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ANKETNí lísrex
k iníormacím o obcích na Votyni pro tvorbu historické mapy o Češrcn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazr9 nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, de 7A všechny obc , za kteró m žeš pravdMě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve kten ch žib MÁLO ČrSrc CH RODIN. Nestaěí-li místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bod , ke kten m se informace rráatruje.
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1. ČESK název obce, osady (nap . Buršovka nikoliv Borščovka,

Sklíň nikoliv ŠkVň a pod.) {,,'r-/:,' i /i'/hÁr r,/allai
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2. Nejbližší dvě ěeskó obce

(nap . Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "Stupeň ěeskosti"obce (vypiš zkatkou a zakroužkujto, co platí

k roku 1947)
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4. Zdabyly pod stejn m názvem OOOĚtSruÉ dvě ěástiobce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakoužkujto, co platí k roku 1947)
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5 *Zdavybudován s ěeskou finaněnítjěastíchrárn v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., protest.,

baptist., jiné

vypiš nap .

Hrušvice, katol
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6 'Zda vybudována s ěeskou finanění ěastí spoleěenská budova:

sokolovnaLffi.@ pod. (Zakroužkuj a vypiš co)
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7 'Zda byly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s p evažující ěeskou finanění úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jinó (jaké)

(Zakroužkuj to, co plati)

ano

ano

ftde),(ne

ftde),ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co
/'--,

V

ha hé

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěsk

8.2. Sokolsk

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, ne,

élrlo, ne

ano, ne
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9. Vypiš,kte í erneslníci p sobili v obciv r.1939

(nap . švec, krejěí, ap.)
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10. Rok založeniČeSXÉ obce nebo osady (en v p ípadě,

že to bezpeěně víiš)

11. Místa související s naši historii v okolí uveden ch obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .

' U bodr] 5,6 a7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny

Zde p eložit potom



Vážení respondenti.

Ze 24C0 ělen Sdružení jsme vás, reopondent , tllybrali několik set, abyste sv mi odpovědmi pomohli vytvoňt HISTOR|CKOU MAPU O
ěeŠÍCn NAVOLYNI, kterápootoužídneěním soukromm ivědeckm zájemcr}m a zstane trvalm anázommsvědeotyímprodalší
generaceotom,oonašipedkovónaVolyni vytvofiIi. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbyLyneúplnosti aíepeenoeti_právě_v okolívaši
iodnó obce, které byste zap íěinili právě rrry svojí nep_ozomostí, ěi dokonce thostejnoetí. ČnS ruÁ9 TlÁěÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘEsNÍ l

NELEKEJTE sE ToHo, Že jenr,rrerruí ÚsrErc DLoUHÝ. ZAMYSLETE sE, PoHAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁin PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : lyplňte anketní lístek jen OVĚŘENÝMI ÚDAJI, pozomě ho patňěně p etoáe, zalepte a nejpozději do 14 dnrl vhoďte do poštovní
schránky. Arr'ketní lístek vraíte i vtom p ípadě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁI E NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenufie nás, abychom Vám psalijďtě jednou.

Dilkujíredakton mapy
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