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ANKETNÍ LÍ TEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické nrapy o Češích na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotazr) neJen za obeo, ze které na Volyni pocMzĚ, ale za všechny oboe, za Keró m žeě pravdivě inforrnovat.
Proto jo v anketním lístku uvederro vedle sebe několik ěíseln ch rubrik - podle počtu obcí. ScMzí zejmóna iníormace o oeadách a obcích,
ve kten, ch žib MÁLo ČEslďcH RoDlN. Nestačí-li místo, piš na zvl&tní list a označ ěbla bodťr, ke kter m se inforrnace váatruje.
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1. ČeStď název obce, osady {nap . Buršovka nikoliv BoĚěovka,

klíň nikoliv ŠXlyn a podJ
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volffimur ársrqi f;OrlOftNo

2" Nejbližší dvě české obce

(nap . Huleč 2 krn, S. Háj 1 km)
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3. 'Stupeň ěeskostioobce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1944

zcela

ěásteěně č
jednotlivé rodiny, J

4. Zdabyly pod stejnym názvem ODDĚLE!!É ava části obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1g4T

áno,he ano, n9 ano, ne

5 *Zda vybudován s českou finanění úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš nap . {Í.i},, \--l
Hrušvice, kato|.

6 *Zda vybudováng s ěeskou finanění ěastí společenská budova:

sokolovna, kulturní dr3rn a pod. Pakroužkuj a vrypiš co)

nevím, n",fu"o
iub,rYÁ,.},ň íN,Ň.pÁ*i**

7 *Zda by|y v obci nebo v jejirn okolí (kde) vybudovány podniky

s p evažující českou finanční účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (gen.,vodní,větr) *,

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7"6. Jiné (iaké}

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěsh.

8.2. Sokolsh

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kte í emeslníci p sobili v obci v r.1939

{nap . švec, krejčí, ap.) @
10. Rok založeníČeSrÉ obce nebo osady (ien v pňpadě,

že to bezpeěně víš)
|,1.&. 1$Ťc lryí,

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

Popiš je struěně na adáštní list . !

* LJ bodr} 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo by|y zniěeny.
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vážoní r€6poilbŇi.

Ze 24ffi ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, výbrali několik sdt, abFte §\,ými odpoviťmi pomohli vytvořt HlsToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, kerá podouží dn€ěním soukíoíným l vědeokým ájemoům a zůstang trvalým a názomým svědectvím pro dal§
gonomo€otom,oonašl předkovénaVolyni vrvoňli. Jistě by vás maelo, kdyby na mapěbylyneúplnoeti arťepřesnosti právěv okolívaši
rodné obce, kteřé by§to zapříělnlll právě vy avojí nepozomostí, ěi dokorrce lho8t€jn6tí. Č4s NÁs TÁČÍ, ALr nausíue BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že JE nNxErruÍ Úsrer olouxÝ. znuvsuErr sE, PoRóTE §E, ZA\ZPoMíNEJTE A J§TĚ sE VÁ!, PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prooíme : vyplitte ankotní líst€k j€n OVĚŘENÝM| tjDAJl, pozomě ho pďlěně přoloáo, zalept€ a n€jpozději do 14 dnú vhodte do poštovní
schrárrky. fuiketní lístek vrafre i v tom případě, ž€ o své obci nic nevfte, ale pozramenefie to na n&n. SPOI§HÁME NAVÁS l Neodlepujte svoji
adreou l

Va§e odpovědl budeme sledovat a vyhodnocovat velmi paělivě. Nenuíte nás, abychom Vám psali jeětě Fdnou.

Dllkujírcdaktoň mapy
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