
ANKETNÍ LÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Vo|yni

Arrketní lístek vyplň podle dotaz nojen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za kteró m žeě pravdivě informovat.
Proto je v ank tním lístku wedeno vedle Eebe několik ěbeln ch rublik - podle poětu obcí. Schází zejmórra iníormace o osadách a obcbh,
vekter ch žibMÁLoÓEslďcHRoDlN,Neetačí-li místo, pišna zvláštníllst aoznaě ěÉlabod , kekte{mseirrformaceváalruje.
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t. ČeSrc náz v obce, osady {nap . Buršovka nikoliv BoĚčovka,

Skiíň nikoliv ŠXlyn a podJ
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2. Nejbližší dvě české obce

(nap . Huleě 2 km, S. Háj 1 km}
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3, 'Stupeň ěeskostioobce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí
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5 *Zda vybudován s ěeskou finanční častí chrám v obci nebo

jejírn okolí (kde) a jaké
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vypiš nap .

Hrušvice, katol.

6 *Zdavybudována s čEskou finanční účastí spo|eěenská budova:

sokolovna,'kulturní dr3rn a pod. Qakroužkuj a vypíš co}
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7 *Zdabyly v oboi nebo v jejim okolí 1r<Oe)ilrbglqvánv bodniky

s p evažuiící českou finanění častí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7 2. Cukrovarv

?.g"aryrqtn*.ffi*.l
7.4. Továrrry nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jinó {iaké)

Qd<ranžkui to, co platí)

ano, ne
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8, Spollcy v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslc

8.2. Sokolsh.

8.3.lGpela

8.4. Jiná (vypiš jaké}

9. Vypiš,kte í qme |níci p sobili v obci v r.1939

(ruap .švec, kre}ěí, ap.)

10. Rok založeníČeSKÉ obce nebo osady $en v p ípadě,

" že to bezpeěně víš)

1t Místa sotlvisejíď s naši historii v okolí uveden ch obcí, lcteré navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš }e tručrĚ na anláštní lbt .
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Vážení rcopondenti.

Za 24(D élenů Sdružení jgme vás, reeporderrtů, vybratl někollk set, ablrcte 6vými odpov§mi pomohli q/tvořt H|STOR|CKOI MAPU o
ěEŠÍcH NA VoLYNl, kt€íá poslotží drreěním eoukorrťm i vědeckým átemcům a zúgtane trvalým a názomým svědeatvím pro další
g€neÉcaotom,cona§předkovénaVolyni vytvoňll. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěbytyneúplnoeti anepiaenoed právěv okolívdl
rodné oboe, které byste zapřÉinlll píávě vy s\rojí nepozoíírostí, ěl dokonce lho6t€Jno6tí. ČAs NÁs TLAČI A-E MUSÍME BÝT PňESNÍ t
NEI-EKEJTE sE ToHo, ŽE JE ANKFrNÍ Ústex olouHÝ. zmtYsgrE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A J§rĚ sE VÁ[,l PoDAŘÍ Ho
\rYPLNlT,

Proeírne : vyplňte anketní l&tek Fn OVĚŘENÝMI ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů vhodte do pďtovní
schrárrlry. Arrketní lístek wdte i v tom případě, že o evé obci nlc nevfte, ale poanamcneJte to na něm. sPotEHÁrE NA VÁs l Neodlepuite svoJi
adreeu l

Vaše odpovědi budeme sledovď a vyhodnocovat velml peělfuě. Nsnutte ntls, abychom Vám psall jeětě |ednou.

DitkuJírcdakroň mapy
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