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ANKETNÍ LÍSTEK
k informacírn o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotaz nejen za obec, ze které na Volyni pocház , ale za všechny obc , za lcteré m žeě pravdivě iníormovat.
Proto jé v ank tníln líe$u wedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubrik - podle počtu obcí. Schází zejmóna iníornace o osadách a obobh,
vekte ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Neetaěí-li mkto, pišna zvláštnílist aoznač ěíshbod , kektet mseiníormace\rztahui.
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t. ČrSrcÍ název obce, o ady (nap . Bur ovka nikoliv Boršěovka,

klíň nikoliv Šrlyn a pod.)
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2. Nejbližší dvě české obce

(nap . Huleě 2 km, S. Háj 1 km}
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3. "Stupeň ěeskostiuobce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1g4n
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4. Zdaby|y pod stejnyrn názvem ODDĚLEr{É Ova čá ti obce: eesl$u

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947) 3#*{
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5 nZda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš nap ,

l,{rušvice, katol.
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6 *Zdavybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská

sokolovna, kulturnídt}rn a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)
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7 *7da byly v obei nebo v jejim okolí (kde} vybudovány podni}<y

s p evažující českou Ťinanční častí isoukr" ake " spo!.,

drilžstevní ap.}:

7,1. Pivovary

7.2. Cultrovary

7.3. Ml ny (gen.,vodnivětr}

7.4.Továrny nebo velké dílny

7. " Mlékárny

7.6. Jiné {iaké}

{Zakroužkuj to, co platQ
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8" polky v obci v r. 1939:

8"1. Hasičsk}

8.2, Sokolsla.

8, . Kapela

8.4. Jiné {vypi jaké}
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9. Vypiš,kte í erneslníci p sobili v obci v r.1939

(nap . švec, krejěí, ap,}
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10. Rok založení ČESXÉ obce nebo osady (ien v pňpadě,

že to gpgPa víš)
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11. Místa související s naši historii v okolí uveden eh obcí lcteré navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .

- U bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo by|y zničeny.
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Vtření rgspoftbnti.

zo 2m áenů Sdružení isrne vás, recponderrtů, vybrali několik set, ó}€t€ evými odpověďml pomohli vytvoft HlSToRlcKoU MAPU o
ěEŠÍcH NAVoLYN|, kterápoelouádrreěním so.rkromým ivěd€clým zájemcům a zů8tane tívalým anézornýmsvědectvímppdal§
genor€c€otoííl,conďlpředkwónaVolyni vrvonl Jistě by vás mrzelrr, kdyby na mapěbylyneúplnoeti atíepřaanoeť právěv okolívaěi
rodné obce, lceré by§te zapříělnlll práVě vy svojí nepozomoetí, ěl dokonce lhootejností. ČAs NÁs TL^ČÍ, Rts lvtusÍue BÝr PňESNÍ l
NEIEKEJTE sE ToHo, ŽE JE ANKErNÍ ÚstEr otcuxÝ. zAMYsErE sE; PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍN&JTE A JlsTĚ sE VÁ/ PoDAŘí Ho
VYPLNtT.

Proeíme : vyplňte anketní lbtek i€n OVĚŘENÝM| tJDAJl, pozomě ho patňěně přeloáe, zalepto a nojpozději do í4 dnů vhodte do poětovní
sohr&rky. Arrketní lístek vraíte i v tom případě, že o wé obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, sPotEHÁn4E NA VÁs l Neodlepuite svoji
adrceu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovd velmi pďlivě. Nenufie nás, óychom Vám paali Jeětě jednou.

Dllkujírcdaldo|l mapy
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