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ANKETNÍ LÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Č€ších na Volyni

Ankétní líď6k Vyplň podle doláá ngjen zá ob€o, zé K6lé na Volyni pocházĚ, ale za Všachny obcé, za ktéré můžeš pravdivá iníormovat.

Proto ie v ank€iním líďku uv€déno V6dl6 sebe několik čiirelných rubrik - podl6 Poětu obcí scháží zojména lnfomaoé o osadách a obcích,

ve Kérých žib MÁLo ČEsKy'cH RoDlN. N€6táěí-li místo, pĚna žvlá§níliď a omaě ěísla bodů, k6ld6rým s€ iníormac€ \lztÉhujg.

11, lýlísla souvisgjícís našihistoriiv okolí uv€dených obcí, které navňujéš na

Popiš je stručně na zvláštní liď ,

í 2

1, ČEsKÝ ná:€V obc€, osady (např, Buřšovka nikoliv Boíščovka,

sklíň nikoliv ŠklYň a pod,)

2. N€jbližši dVě českó obce

(např, HUl6č 2 km, s. Háj 1 km)

zcela čgská, z
částéčně čgská, Ó

jednotl]Vé rodiny, J

3. "stLrpeň čéskosti'obce (\rypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k íoku 1947)

4, zdabyly pod §t€jným názvem oDDĚLFNÉ dvě částiobce| čgská

a Ukrajinská nebo polská (zakroužkujto, co platí k roku 1944

HrušVicé, katol

5 "Zda Vybudován s čéskoLr íinanční účasiíchrám v obci n€bo

j€jím okolí (kde) a]aké konfes€| prvsl., katol,, proi6§t.,

baptist., jiné

névÍ.n, n9, aJlo a co6 'Zdá Vybudována s č6§kou finanční úě€§tí spol€ě€nská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. fzakroužkuja 4,piš co)

ano (kde), ne

ano (kd€), ne

ano (kde), né

ano (kde), né

ano (kdé), ne

7 'Zda byly v obci nébo V jéjim okolí (kd€) rybudovány podniky

s př€Važují,.í českou ílnanční účastí (soukr. akc, spol,,

družstévniap)|

7,1. Pivovary

7 .2, C|Jkloýary

7.3. Mlýny (9€n,,Vodní,Větr)

7.4. Továrny nebo velké dilny

7.5. N,llékámy

7.6. JirÉ úakó)

(Zakío!žkuj to, co platí)

8. spolky V obc] V r, 1939:

8,1. Hasičský

8.2, Sokolshý

8,3, Kap€la

8,4, Jinó (Vypiš jaké)

9. Vypiš,kt€ří řcm€slníci působiliV obciV r.1939

(např, šVec, kr€jčí, ap.)

10. Rok založeníČEsKÉ obce n6bo osady 0€n v případě,

že to bézp€ěně vÍ.š)

} U bodů 5. 6 a 7 uv6d \ě€chny objokty i když požději zanikly n6bo byly zniě€n

(@



vážoní r§pondonli,

ž6 2,1oo ěl6nú sdruž€ní ism€ vés, r€6pond€nlů, vybrgli několik §6t, abysto 6vými odpov&ml pomohll vt,tvořt HlsToRlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, Kerá poslo(ží dn6ěním §ookoíným ivědookým záj€mcom g zůstane lrvďm a názomým svěd€ctvím pro dal§
goneraoo o lom, co n;l přBdiovó na Volynl vylvofili. Ji6tě by vás mrz€lo, kdyby na m€pě by]y n.,lp!Ť]i_ 1j,"_qřŤ!91..|fli.]. :k"lí",ši
;odné obco. ldeé bvď€ zqptíěinili píávě vy svoji nepozómost, éi doko;co h@t€jnosť. ÓAs NÁs TLAÓÍ, ALE MUSíME BÝr PŘESNÍ !'nřrEĚřř šřŤoiíó, ziTÉ iiii<eiŇ'úsrrr-oioúŇ. áws'rgre sE. poRAĎTE'sE, zAýzpoMíNEJTE A JlsTĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosímo : vyplňté 6nk6tní lí§tok i€n oVĚŘENÝMl ÚDAJI, Pozomě ho patňěně př6loáo, zalépt€ a nojpozděJl do 14 dnů_vhodte do poětovní

.enr.v, Ái"tni rr"t"x uralte i v tom plípadě, ze o svó obcl nlo n€vfr6, aje pomam€neite to na něm, SPoLEHÁME NA V§ l NoodloPuite 6voji

adť€§u l

Vaš€ odpovédl budemo slodova: a vyhodnocovat vélmi peělkě, NonuŤto ná§, óychom Vám p§ali j€ětě jédnou.

Děkují rodaldofi mapy
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