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ANKETttí lísrer
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvoóu nistorické mapy o Češích na Volyni

Anketní tísték vyplň podl6 dotažŮ n6j€n ža obec, 26 ktéré na Volyni PochážÉ, ale za všéohny obc6, za ld6ró můž€š pravdivě lníormovst,
Proto jé v anketnliŤ lístku uv€deno Vedl6 s6b9 několik ěís€lných rubdk - podle počtu obcí, scháá z€jména infořmeco o ošadách a obcích,
v€ kt€hich žilo MÁLo ČEsKýcH RoDlN, N€stačí-li místo, Piš na zvlá§ní list a oznaě ěísla bodů, ko kten/m s€ infomaco \,rztahuj€.
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1. ČEsKý náz6v cbcs, osady inapř, Buršovka nikoliv Bořšěovka,

skl'ň nikoliv Šklyň a pod.)
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2, N€jbližší dVě ěeské obce

lnapř, Huleč 2 km, s, Há] 1 kr.,)
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3, 'Slupeň óeskosti'obc€ (vyp]š zkratkou azakroužku]to, co platí

k loku 1947)

žcéla čéská, z
částéčné ógská, Č
jednotlivé rod ny, J

3 ťrl <a
e obi uY

4. Zda by]y pod stejným názve.n oDDĚLENÉ dVě částiobcé: česká

a ukra]inská nebo polská (zakroužl(Uj to, co plati k roku 1944
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5 -zda \rybUdován s čéskou íinanční účasiíchrárn V obc nebo

jejím okolí(kde)ajaké konfose: prvs., kato,, protest,,

baptisi,,jiné

vypiš např,

HrušVicé, katol,

6 'zda rybudována s českou í]naněníL]ěestí §pol€čgnská budovaj

soko]ovna, kulturnídům a pcd. (Zakroužku]a Vypjš co)

nevím, n€, ano aco

7 'Zda byiy v obci n€bo V j€jiín okolí (kdé) Vybud ovány podniky

s p řevažujíci českou íinanční účastí(so!kr. akc, spol.,

družstevniap,):

7,1, Pivovary

7,2, cukrovary

7,3, Mlýny (g€n,,Vodní,věř)

7,4, Továrny nebo Velké dílny

7.6. Jiné (jaké)

(Zakroužkuj to, co plat'

ano (kd€), ne

(kde), né

8, spo lry V obciV í.193s:

8,1. Hasičský

8,2. sokolský

8,3. lGp6la

8.4. Jiné (Vypiš jaké)
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9, Vypiš,kt€ří řcmgslníci působiliV obc v 1.1939

(např, šVec, krejóí, ap.)
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10. Rok založeníÓESKÉ obce nsboosady úen v případě,

že to b9zpečně Vš)

1J, Mísla souvise]icís našihistoriiV okolí Uvedených obcí,ldéré navrhuj€š na mapě označit

Popiš ]e stručně na zvlášhí lisi ,
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- U bodů 5, 6 a 7 uved Všechny objekry když později zanikly nébo by]y znič€ny,
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vážoní r€Bpondenti.

z€ 24oo čI6nů sdružoní jsmé vá§, r€6pond6ntů, wbrg]i několik sot, aby§lé svými odpovědmi pomohli vytvoitt HlsToRlcKoU MAPu o
ČEŠÍcH NA voLYNl, }d€rá poslouží dn€éním 6oukíorným ivědeckým ájémoúm e zůelano lrvalým a názomým svěd6ctvím přo da]ěí
g€neraoe o tom, c,o naěl přédkové navotynl v}4voňli. Ji§tě by vá§ mlz6lo, kdyby n6 mspě byly noúplno6tl atí9př96no§tl_ právě_v okolívašl
rodné obc6. kt€é bvst€ zapříčlnll| píávě vy 6voií nepoEomo6ť, či dokoncé lhost6jno6tí. ČAs NÁs TLAčÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NEtEKEfiÉ sE Totio. žE jE ANKáNí úďEK DbUHÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, zA\lzPoMíNEJTE A JlsTĚ sE vÁM PoDAŘí Ho
VYPINlT.

Pro6ím6 : vyplňté anketní lístek j€n oVĚňENÝMl tJDAJl, pozomě ho patilěně př6loáe, zal6Pt6 s n6jpozději do í4 dnú_vhoďt€ do po§ovní
schránlry, Á'ketní lístek vraíto i v tom Případě, že o své obci nlo nevít§, alg pomsm€n€ile to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs I Neodlépuiig §voji
6dle6u l

Vaš6 odpovědi budeme si€dovat a \.yfiodnocovat v6imi poělivě. N€nulte ná6, 9bychom Vám p§ali j6§ě jadnou.

Děkují redáktoň mapy
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