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ANKETNÍ LÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvoĎu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lí§ték Wplň podl€ dotazŮ nojen za obéc, z€ ktéíé na Volyni pochážĚ, €lé za vš€chny obc€, za ktgré mŮžoš právdivě iníormoval.
Proto je v ank€tnim hslku uv6d6no V€dls s€be několik čís€lných rubrik - podle poóU obcí schází zéjmén6 infořnsco o o§gdách a obcích,
v6 K6rých žb MÁLo ČEsKÝcH noDlN. Néstaěí-li místo, pišna zvláštní list g označ čí§la bodů, k6lderým sé in{ormaco v-áshuj6.
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1. ČE§Ň název obce, o6gdy (např. Buršovka nikoliv Borščovka,

sklíň nikotiv Šklyň a pod.) #l Enotá^-,
2. Néibliáí dvě čéské obc€

(např. Hul6č 2 km, s. Háj 1 km) 4 er,"-.tv,-L]*'
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3. "stupeň čéskosli"obce (Vypiš zkátkou a zakroužkujto, co platí

k roku 1947) čáš€čně čgská, č
jednotlivé rodiny, J

4, Zda byly pod st€jným 1á.:verŤ oDDĚLENE dVé části obce: čésÝ
a uklaiin§ká nebo polská (zakoužkuj to, co plalí k loku 1944

]ano, n€

vypĚ mpl,

Hrušvic€, katol
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6 "zda vybudována s č€skou ílnanění úé6stí 6poleč6n§ká budova:

sokolovna, kullurní dúm a pod. Eákoužkuj a vypĚ co)

néVim,hé, ano a co

7 'zda byly v obcinébo v j€jim okolí (kde) rybudovány poddky

s př€važ!]ící čéskou íinančníúčastí (soukr. ákc, spol.,

družstevníap.):

7,1, Pivovary

7.2. Cukrcvary

7,3, Mlýny (9€n, @ň*
7.4. Továrny nebo vélké dilny

7.5. N4lókárny

7.6, Jiné (Jaké)

(Zakroužkuj to, co plat0
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ano ftde|f@l

foo)(kde), ne { ap_

ano (kde),(b

ano ftde|@
ano ftde|@
a Vypiš co

8. Spolky V obciv l. 1939:

8.1, Hasiěský

8.2, sokolshý

8.3, Kap€la

6.4, Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiě,Kgří ř.m€slníci působiliv obci v r.1939

(např. šVeq krejěí, ap.)

DíY<.e
ď**e,,ru,"u
ý<nťta.,

lo. Rok zslož€ní ÓEsKÉ obc€ n6bo osady ú6n v případě,

ž§ to b€zp6ěně vlš)
fl,<ú,ne"

11, Miisla souvis€jící s našjhistoriiv okolí uv€déných obcí, ld€ré navrhujgš na mapě označh

Poplš je stručnč na zvláštní list ,

' U bodů 5, 6 á 7 Uved všéchny objokty i když později Zanikly n€bo byly znič€ny.

zd6 přeložit potsnn

5'Zda VybudovÁn s č6skou íinančníúčaslíchrám v obci n€bo

j€jím okolí (kde)ajaká konfese: prvsl,, katol,, proigst,,

báptist,, iiné



vť9nr Ť9§pondeííi.

za 24cn aínl sdružéní jsmé vás, r€6pond6nlů, vyb.ali několik s6t, aby6t€ svými odpoviťmi pomohlivytvoňt HlsToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, lderá po6louá dn€ěním soukrcmým i védeckým zál6mcům a zústan6 ťvalým E náromýíll §věd€otvím pro daEí
génétacé o tom, oo naělPř€dko/é navolyni vytvoňll, JHě by vá§ mrzglo, kdyby ng rnspě byty notlplno§ti aíÍ6př€6no6ti prává v okolívašl
rodné obc6, K€ré by§te zapříčlnllt právě W svojí nopozomostí, či dokonc. lho€t€jnoBú. ÓAs NÁs TLAČÍ, ALE MusÍME BÝI PŘEsNÍl
NELEKEJTE SE TOHO, ŽE JE ANKETNÍ LÍSTEK DLOUHÝ. ZAMYSLETE SE, PORAĎTE SE, ZAVZPOMÍNEJrE A J|STĚ SE VÁM PODAŘÍ HO
VYPLNlT.

Pro6íme : vyplňte ankotní líst6k jén oVĚňENÝMl ÚDAJI, Pozomě ho patfičně přéložt€, zal6pt9 a néjPozději do 14 dnú vhodle do poštovní
§chránky. Ankglní lí§tgk vraít6 i V tom případě, žo o §vé obci nlc novfro, ale poznamonoito to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs I N€odl€puité 6vojl
adřosu l

v€š€ odPovědl budém9 sl€dovat a vyhodnocovat v€lmi péč]kě. Nenult€ ná§, óychom Vám psall i.étě j.dnou.

Děkljí r€daldoň mgpy
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