
ANKETNÍ LÍ TEK
k inforrnacím o obcíroh na Volyni pro tvorbu historické rnapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotaz nsjen za ob c, ze kteró na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které m žď pravdivě infomovat.
Proto je v anketním líatku wedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubrlk - podle počtu obcí. Schází zejmóna iníorrrracr o osadách a obcfuh,
ve ke ch žib MÁLo ČEslďcH RoDlN. NestďÉli místo, piš na adáštní list a oznaě ěísla bod , ke ktel m se iníormace vztahuje.

- U bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,
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t. ČeStď název obce, o ťy (nap . Buršovka nikoliv Borščov : Š
sklíň nikoliv ŠtOyn a podJ W
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2, Neibližší dvě ěeské obce

{nap . Huleě 2 km, S. Háj 1 km) ť#
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3. 'Stupeň českostioobce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1g4n

zcelaěe ká, Z

ěástečně ěská, Č

jednotlívé rodiny, J

4. Zdaby}y pod stejn m náanem ODDĚLEtrtÉ Ova části obce: ěeská

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

ano, ne ano, ne ano, ne

5 *Zda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

jejírn okolí {kde) a jaké konfese: prusl., katol., protest.,

baptist., jiné

lypiš napt.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanční ěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí drlrn a pod. @akroužkuj a lypiš co)

nevírn, ne, ano a co

7 *Zda byly v oboi nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podnilqy

s B evažviící českou finanční účastí (souk. akc. pol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

72. Cukrovary

7.3. Mh. ny (9en.Jodní,větr)

Z.4.Továmy nebo velké dílny

7.5. Mblémy

7.6. Jiné (iaké)

(7adr<roužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde}, ne

ano (kde), ne

ano (kde}, ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1S9:

8.1. Hasiěslo

8.2. Sokolsh.

8.3. }(apela

8.4. Jinó (vrypiš jaké)

ano, ne

ano, ne

ano, ne

9. Vypiš,kte í emeslníci p sobili v obci v r.1939

(nap .švec, krejčí, ap.}

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

že to bezpečn víš}

1 t. Místa související s naši historii v okolí uvedenl ch obcí, které navrhuješ na mapě označit

Popiš je struěrrě na adáštní tist .
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Vtlžení reoponclcnti.

zá 2m ěbnů SdnĚení Jsrrre vás, reeporrdentů, vybrali ítěkolik s.t, ab},stg svýml odpovědnrl porrohli vytvořt H§roRlcKoU MAPU o
ěEŠÍcH NA voLYNl, která poekruží dneěrrím eoukromým i věd€ckým ájemcúm a zt§tane trvatým a íÉzorným svědeotím pro dalěí
gen9r€cgotoín,conaěipředkorón8volyni vytvoňli. JHě by v& mlzolo, kdyby na nrapěby,lynďplnoeff anepleenoeti právěv okolívašl
rodlÉ obce, které bygte zapříělnlll právě ty evcfí nepozomoetí, ěl dokonce lhoeteJnoetr Čns NÁs TáČÍ, Al-E MUSÍME BÝí PŘESNÍ l
NELEKETE sE ToHo, ŽE JE AnKgrní ÚSTEK DLoUHÝ. znuysure sE, PoRAĎIE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
\r'rPLNíT.

Proeíme : vyplilta ankeťrí lHek jór, OVĚŘElďMl ÚDNl, pozomě ho pďlěně přeloĚte, zalepto a n€ipozději do 14 dnů vtroďte do poštowrí
eohránky, Anletní lÉilek vrďte i v tom pňpadě, že o avé obci nio nevfte, ale pozrrarrrenelte to na něm. SPO[€HÁtvtE NA VÁS l Neodlepujte svoJi
adrcgu l

Vďe odpovědi budeme gledovat a vyfiodítocovd velmi peělivě. Nenufie nás, óychorn Vám peall jeětě Jednou.

Darl$jíredaktoň mapy
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