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ANKETNÍ LÍ TEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotaz neien za obec, ze kteró na Volyni pocházÉ, ale za v eohny obce, za ktel6 m žeě pravdivě iďormovd.
Proto je v anketním lhiku wedeno vedlo b několik ěíseln ch rubrlk - podle poětu obcí. Scháá z iména lrrformacg o oeadách a obcíoh,
ve kter ch žib MÁLo ČEslďcH RoDlN, N taěí-li mírto, piš na zvláštní list a oznaě ěísh bod , ke kter m se irrforrnace rztalruje.
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t. ČeStď název obce, o ady {nap . BuĚovka nikoliv Boršěovkán 
u o,uJ

Sklíň nikoliv Šnyn a podJ i Hi 4
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2. Nejbližší dvě ěeské obce

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

k roku 194n

zcela čááa
ěásteěně ě ká" Č
jednoťivé rodiny, J

ffi,n" ano, ne4. ldaby|y pod stejnym náarem ODDĚLEi|É ove ěásti obce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co plať k roku 1g4n

ano, ne

5 *Zdavybudován s ěeskou finanění ěastí chrárn v obci nebo

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

baptist., jiné

lypiš napi!.

Hrušvice, l tol.

6 nZda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kulturní drlm a pod. (Zakroužkuj a lypiš co}

n"ur,rrfn ano a co

,'á}ftae), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano {kde}, ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

a lypiš co

rlYklJn^r, í

7 *Zda by|y v obci nebo v jejirn okolí (kde) lybudovány podni(y

s p evažuiící ěeskou finanění účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (gen,yodní,větr}

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné (iaké}

{Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslc

8.2. Sokolslq.

8.3. P(apela

8.4. Jiné (vypiš iaké)
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9. Vypiš,kte í emeslníci p sobili v obci v r.

(nap . šveco kreič,, ap.)
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t10. Rok založeníÓrSrcÉ obce nebo osady (jen v p ípadě,

že to bezpeěně vĚ)

1l
{

11. Místa související s naši historii v okolí uveden ch obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na arláštní list .

* U bodrl 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo by|y zniěeny.

ffi B eložit p*t*g, ?



V€ení rgspondenti.

Ze 2&o ělenů Sdrdení jsme v&, reeponderrto, v}brall někollk 33t, abFte 8vými odpovědml poťítottll vytvoňt HlSToRlcKoU MÁPU o
ČEŠÍcH NA voLYNl, lderó po6louží dn€ěrúm 3oulaomým i vědeckým zájemcúm a zůstarre trvalým a rrázomým s\rěd€ctvím pro da§í
gon€r€c€oto_m,corrd§přadkwénaVolyni vytvofili. Jk*ě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_VnetJplnoeti aíťepřeenoetl_právě_v ol1olív$i
lodné obce, K€íó by6t€ zapÉinili právě !ry svoJí nepozomoeď, ěl dokorrce lhoetejnoetr Čls ttÁs ruČÍ, nu MUSÍME BÝI PŘESNÍ t
NELEKEJTE sE ToHo, Že.le nnxerruÍ Úsrrr olouuÝ. zAníYsLETE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁít, PoDAŘÍ Ho
VÝPtJ.llT.

Prosíme : vyplňte anltetní lbtek j€n oVĚŘENÝMl ÚDArl, pozomě ho patňěně přeloĚte, zalepte a rpipozd§i do 14 dnů_vhoďte do poštovní
schr&,l{y. Ák€tní líst k vraíte i v tom pňpad§, že o evé obci nic nevfte, ale pozramerrelte to na něm. sPotEHÁ!|E NA VÁs l Neodlepujte svoji
adreeu l

Vaše odpovědi buderne sledovd a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenrrtte rús, óychom Vám peali j€ětě i€dnou.

Děkujíredaktolt mapy
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