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

Anketní l stek vyplň podle dotaz nejen za obec, ze keró na Volyni pocházĚ, ale za všachny obce, za které m žeě pravdivě irríorrrrovat.
Proto j v anketním lístku wedeno vedle sebe několik ěbeln ch rubdk - podl poětu oboí. Schází zejrrÉna iníormacs o ooadách a obcíoh,
ve kter ch žib MÁLo ČESŇCH RODIN. Nestaěí-li místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bod , ke kár m se infomace rrz.tahuje.

1 2 3

t. ČeSrcÍ název obce, o ady (nap . Buršovka nikoliv BoĚěovka,

Sklíň nikoliv Škryn a podJ

2. Nejbližší dvě ěeské obce

{nap . HuleěZ krn, . Háj 1 km)

3. "Stupeň českostiuobce (lypiš zkratkou a zakroužkuj to, oo platí

k roku 194n

zc laě6k{ Z

ěástečně č ká, Ó

jednotlivé rodiny, J

4. Zdaby|y pod stejnym názvem ODDĚLEtrtÉ Ove ěásti obce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1944

ano, ne ano, ne ano, ne

5 nZda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

jejírn okolí (kde) a jaké konfese: pru l., katol., protest.,

baptist., jiné

vypiš napt.

Hruš.rice, katol,

6 *Zda vybudována s ěeskor.l Ťinanění ěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí d m a pod. @akroužkuj a vypiš co)

nevlrn,n,anoaco

7 *Zda by|y v obci nebo v jejim okolí (kde} vybudovány pdnilqy

s p evažující českou finanční častí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7,1. Pivovary

7.2. Qukrovary

7.3. Ml ny (gen.,vodní,větr)

7.4.Tavárny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (jaké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde}, ne

ano (kde}, ne

ano ftde), ne

ano (kde}, ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslo

8.2. Sokolsh.

8.3. tGpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, ne

ano, ne

ano, n

9. Vypiš,kte í erneslníci pr3sobili v obci v r.1939

(nap . švec, kreiěí, ap.}

10. Rok založení ČeSXÉ obee nebo osady (ien v pňpadě,

že to bezpeěně víš)

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

Popiš je struěně na arláštní list .
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* LJ bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny.
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Vážení rcspondentl.

7s 2M ělenů §družení !*ne vás, reeponderrtů, rybrall rÉkolik sot, ab}rst€ ar{mi odpovědmi pomohll v},tvořt HISTOR|CKOU MAPU O
ěEŠÍcH NAVoLYN|, ltíerápoebuádrreěním soukrorrrým l vědeckým,ájemcům a zůstane trvatým anrtzomým8vědectvímprcdal§
g€ner€c€otoííl,oonašlpředkovénavolyni vívoltli. Jistě by vás mzelo, ltdyby na mapěbylyneúplnoeti atťepřeenosti právěv okolívgšl
rcdné obce, kteÉ b},sto zapříěinili právě w sVoJí nepozomo§tí, ěi dokonce lhoatejnoetí. Čns ruÁs TÁČÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE JE ANKErNÍ ÚSTEK DLoUHÝ. znnavsuEre sE, PoRAĎTE sE,, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ §E VÁil,t PoDAŘÍ Ho
\rÝPLN]T.

Proeíme : Wplňtg anketní lístek i6n oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patněně přeloáE, zal€pto 8 nojpozději do í4 dnů vhodtg do poětwní
schr&rky. Arrketní lígtek vrEíte i v tom pňpadě, že o wé obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. sPotEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adreeu t
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Vaěe odpovědi budeme sledovd a vyhodnocwat velmi pečlivě. Nenufie nás, abychom Vám paali Jeětě jednou.
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