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

1

1, ČEsr,Ý nážgv obce, osady (n3př, BuĚovka nikoliv Borščovka,

skliň nikol]V Šklyň a pod,)

,tsriůlv
(ori 7kn,

2. N€jbližší dVě ěeské obc€

(např, Huleč 2 km, s, Há] 1 km)

čé5tečn9 ó€ská, Ó

jédnotlivé rodjny, J

3. "stupéň čoskosti'obc6 (vypiš Zkraiko! a zakroužkljto, co p]ati

k roku 194a

4, zdabyly pod stEným názvem oDDĚLENE dVě částiobco| česká

a ukíajinská n€bo polská (zakroužkujto, co p;atí k roku ]944

,uah?
'/,/rIůŘ4

Hrušvc€, kato]

5 'ZdaVybudován s č6skou íinaněni úěasiíchránr V obcin6bo

jéjím okolí (kd€) a ]aké koníeseI prvsl,, katol,, prolesi,,

baptist., jiné

nev m, n6, al]o a co6 *zda vybudována s č€skou finanční úč€stí spol€č9nská budoval

sokolovna, kultumí dŮm a pod. (zakroužkuj a vypiš co)

tsonnrip(4
oR rfr

ano (kdé), n6

ano (kd§), n6

@xa"),n"
sno (kdé), né

a \,ypiš co

6}*
8, spolky v obciV r- 1939:

8,1. Hasičský

8.2. sokolshý

8,3, Kap€la

8,4. Jinó (Vypiš jaké) ,? l. , Lt
Jár.
1,4t2'ql/ S

Ž4,ii
ů'. Ja

*arért
ko/a'n-
tt,u h/q'l

9, Vypiš,kteří ř9meslníci působili V obci V 1.1939

(např, šv6c, kr€jěí, ap,)

y', eaJ? de//, Laqulna4Ct
10, Bok ža]oženíÓEsKÉ obc6 nebo osady úen v případě,

že to bezpgčně Víš)

1,!, Míáa souvi§ojící s naši historii V okolí uved€ných obcí, ktéré navňuj€ě na mapě označit

Popiš j9 struěně na žvlášlní lisl .

adg př€l{Jžit psfsfi}

Anketní li3t€k vyplň podls dotazŮ nojgn za obec, z9 Kéró na Volyni pocházĚ, ál9 zá Všechny obc€, za K€ró můž6š pravdivě lníoímovet,

Proto ie v ank€i;ííí lHku uv€d€no v€dle s6b6 několik čís€lných rubrik - podl€ poětu obcí. scháá zejména iníoíttac€ o osadách á obcíoh,

ve n.Úcn zio tuÁro ČÉsKÝcH RoDlN, Néslačitimísto, pišna zvlášhílist a označ óísla bodů, ke kto.ým s€ lnformac€ uztahuje.
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7 'Zda byly v oboi n€bo v j6jim okolí (kd€) vybudovány podniky

s přovažující č€skou í]nánění účastí (soukr. akc. spol.,

družstéVní ap):

7.1. Pfuovary

72. cukrovary

7,3, Mlýny (gan.,vodní,Větr)

7.4. Továrny n6bo vglké dilny

7-5. Mlékámv

7.6. Jiné 0aké) ree-) a,,
(zakoužkujto, co platD saez_*44sex ž+líe)

,íi']r.a.),
§+o"r,

@
)

' U bodů 5, 6 a 7 W9ď všeohny objokty i když pozděll žanikly nebo byly miěeny,



vážgní rspondonti.

z€ 24oo élenů sdruž€ní j§íné vás, r€spond€ntů, rrybrállněkollk 6et, óy§te §Výml odpovědml pomohll vytvoňt HlsToRlcKoU MAPU o
ěEšÍcH NA voLYNl, }derá Poslo!ží dn€ěním soukomým ivědookým ájemoóm a zů5t€n6 tryalým a názomým svěd€ctvím pro dalěí
g€nďac€ o tom, co naěl přodko/é navolyni vywoňli. Jbtá by vá6 mlz6lo, kdyby na ínapě byly n6Úplno6tl 6 népř96no5ť právě v okolívsšl
rodné oboe, K6ró byst€ zapíělnlli právé vy svojí ňopozomoBtí, čl dokonoo lho6toJno§ť. ČAs Nl€ TLAÓÍ, A..E MusÍME BÝr PňESNÍ l
NELÉKÉJIE sE ToHq ŽE JE ANKÉTNÍ tJsTEK DLouHÝ. zAMYsr.EIE sE, PoRAĎTE sE, ZAvzPoM[NEfiE A J§TĚ sE VÁM PoDŇí Ho
VyP[_tllT.

Prosímo i vyplňt€ ank6tní lÉi6k j€n ovĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho palňčně přoloáó, zalopto a nojpozděil do í4 dnů vhodte do poětovní
€chránky. Anketní líst€k vraito l v tom přrpadě, žo o 6vó obcl nio n€vt€, alé poznam€n9ite lo na nóm. sPotEHÁME NA VÁs l N6odl6puit€ svoji
adr${r t

Vaě€ odPovédi budeme sl€dovd a vyhodnoooval v€lmi pečlivě. Nenutt9 nág, óychom Vám paáll j€ětě j6dnou.

oékuií r€daldoň mapy

(4)
o
a
ž
ó

§**

.š
:=

l] ]]j 

' 
,]

ió
8
!Ě=!óEFida9'.§r=!

9ó,=
-z


