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

Anketní tíEtek Wplň podte dotozů n€j6n za obéc, ze ldéré na Volyni pochážíš, Ela za vš€chny obc€, za kt€ré mŮž6š pravdivě inforínovat.
Proto i6 v snk€lním lislku Uvedgno v6dl6 s6b€ několik čís€lných rublik - podlo počtu obcÍ. sch&í z€jména infomace o osadách a obcích,
V€ ktéďch žib MÁLo ČEsKÝcH RoDlN. N6stačí-li mí§to, piš n6 zvlá§ní list a oznaě éísla bodů, ke K6rým se iníořmace Váahuj€.
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1. ÓESKÝ nážgv obc€, osady (např, Buíšovka nikoliv Boéčovka. ],

sklíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. N6jbližšídVě české obce

(např, HLltéč 2 km. s. Háj 1 km)
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3. 'stupéň čgskosti'obce (Vypiš zkratkou a zakloužkuj lo, co platí

k íoku 1947)
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4, Zda byly pod slejným nážVem oDDĚLENÉ dVě čásij obc€: česká

a ukraiinskálnebo polská (zakroužkujto, co plati k roku 1944

,l
Vypiš např.

Hrušvic€, katol.

/lL2)

5 'Zda Vybudován s čéskou finanční účastíchrám V obcj nebo

jejím okoíí(kde)ajaké konfés€: plvs., katol,, plolest,,

bapti§l,,jjné
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nard*n€, ano a co6 'Zda Vybudována s českou finančni úěsstí společénská budova:

sokolovna, kUllurnídům a pod, czakroužkuja lypiš co)

ano (kde),\q
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7 'zda byly V obcin€bo V ]oiim okolí (kd€) \rybud ovány podniky

s převažující českou finanční úěastí (souki, akc, spol.,

druzstevnl ap,):

7,1,pivovari rl iŘC FiúSř 3cňi}"ii,r
7.2. cukrovary

7,3, Mlýny (9en.,vodní,Větr)

nebo velké dílny

7,5, Mlékálny

(filine 6.xa1

(zakroužkuj to, co plat'
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8, spolky V obci v r. 1939:

8.4. Jiné (vypiš jaké)

8.1, Hasiěshi

8-2, Sokolský

8,3, Kapgla
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a.{-až_<'a+l9. Vypiš,kteří řameslníci p Ůsobili V oboi v 1,1 939

lnapř, šVec, kré]čí, ap.)

2*
3x
rťz z

Ág+b

1 1 . [,]ísta související s naši hislorii V

Popišjg slruěné na zvláštnílist , gU !,"J*ďwTr-- ť.&l k
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oko]íUvedených obcí kteíé navíhuješ na mapě označit
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10, Rok založéní ČEsKÉ obce nebo osady (en V případě,

že to b€žpečně víš)
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ivážoní le§pondgnli,

26 24oo ěl€nů sdružení jsmo vás, r€6pond6ntů, Vybrali nákolik s9t, abyste §vými odpovědrnl pomohll vytvoňt HlsToRlcKoU MAPU o
čEšÍcH NA VoLYNl, ld6rá poGlouží dn€ěním §oukíomým lvědeckým ájemcům a zů§t9n9 trvalým a názořným evéd€ctvím pro dqlší
genoř€oé olom, co naěi pfudkovó na Volyni vytvoňli. Jistě by v& rnraeio, kdyby na mapě byly n6úplno6t a nopr€€no6tl, právé_v okolívÉšl
iodné ob.., kt ré byste zspňčinili právě vy wojí nepozómoetí, ěi dokonoo lhost€Jnostl. ČAs NÁs TLAěÍ, At_E MUSÍME Býr PŘESNÍ l
NELEKEfiE sE Tolio, ŽE jE ANKÉrNl ÚSTEK DLouHÝ. zAMYstETE sE, PoFAĎTE sE, ZÁ\EPoMÍNEJrE A JlsTĚ sE VÁM PoDŇí Ho
VYPLNlT.

Pro§{m6 : vyplňte ankotní lH€k j6n oVĚŘEŇMl ÚDAJI, pouomě ho Patňčně přoloáo, zal6pt6 a nejPozději do 14 dnů.vhodt€ do poělovní
§chťánlq. Ankobí lístek vrď9 i v tom PříPacě, žo o 6vé obci nic novfro, 916 pozílamenoit€ to na nilín. sPotEHA}íE NA VAs l Neodlopuité 6vojl
adřosu l

Vaé€ odpovědi budomo §l6dova1 a \.ytpdnooovat v€lml p6ělivě. N€nutte ná§, óychom Vám p6ali j€&ě j6dnou.

Děkují lédaktoři maPy
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