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ANKETNí lísrex
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lírték Vyplň podlé doi6zŮ nglen za ob€c, 26ld€lé na Volyni pocházB, sle za vš3chny obcs, za kt6ró mŮž6š pravdfuě lnformovat.

Přoto j€ v ankétnim lístku uvéd6no V6dle séb€ nékotik ěísolných rubrik - podl6 poětu obcÍ. schází z€jména infoímace o o§adách a obcích,
vé ktonich žib MÁLo ÓEsKÝcH RoDlN. NéstaěÉlimí§o, p|š na zvláštnílist a oznaě ěísla bodů, ké kt€nim se iníomac6 ýztahuje.
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1. óEsŘ názéV obce, osady (naPř. BUršrVka nikoliv Borščovka,

sklíň nikoli!, Šklyň a pod.)

(Eprrut
/l/Ey/y/ (

,{+
,7<sz y' /l|,*, )f/,-

2. NejbIižšídVě ěeské obc€

(ňapř, Huleč 2 km, s- Háj 1 km) /lrulu;

3- "slup€ň č€skosli'obcé (!ypiš zkrátkou a zakroužkujto, co p]atí

k roku 1947)

zcéla česká, z

|6]all=+ql-,
rJecnolilvé rodinx J-.\ ,r}:/A

4. Zda byly pod stejným názv€m oDDĚLENÉ dvě ěásliobcé: č€ská

a ukrajinská nébo polská (zakoužkuj to, co platí k řoku 1944

Eno, n€

lto
5 'žda vybudován s č6skou finanční účastí chrám V obci nebo

isjínr okolí (kdé)ajaké konfesoi prvsl., kalo],, prot€st-,

bapti§t., jjné

Wpiš např

HrušV]c€, kato]. ftP

6 'Zda \rybudována s č6skou íinanční účastí spol6čénská budova|

§okolovna, kuliumídům a pod, (zakroužkuj a \rypiš co}

néVím, né, ano a co

//Ý

7 'zda byly V obci n€bo V j6jim okolí (kd€) \^/bud ovány podniky

s převažující čéskou íinanění účasií (soukr. akc, spol.,

družstovníap,)i

7.1. Pivovary

7 .2. cuklovary

7.3. N4lýny (gén.,Vodní,větl)

7.4. Továrny nebo Velké dílny

7.5. N,4lékárny

7.6, Jiné úaké)

(zskroužku] to, co plat0

ano (kd€), ne

ano (kd€), n6

ano (kdé), ne

ano (kdé), né
N?

8, spolky V obciV r. 1939:

8.1. Hasiěský

82, Sokolslcý

8,3, Kapela

8,4, Jiné (vypiš jáké)

9. Vypiš,kt6ří ř.meslníci působili v obci V 1,1939

(např, šVec, krgjčí, ap.)
Zp-Oťl

10, Rok žalož€níČEsKÉ obcé n€bo osády (j€n v případě,

ž€ to b€zpeěně VÍš)
fiĚriltt,
/7/D 2E,,/+

11, lvlíl§ta souvis€jící s našihistorjiv okolí uv€dených obcí, kí€ré navrhuioš na mapě označit

'' u uoaŮ s, o. z uvedvš€chny obj€ldy i když požději zanikly nébo byty Znlěeny.

z"dg přBležit Foióřl

/yĚ,ťA/aťL'u /yĚBť)D t
rÉ uyulil/tlĚ /Z/šsTa,Popiš j€ struěně na zvlá§ní list . (.ls



vážoní ]g9pond€nti.

ze 240íJ ělení! sdružení jsm6 vás, r€spond9ntů, vybrell nékollk set,6byst6 svými odpověďmi pomohli vylvoňl HlsToRlcKoU MAPU o
ěEšÍcH NA VoLYNl, kt€rá poslouží dn€ěním soukromým l v&eckým ájomoům a zů6tsn6 trvelým q názomým 6vědooMm pío da]ší
g9n€rác€ o tom, co naěi Předkové nEvolyni vytvořill. Jisté by viis mrz6lo, kdyby na m€pě byly nolrpln€ti e n6př€6nosti právě v okolívaĚl
ťodné obce, Keré bysté zapŘ9nlll právě W §vojí nopozomo§tí, čl dokonc6 lho6t€inoBí. čÁs NÁs TLAéÍ, Al MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NEIEKEJTE sE To}]o, ŽE jE ANKEINÍ usiEK DioUHÝ. zAMYsLErE sE, PoRAÚíE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE vÁM PoDAŘÍ Ho
VYPINlT.

Prosímo i vyplřilo ank9lní lístek jen oVĚŘENÝMl ÚDAJI, požomě ho pElňčně přoložt6, zalopto 6 n.Jpozděii do 14 dnů vhoďto do poětovní
§chránky. Ailkotní lístBk vralřo i v tom póPadě, ž€ o své oboi nic nevft€, 9l9 poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l N€odl6puit9 §vojl
adra§u l

Vašo odpovědi budemo §ledovát a WhodnocovEl volmi p€ělivě. Nenuťt€ ná§, óyóom Vám psall J6ělě j6dnou.

Děkují rédardoň mapy
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