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

Ank€tní lísték Vyplň podl6 dotgzů n6jon za obec, zé K§ré na Volyni pocházĚ, á16 za vš€ohny obc€, 26 Kerá můžeš pravdivě inforrnovst.

Proto j6 v ankotním lístku Wedéno v€dle s€b€ někollk ěí§6lnýoh rubřik - podls počtu oboÍ. schází z6jmán3 iníomaoe o osadách a obcích,
v€ kt€ných žilo N,íÁLo ČEsKÝcH RoDlN. Néstaěili mí6to, piš na zvláštní li§ a omaě ěí§16 bodů, k€ lderým s€ informa.e vrtahuje.
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1, ÓEsKÝ náz€V obc€, osady (např. Buéovka niko]iv BoĚčovka,

skliň nikoliv Šk|yň a pod ) :.
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2. Néjbližší dVě české obce

(např, Huléč 2 km, s. Háj 1 km)
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3, 'stup6ň č6skosti'obc6 (!ypiš zkratkou a zakroužkujto. co platí

k roku 1944 l/
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4, zda byly pod siéjným názvem oDDĚLENÉ dVě ěásliobcé: č6ská

a ukřajinská n€bo polská (žakloužkuj to, co platí k íoku $an 1,//
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5 'Zdá Vybudován s č6skou ílnanční úča§tíchrám V obci nébo

]éjím okolí (kd6) a jaké konfos6: prvsl., katoi., plot6st.,

baptist,, jiné
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6 *Zda vybudována s č€§kou finanční úěa§tí spol€č€nská budova:

sokolovna, kuftumí dům a pod. (zakroužkuj a Wpiš co)

novim! n€, ano a co

7 'zda byly V obci nébo V jejim okolí (kdé) \ybudovény podniky

s přéVažující českou finanční účastí(soukr. akc, spol,,

díužstevníap,):

7.1. Pivovary

7.2. cukoyary

7.3. Mlýny (g6n,,vod ní,Větí)

7,4, Továrny nsbo V6lké dflny

7,5. Mlékány

7,6. Jiné 0aké)

(zakroužkuj to, co plati)
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ano (kde), n6

ano (kde), n9

ano (kde), n6

sno (kdé), ne

ano lkde), ne 'J4OD il4lsÉu

8. spolky V obciv l, 1939:

8.1, Hasiěshý

8.2. sokolský

B,3, Kapéla

8.4. Jiné (!ypiš jaké)
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9. Vypiš,kl6ří ř.méslníci působili v obciv r.1939

(např, švec, krejčí, ap.)

1o. Rok založení ČEsKÉ obco n€bo o6ady ten v případě,

ž€ to b6zp€čně víš)
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: U bodů 5, 6 a 7 uv€d všechny objokty i když pozděli zanikly nebo byly mičony.
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11, I\4ii§ta souvis€jicís našihistoriiV okolíuvedených obcí, kt€ró navrhuj€š na mapě ožnačit

Popiš j€ stručně na zvlášlní lisl .



vážgní ř€Gpond€nti.

za 2m ěk]nl sdruž€ní jsírl€ vás, r€epondentů, vybťali někoIik 3€t, abyste svými odpověďrni pomohli vytvořt HlsToRlcKou MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která po6louží dn€ěním soukíomým ivědockýín zájomcúm a zůstsno trvslým 6 nlizomým Bvěd€ctvím Pro další
g6n6rscs otom, co našlPř€dkové na Volyni vytýořll. Jiďě by vás mrz€lo, kdyby na mapě by_ly nolrplnosti a n6př€6no5li_ právě_v okolívaěi
Ř,dná obc6, ld6ré byste zapňělnlli prárě Vy svojí n9pozomostí, ěl dokonc€ lho6toinosť. ÓAs NÁs TLAÓÍ, ALE vUsíME BÝ[ PňESNí,
NEI"EKEJTE sE Totio. ŽE jE ANKEíNÍ LÍSTEK DiouHÝ. ZAMYSLEIE sE, PoRAĎTE sE, zA\zPoMÍNEJrE A JlsTĚ sE VÁM PoDAňí Ho
VYPt-tllT.

Pro6ím9: vyplňl€ ank€tní lH€k j€n oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho Patřéně přeloŘo, zglopt€ e nojpozdějl do 14 dnů.vhodte do Po§ovní
schránky. Anketní lí§lek vrat€ i v tom přípqdě, že o 6vé oboi nic n6vft6, al€ poznamonolt9 lo n6 něm. sPotEHAME NA VAs l N€odlopuito svoji
adr€su l

Vaěg odpovědjbudem€ slédovat a \,yhodnocovál v6lmip€ělivě, Nenutl€ nás, abychom Vám p§alij€šlě jádnou.

Děkují redaktoň mapy
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