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

Ankétní |ístek vypiň podle dotazŮ n6j€n za obec, ze které navolyni pocháíš, a]é za Všéchny obco, za kt€ré mŮžeš plavdivě informovat,
Pr§to je v ankétnínr lístku Uvedeno vedié sébe několik čísslných rubrik - podle počlu obcí, scházi Zajrnéna iníormac€ o os9dách a obcích,
V€ klených ži]o MÁLo ČESKÝCH RoDll.], NestačÉli mísio, piš na žvlášini isl a označ čísla bodů, k€ ld€nim sé inforinaca váahu]€.
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1. ÓEsŘ náz€v obcé, osady (např. auéovka nikoliv BoĚčovka,

sklíň nikciiv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližší dvě české obcé
(např, HNl€č 2 ktŤ,, S. Hái 1 km)
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3. 'stupéň českostí'obc€ (,4/piš zkratkou a zakřoužkujto, co plalí '_/

k rok! 1947) částečné óeská, Č

jodnotlivé lodiny, J

rÓ |4

4, Zoa oyiy pod sléjnvŤ nazvem oDDĚl\E CjVé čásl, obce: cgstl'
a U^raj;rská nebo pols"a l1-1loJzhL, lo, o o a: l. rolr, '947i / €9"" *o,o ano, óé.

5 'Zda !ryDudován s českou íinanční t]častí chránr V obc] nebo

j€jím oko]í(kd6) ajaké koníese: prvsl., katol., plot6st,,

baptist,,jiné /
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6 'Zda Vybudovéna s ěBskou íinanční úěastí spoléč€nská bUdova: 
./

sokolovna, kuitumídům apod. (Zakloužkuja rypjš co)
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7'zda byly v obci n€bo v jejim okolí(kdé) Vybudovány podni|f

s převažující č€skou finančníúča§lí (soukl. akc, spo].,

družstovníap.):

7,1. Pivovary

7,2. cUkrovary

7.3, Mlýny (€Bn,,Vodnívětr)

7.4, Továny n€bo V€lké dí]ny

7.5,lýlékárny

7.6, Jiné úaké)
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8, Spolky v obci V ř- 1939:

8.], Hasičský

8.2, sokolshý

8.3. Kap€la

8.4, Jiné (vypiš jaké)

Ý 60 n"

"no,@,6fu".
Wrl,rŇ(.

i"oí;i/"" l"o
!il,{ť&i}.}0,

},1,["]L 
l,/

I1l*ý uU,l,

9. Vypiš,ldélí řcmeslnici púsobij v obci v r,1939

(např. šVéc, krejěí, ap.)
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10, Rok za]ož€níČEsKÉ obce n€bo osady (en V případě,

ž€ lo b€zp6čně viš)

11. Mísla souvisg]icí s našihistoriiV oko]íuvedéných obcí, které navíhujéš na mápě označit

Popiš ja stručně na zvláštní list ,
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" U bodů 5,6 a 7 UV6ďvšechny obj€kty i když pozděiizanikly n€bo byly znič€ny,
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váž€ní í6spon.i.Ňi.

ze 24oo ělonú sdružéní jsm. vá§, re6pond€nlů, vybřsll někollk 8et, 6byst6 Bvými odpověďml pomohli vytvořt HlsToBlcKoU MAPU o
čEšÍcH NA VoLYNl, K€lá posicuží dn6ěním soukromým lvěd6okým zájomcúm a zú§tan6 t valýrn a názomým svědooMm pro dslěí

9€n9rac6 otom, oo našlPředkové navotynl vylvoňll. JiBlě by vás mrr€lo, kdyby m mapě byly n6úplno6ll a nepr6sno6li_ právě_v okolív*i
funé obc6. K6ré bv§t6 zgpříěinili pÉvě W svojí nopozomoBtí, ěi dokonc€ lho€tolno§tí. ÓAs Nl,§ TLAčÍ, ALE MUSÍME BýI PňESNÍ l
NELEKEJrÉ sE Totio. ŽE jE ANKETNÍ ÚsiEK DLoUHÝ. zAMYst€TE sE, PoRAĎTE sE, zAvzPoMÍNE TE A Jl§TĚ sE VÁM PoDŇÍ Ho
VYPLNlT_

Pro6ím€ : vyplňt6 anketní l6tok Jen oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomé ho palňěné Pň.ložt9, žálopto a ngjpozději do 14 dnú vhoďte do Poětovní
schránky. Áietní lístek vrat€ i ;tom pípadě, ž€ o §vó oboi nic n6vfo9, sl6 požn€m€noJto to nE něm. sPot-EHÁME NA VÁs l N€odl€puit€ §voji
adré§u l

Vaš6 odpov&i budome §ledovat a vyhodnocovat velmi p6ělfuě. Nonutt€ ná5, abychom Vám psall io&ě jédnou.

Děkují rodEkoff rngpy
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