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ANKErruí lí TEK
k infornnacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotaz nejen za obec, ze které na Volyni poch&ts, ale za Gechny oboe, za keré m žeě pravdfuě infomovat.
Proto je v anketním lístku wedeno v dlo 9éb6 několik ěíseln ch rubrlk - podle poč.tu obcí. Schází zejména iďorrrrace o oeadáoh a obcích,
vekter ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Neetaěí-li mbto, pišna zvl&tnílist aoznaě ěíslabodr}, kektá mseinfonrracevzta}ruje.

1 2 3

t. ČXStď název obce, osady {nap . Buršovka nikoliv BoĚčovka,

klíň nikollv ŠXtyn a pod.}
J'furt rrfu;
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2. Nejbližší dvě ěeské obce

(nap . Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "Stupeň ěeskostinobce (lypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1g4n
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4" 7:dabyly pod stejnym názvem ODDĚLEruÉ ave části obce: česká

a ultrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1944 §]",@
*o,# *o,ff

5 *Zda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prusl., katol., protest.,

baptist., jiné

vypiš nap .

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanční úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kulturnídt}rn a pod. (Zakraužkuj a rypiš oo}

aconevím$á;ano

7 *Zda by|y v obci nebo v jejim okolí (kde) vybrrdovány podnilqy

s p evažuiící ěeskou finanění úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.);

7.1. Pivovary

7 2. Cukrovary

7.3. Ml ny (gen.,vodnívětů

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné (iaké)
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8. Spollqy v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěsk

8,2. Sokolsh.

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9, Vypiš,kte í ameslníci p sobili v obci v r.1939
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10. Rok zatožení ČrSXÉ obce nebo osady (ien v pfipadě,

že to bezpeěně víš)
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11. Místa souviseiící s naši historii v okolí uveden ch obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na ailáštní list . fuť ťvk-u
* LJ bodr} 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo by|y zniěeny.

Zde p e|gžit pot*xn



vážoní r€6pond9nti.

Ze 2M ělenů Sdružení Pme vás, recpondentů, vybřall několik sét, ab}lst€ evými odpověďml poíí,ohli vytvořt H|STOR|CKOI MAPtJ o
ČEŠÍCH NA VOLYNI, která poslouá dneěním soukorrrým i vědeckým zájerrrcúm a zůstarre tívalým a rrázomým 8věd€.{vím pro daBí
gener€ceotom,oonélpř€dkovénaVolyni vytvoňll. Jistě by vás mzelo, kdyby na,napěbylyneúplnostl a{íepř.snoatl právěv okolívašl
rodné obe,e, kt€íé byste zapříělnili právě vy svojí n€pozorností, ěi dokonce lho8tejnogtí. ČAs NÁs TlÁČÍ, ALE MUSÍME BÝí PŘESNÍ l
NELEKErTE sE ToHo, Že .le nnxrrruí Úster orcuxÝ. znuvsuerE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A J§TĚ sE VÁi4 PoDAŘÍ Ho
\ryPLNlT.

Proeíme : vyplňte anketní lístek Jon oVĚŘENÝMl tJDAJl, pozomě ho pdněíÉ přeloáe, zalgpt€ a rreJpozději do 14 dnů vňoďte do poštovní
§chránky. Ankotní lHek vraíte i v tom přpadě, že o své obcl nic nevfte, ale pozrrameneite to na něm. SPOI€HÁME NA VÁS t Neodlepujte svoji
adrEsu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenulte nás, abychom Vám paali |eětě jednou.

, ' Dškujíredaktoň mapy
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