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ANKETNÍ LÍSTEK
k informacím o obcích na VcIyni pro tvórbu historické rnapy o Češích na Volyni

Ankelní líst€k Wplň podle dotažŮ nejen za obgc, z€ kléré na Volyni pocházíš. a]s za všechny obcé, za Keré mŮž€š pravdivě iníormovat,
Proto jé V ank€lním lístku Uv€dono védl€ seb€ několik čís€lných íubrik - podl€ počtu obci scháží žéjrnéna inforínacě o osédách a obcích,
ve ldených žilo MÁLo ČEsKÝcH RoDlN, Nestačili mi9to, piš na zvlášlni list a oznáč čí,sla bodŮ, ké ktsným s€ iníormac€ vztahuje,

1

1. ČEsKÝ název ooc€, osady (např, Buéovka nikoliv Borščovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod,)

slÉ,tr,'1l;1 *rqbw*
É,

Urba'Loy

2. N€jb]ižšídVě č€§ké obce
(např, Huléč 2 km, s, Háj 1 km)

W 1l-{ rrrin ce
Onalqnrt,,'n*

3. "StUpéň č€skosti"obce (\rypiš zkratkou a zakřoužkuilo, co platí

k rok,J 1944 /'
zcela česká, z

jgdnoi iVé rodjny, J

č€ská, Ó be4l/lv
'\cvIlw

4, Zda byly pod stgjným nážVém oDDĚi_ENÉ dVě óást obce: česká

a Ukíajinská nebo polská (zakroužkuj to, co p]átí k loku 1 944

uno@

5 -Zda Vybudován s čéskou finanční úěa§tí chrám V obcinébo

jéjím okolí (kde) a]aké konfese: prvsl,, katol,, ploiest,,

baptist., jiné

}ypiš např,

Hrušvice, katol

6'Zda \rybUdovana s č6skou rinaněniúčgstíspolečenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. (zakoužkuja q/piš co)
S t,otq rr 0lor,|ávěhtá

7 'Zda byly v obcin€bo V ]€jim okolí (kd€) Vybudovány podniky

s převažující čéskou iinanční úóásii (soukr, akc, spo.,

družst€Vníap.):

7.1, Pivovary

7.2, cukrovary

7.3. lVlýny (gen,,vodní,Větl)

7.4. Ťovárny nebo velké dilny

7.5, Mlékárny

7.6, Jiné (iaké)

(Zakroužkuj lo, co plat0

ano (kd€)

ano (kdé)

8. spolky v obciV r- 1939

8,1, Hasičský

8,2. Sokolský

8.3. Kape]a

8,4, Jiné (Vypiš jaké)

v

@,

9. Vypiš,ktéří ř9meslníci působil v obci V r,1939

(např. šVec, klejčí, ap,)

Kov4ř .

t r-uttq'Ě
šv <c.

10, Rok založeníČEsKÉ obce n6bo osady (j€n v případě,

že to bezpgčně Vi]š)

11. Místa souvis€jící s našihistodiv okolí uv6d6ných obcí, kleré navrhu]§š na mapě ožnačit

Popiš j€ §tručně na zvláštní lisl ,

' U bodů 5, 6 a 7 uved Všechny objékty ] když později zanikly n6bo byly znič6ny,

Ed§ píol{,žit p§iolF,



váž9ní rc§pondgnť,

z€ 2M élÉ/í|íl sdruž€ní jsrn€ váB, r66pond€ntú, Vybraliněkollk s6t, abyď€ svými odpov&rř pomohll v$voft HlsToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, k!6rá po6louá dn6ěním soukíomým lvědockým zá]emcom a zů§tane trvalým a názomým svěd€ctvím pro další
g€n.Řc€ o tom, co našipřédkové na Volyni v}4voňli. Jbť5 by vás mrz€lo, kdyby ng mapě by]y n€úPlno6li a n6pře€no6li_ Právě_v okolív€šl
rodné obce, lderé bysl€ zapňčinlll píávě vy svojí n.pozomoGtí ěi dokonc€ lhost€jnoBtí. čAs NÁs T!ÁčÍ, AtE MUSÍME Bfi PňESNí l
rveúxeurÉ sr rorio, ze je enxEní úďex DioUHÝ. zAMysLEIE sE, poRAĎTE'sE, zA\rzpoMíNEJrE A JlsTĚ sE vÁM poDAŘl Ho
VYPLNlT,

Proďme i vyplňl9 ankotní líst€k j6n oVĚŘENÝMl tJDAJl, pozomě ho p9třčná př€loá€, zal6pt6 a nejpozději do 14 dnů _vhoďt€ do poštovní
schťánky. Ank6tní líst€k vralte l 

'tom 
případě, žo o 6vé obci nic n6vft6, a]€ poznsínónelto to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Néodlgpuitg 6voJl

adř€6u l

Vaš§ odpovédi budem6 slBdoval a vyhodnooovat v€lml péčllvě. Nenuté ná§, 8bychom Vám psali j€ště j6dnou.

Děkují rédaldoí mapy
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