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ANKETNÍ LÍSTEK

k iníormacím o obcích na Volyni přo tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístsk vyplň podlé dotazŮ néjén za ob€c, z€ ktéré na volyni pocházé, a]€ ža vš€chny obc€, za Kéré můžéš pravdivě informovat.

Proto je v ankotním lEtku uv6d6no V€dlé s€b€ několik čÍsslných rubrik - podle počlu obcí, schází zgjrnéna iníornác€ o osádách a obcích,
V6 klérých žilo MALo ÓEsKÝcH BoDlN. N9stačÉlimísto, piš ná zvláštní lisi 6 označ číslg bodů, ke }d6lým s6 inforrnaco !žshuj€.
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l, ČESKv naz€V obc6. ossdy (napl. BuÉovka niholiV Boršaovka,
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2, Nejbližší dVě č€ské obc6

(např. Hul€č 2 kín, s, Hái 1 km)
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3.'stup€ň č€škosli"obce (Vypiš zkratkou azakroužkuj to, co platí

k roku 1944

zc€la č6ská(z

částéčně č€ská, Ó

j€dnollivé rodiny, J

4, zda byly pod stgjným názvém oDDĚLÉNÉ dvě části obce:

a ukrgjinská nebo polská (zako,.]žkujto, co p{atí k roku 1947)
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5 'Zda \rybudován s č6skou íinanění účastí chrám v obcin€bo

jejím okolí (kdé) a jaké koníese: prvsl,, katol,, prolesl,,

baptist., jiné
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6 'zda vybudována s č6skou íin6nční úé6stí 9polgč€nská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod, (zskroužkuj 6 vypiš co)
V

nevrm, ne,@ co
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7 'Zda byly V obcinebo v j€jim okolí (kds) Vybudovány podniky

s přéVažující českou íinančníděastí (soukr. akc, spol,,

drUžstévníap.):

7.2, cukrovary

7,3, Mhiny (gan.,vodní,větr)

7,4, Továrny n€bo velké dilny

7,5. Mlékány

7-6. Jiné (jaké)

(zákroužklj to, co plát0

Qlo {kde), ne

ano (kde), n€

,gq3.'ixa"), n"

ano (kd€), ne

áno (kd6), n6

8, spolky V obci v í. 1939:

8.1, Hasičský

s.2, sokolský

8,3, Kapela

8.4. Jiné (vypišjaké)
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9, VyPiš,ktoří ř.m€slníci působili v obci v r.1939

(např, šv6c, kr6jčí, ap.)
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10. Rok za]ož€níěEsKÉ obce nebo osady (én v přpadě,

ž6 to bezpečně vo

11, Mi]stá souvis€jícís naši histo.ii V okolí Uvedených obcí, lderé navíhu]oš na mapě označil

Popiš j€ stručně na Zvláštnílisl .

'U bodů 5,6 a 7 uvsď všéchny objokty ikd}ž pozdějizanikly n€bo byly Znič€ny.
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vóžoní l€apond9ntl.

ze 2400 ěl€nú sdružoní ismo vás, r65pondéntú, Wbraliněkolik 3€t,6byst€ 8výml odpovědml pomohli vytvoňt HlsToRlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, kt€rá poBlouží dn€ěním soukoíným lvěd€ckým zálomcŮm a zů§tan9 tív9lým g názomým svěd€ctvím prc dsJší
gen9nac6 otom, co n6ěipfukové navotyni vývonfi. Ji6tě by vá5 mrz9lo, kdyby na mqpě byly n€,lPlno6li an6P|6§noértl_ právě_v okolívqšl
iodné obc€. ktgé by6t6 zapmlinill právě vy svolí n€pozomostí, ěi dokonc€ lhostojno6tí. ěAs NÁs TLcčÍ, AIE MUSÍME BÝI PŘEsNíl
NEIEKEJTE sE Torio, ŽE JE ANKEŤNÍ ÚSTEK DLo{JHÝ. zqMYstETE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A J§TĚ sÉ vÁM PooAŘí Ho
VYPIJ.IlT.

Prosímo : vyplňt€ anketní lístek len oVĚŘENÝMl ÚDAJI, po.omě ho patličně př6ložt€, zaloPto a no]pozděJl do 14 dnů_vhodt€ do poštovní
§ohránky. Ani€tní líst6k vrall€ l ý tom příPadě, že o §vé obci nic n6vfr€, al6 pozlaírÉnolto to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepuilo 6voji
adr96u l

VEšo odpovědi bud.me sl€dovál a Whodnooovat v€lrnl poěllvě. Nenufio ná§, óychom Váíň péall |éště j€dnou

Děkují lodsKoň rngpy
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