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k iníormacím o obcíDh na Volyni pro tvorbu histoňcké mapy o Češích na Votyni

Ankstní líst6k VypIň podle dotszŮ n€j6n z6 ob6c, zo lderé navolyni pochézG, alé za vš€chny obce, za které můž€š prdvdivě iníormovat.

Ploto i6 V ankeanim hstku uv€dono vedle s€b€ několik čís€lných rubrik - podle počtu obcí schází zejména iníormsc€ o osádách s obcích,
Ve kle;ch žilo MALo cEsKÝcH RoolN. NéstačÉlimísto, piš na žvláětní lisl a označ či]Bla bodů, k€ kl6rým s6 informace váahuje.
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1. ÓESK'ý ná6V obce, osady (např. Buérvka nikoliv Borščovka,

§klíň nikoliv Šklyň a pod,)
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iat lNí)2, N€jbližší dVě časké obce

(např, HUléč 2 km, s, Háj 1 km)
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zcéla3. 'stupéň čéskosti'obce (\,ypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)
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4, zda byly pod sl€jným názvem oDDĚLENÉ dvě částiobc€:

6 ukrajinská nébo polské (zakoužkuj to, co platí k roku 1944
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Vypjš např.

HrušV]c€, katol.

5 'Zda vybudován 3 č€skou íinančni účastí chrám v obcin€bo

j6jím okolí (kde) ajaké konf€se: prvsl,, katol,, prol€st,,

baptist,, jjnó

ťr/ l/!a) l/0š _tl///tltlÁi4(.,^,"",*""."6 *Zda wbudována § č€skou íinanční účgstí spol6č6nská budova:

§okolovna, kuhumí dům a pod. (zakoužkuj s Wpiš co)
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7 'Zda byly v obci n6bo v jgjim okolí (kd€) Wbudovány podniky

s plevažující čéskou flnanční úěastí (souk, akc, spol.,

družstéVniap)|

7.1. Pivovary

7.2, cukrovary

7.3. i4]ýol(9én.,vodní,Větr)

7,4. Továfny nebo velké dílny

7.5, Mlákárny

7.6, Jiné úaké)
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8, spolky v obci V r, 1939:

8,1. Hasičsh/

8.2. sokolslCý

8.3, Kap€la

8,4. Jiné (Vypiš jaké)
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/Y ť/tl10, Rok založeniČEsKÉ obce n€bo osady (en v pňp6dě,

ž€ to b6zp6čně víš)

11, lvlísta souvi6€iící s naši hjstoíii v okolí Uv€déňých obcí, ki€íé navrhuj€š na mapě ožnačit

Popiš i6 6tíUčné na zvlášlnílist.

'U bodů 5,6 a 7 uvoď vš€chny objekty i když pozdějizanik]y nebo byly zničony
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k{il]/l;7ř)hl9. Vypiš,kleří řgméslníci působili V obciv r.1939

{např, švac, krejěí, ap.)



váž€ní 16pond.!rti.

ze 2.ffi élénť! sdruž€ní Fm6 váB, ř€§poM€ntů, vybrEliněkollk s6t, abyste evými odpovědínl poínohll vytvoňl HlsToRlcKoU MAPU o
ěEŠÍcH NA VoLYNl, která po§iouá dn6ěním soukomým lvěd€okým z46rnoóm a a)stan€ trvatým 6 ná.omým svěd€ctvím pro d9lěí
genor€c€ otom, co n*lpř€dkové na Volyni v,/tvořll. Jl8tě by váa mrz€lo, kdyby m nrapě byly n€úplnooll a n€př€Gno§ti právě v okolívašl
rodrÉ obca, ktoré bysto zapňčlnlll právě vy Bvojí n6Pozomo6tí, ěi dokoncé lho6toJnosí. ÓAs Nl§ TLAěÍ, A..E MusÍME BÝT PŘESNÍ l
NEIEKEJTE sE ToHo, ŽE JE ANKETNÍ ÚSTEK DLoUHÝ. zAMYst€TE sE, PoRAĎTE sE, zA\uPoMÍNE rTE A JlsTĚ SE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPtj,llT.

Pro6ím9: vyplňto ankotní lístok jon oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patnčně přgloĚt€, za]eptg a nejPozději do 14 dnó vhodte do Poětovní
schránlry. Ank€tní líď6k vfaltg i v tom přpadě, ž6 o 3vé obci nic nevfto, al€ pozn6m.n€ii9 to na něm. sPotEHÁME NA VÁs l N€odl€puit€ 6voji
adB6u l

Vaše odpovědl budemo 6l6dovat a vyhodnocovgt v6lmi poělfuě. Nenuíto ná§, §bychoín Váín p§aliieš€ j6dnou.

Děkují redgktolí mapy
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