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ANKETNÍ LÍSTEK

k iníormacím o obcích na Votyni pío tvorbu histofické mapy o Češích na Volyni

Ank€tní lísték vyplň podlé dotazů n6jsn za oboc, zé kt€ré na Volynl pocházÍš,6jé za věschny obcé, za K€ré mř€ě prgvdivě in ormovat.

Proto je v ankétním listku uvedéno vedl6 s6be několik ěís€lných rubdk - podl€ poětu obcí schází zojména iníormace o o6ádáoh a oboíóh,
v€ kt€ných žilo MÁLo ČEsKÝcH RoDlN. N6stačí-li místo, piš na zvláštní list a označ čísla bodů, ke kt€r,ým s€ iníormac6 Váahuj{r.
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1, čESKÝ nážéV obc€, osady (např, BuršDVka niko]iv Borščovka, ,
Sklíň nikoliv Šklyň a pod

/í/rooilrr

2. N6jbližšídVě ěeské obc6

(např, Huleč 2 km, s, Háj 1 km)
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,/? /ť*a

3, 'stup6ň č6skosti'obc6 (!ypiš zkatkou a zakroužkuj to, co píatí ..'

k roku 1944

zc'la čéská, z o
částóčné čsská, Ó

jednotlivé íodiny, J

4. Zda byly pod stejným názv6m ooDĚLENÉ dvě čésti obcé: českL

a ukrajinská nébo polská (žakroužkuj to, co plalí k roku 194a

,@*

5 'Zda Vybudován s českou finanění úěastí ch lám v obci nebo

j9jím okolí (kd€)ajakó konígsé| prvsl,, katol., píotést.,

bapti§t., jinó

Áig napr,

Hrušvic€, katol
Ývoo,'(o'

ljztazrol (a au
lLi+*é+--za-

6 *zda vybudována § č€6koú íinanéní úč€6tí spoléč€nská budova_

sokolovna,'kuhumí dům a pod. (zakřoužkuj a Vyplš co) V
,rrduím. ne. ano . 
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'4oÉ,ťao-n,

ňon;;.(n ,
zAžp/4/e4-
4ha,v.na--

7 'zda byly V obcinébo Vjajim okolí (kd€) vybudovány podniky

s př€VažUjící óéskou flnanční účasti (soukr. akc. spol,,

družstevníap.)i

7,1, Pivovary

7.2. cuklóýary

7,3, Mlyny (gen,,Vodni,Větd

7,4, Tovamy nébo v6llé d,lny

7,5, Mtékány

7,6, Jiné (aké)

(Zakoužkujto, co plato

n@,n,*
ano (kdo), né

6o}a"l
@,r*,
ano (kd€), ne

3no (kd€), n€

8, spolky V obciV r, 1939:

8.1. Hasiěs}cý

8.2. Sokolsl(ý

8.3, Kap€la

B.4. Jjné (vypiš jaké)

9. Wpiš,ldéří ř.meslníci působili V obci V 1,1939

(např- šVec, kreiěí, ap,)

ř e-<-, á,t4at
lzkÁ'adl.
Áťea,z7;'t

10, Rok založoní ěEsKÉ obc€ nobo osády 0en v pňpadě,

ž6 to bezpoěně vĚ)

11. Mísla souvissjící s našihistoriiV okolíUvedéných obcí, kleré navrhujoš né mapě označit

Popišj. struěně na zvláštní lisl ,

N

' U bodú 5, 6 a 7 UV6ď vš€ohny objokty i kóž později zanikly n€bo byly znič€ny.
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zdo přeložit poiom



vážgní rg€pondonť,

ž€ 24{D ěl€nú sdruž€ní jsnto vá€, r€epondentů, vybrall někollk §.t, óystó §výml odpovědínl pomohll vytvoltl HlsToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, kl6rá poGlouí dn€ěním Boukromým ivědeckým áj9rncům a zůstan€ trvdým a názorným Bvéd€ctvím pro dglší
g6n6r€fi, o tom, co n€šlpř€dkové oa Volyni vytýořill. Jl§tal by vá§ mrzolo, kdyby na mápě byly n6úplno6ti e népř9sno6tl právě v okolívaéi
rodné oboe,lderé by§!. z9příěinilí právě W svojí n6po2otŤlostí, či dokonc€ lho€tójnosť. ÓAs NÁs TLAČ[, ALE MusÍME BÝI PŘESNí l
NELEKEJTE SE TOHO, ŽE JE ANKErNÍ ÚSTEK DLOUHÝ. ZAMYSLETE SE, PORAĎTÉ SE, ZAVZPOMÍNÉrTE A J|STĚ SE VÁM PODAŘÍ HO
VYPLNlT.

Pro6ím9 : vyplňtg ankehi líst€k j€n oVĚŘENÝMl tJDAJl, Pozorně ho Pstňčně přeloĚtg, žál§pte 6 néjpozděil do í4 dnů vhod't€ do po§ovní
sohránlť. Ank9tní lí6t€k vřaltg iv tom případě, ž€ o své obcl nlc novfto, 9lé poznarn9noJte to nE něm. SPoLEHÁME NA VÁs l N€odlopuito Bvoji
adr$U l

Vaš€ odpovědi bud9m6 sl€dovát a vyhodnocovat volmi p.ělfuě. N6nuti. ná§, abyáom Vám Psallj€ě-ř j€dnou.

DěkuJí rédaktoň mapy
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