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ANKETNí lísrex
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Ankotní Listek Vyplň podl€ dotazů nejen za obéc, zé |céló na Vo]yni poch&íš, €]€ za Vš€chny obc€, za kt€lé můžgš pravdivě informoval,
Proto ie V anketnim lístku uvod€no Vedle sébé několik čis€lných rubrik - púdl€ počtu obcÍ, schézí z6jrnóna iníorňac€ o ossdách a obcích,
Vé k€ďch žilo MÁLo ČEsKÝcH BoDll.], Né§tačili míslo, piš na zvláštní l]si a označ čísla bodů, k€ kl€nirn se informac€ !.Ztahuje,
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1 . ÓESŘ nážev obce, osady (např. Buršovka nikoliv

skjíň nikol;V ŠkIyň a pod.)

,"*",rlý ',šU*ffi,

2, Nejb]ižšídvě české obce

(např. Huléč 2 km, s, Háj 1 km)

' eLlL',yl/,k
, ff3l rr r''| ,l,; 4l/rZ,

3. 'stupeň č€skosti'obce (Vypiš zklatkou 3 zaklo!žkujio, co plalí

k lokL 194n ,'
žcéla česká, z
óási€čne

jednot]]Vé rodiny, J

4. Zda byly pod stéjným názvem ODDÉLENÉ dVě část] obcé: čsská

a ukrajinská ngbo po]ská (zakroužkuj to, co platí k roku ]944

*"@

5 'zda Vybudován s českou íinánční účástichřám V obci nebo

jejim okolí(kdé) a jaké konf6se: pr"s]., kato],, protest.,

baptist., jiné

\ryp;š např,

HrušVicé, katol

6 'Zda Vybudována s č€skou í]nánění účastí §pol€čonská bLldova:

sokoovna, ku]turnídům s pod. {Zakloužklja \,1piš co)

7 žda byly v obci n6bo v jojim oko]í (kde) vybudovány podniky

s převažující ěéskou finanění účastí (soukr. akc. spol_,

družstevníap.):

7.2. cukrovary ,
7.3. i,4lÝnv (oenlvodni.věla :u 1-l-L ,ť, lq 7l1.,':;'"',,*.l
7.4. Továrny nébo v€lkó dílny

7,5, N4lékárny

7.6- Jiné úakó) e,',íolro iltlez P*pl/
(Zak|oužkuj to, co piatD

8no (kdo), n€

ano {kda). ne , ,' '

sftfl.llkh''
ano (kd6), ne

TW)f,;,
(Tg(kd€), né

a vypiš co

8. spolký v obciV r. 1939:

8.í, Hasičský

'r/, l o"4 ai8.2. sokolshi - ťDlt ?.L Aé4s
8.3, Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

9, Vypiš,ktéli l9m6slníci působiliv obciv r.1939 ] ]

(např, švéc, kr€jčí, ap.) l ,, , ,' ,a, fl /-, l /t l*
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11. Misla souvisejíci§ našihistoriiV okolí uved€ných obci kteíé navrhUj6š na mapě označit

Popiš je snucné na 7v.ašlni ,sl ,

" L] bodů 5, 6 a 7 lv€d Vše.hny objéldy i když později zanik]y nobo byly zniěény

zd€ přeložit potóm
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vážoní lo§pondonli.

ze 24r[ ělént sdružoní jsm6 vás, r66pond€ntů, vybřqli někollk §ot, gby§te svýml odPověďmi Pomohli vytvoňt HlsIoRlcKoU MAPU o
čEšÍcH NA VoLYNl, ktéřá po6lolrí dn€šním sdJkromým ivédeckým z46moům a zů§tgne tďglým e názomým 6věd€ctvím přo dglší
geneÉo§ o tom, co našjpřodkové navolyni vytvořll. Ji§tá by vá6 mž6lo, kdyby na mapě by_ly neúplno3ti aíí6Př€snosti_ přávě_v okolívaéi
iodná obce. kteró bvste zapříěinjli právě W svojí nopozomo§tí, čl dokoncé lhoďejností. ÓAs NÁs TLAéÍ, Ar_E MUSíME BÝí PŘESNí l
NEIEKEJTE sE Tolio, ŽÉ JE ANKfiNÍ ÚSTEK DLoUHÝ. zAMYstETE sE, PoFAĎTE sE, zAyzPoMíNEJrE A J§TĚ sE VÁM PoD§Í Ho
VYPINlT.

Pro6ííí6 : vyplňte ánk6lní líst6k j6n oVĚňENÝMl tJDAJl, požomě ho Patnčně přoloáe, zalBpte a n€jpoEději do 14 dnú ],/hoďte do po§ovní
6chránliý. Anketní líst€k vraíle i v tom pňpadě, ž€ o §vó obol nlo nevft9, alo poznsm€nejte to na něm. SPoLÉHÁME NA VÁs l N€odl€puit€ svoji
adr€§u l

Vaš.€ odpov&i budemg §l6dov6t a vyhodnocovat velmi p6ělivě. Nenutte ná§, óyohom Vám p§allj6ště lédnou.

Děkují rcdo}doř m6py
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