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

Anketní lístek \yplň podl€ dolazŮ néjén za ob6c, 26 které na Volynj pocházé, a]6 za Všéchny obcs, za kt6řé můžsš přavdivě informovat.

Proto j€ V aík€tnlm listku uv6d6no vsdlg sébé několik ěíselných rubíik - podl6 poáu obcí schází zéjínóna iníoínacé o osádách a obcích,
ve ht€rych žilo tvlÁLo čEslťcH RoolN. N€stačí-li místo, piš na zvláštní list a označ čísla bodů, ké ld€řým s€ iníormace !.áóuje.
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(na,ř, Bufšovka nikoliv Boršěóvk1 1,,"but-clail,a,
L U ýlzn ď.c.tt-

2. N€jbliáí dvě č€5ké obc€

(např. Huleě 2 km, s. Háj 1 km) W}yr "
lrliroheit" ,'íl',t* t D"i ro

(lÁr,,"/

3. 'stupeň ěéskosti"obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1944

zc€la č€ská, Z

čá§t6čné ó€ská, č
j6dnoilivó lodiny, J

4. Zda byly pod stgjným nážVém oDDĚLENÉ dvě čásli obc6: ěeská

a Ukrajinská n6bo polská {zakroužkuj lo, co platí k roku 1944
"""ó; ' *,,ói, *"@

5 'zda q/budován s českou finanční účastí chíám V obci nebo

j6jím okolí(kd€) a jakó konfgsé: prvsl.. kalol., protest.,

bapti§t.,jinó

Vypiš např,

HrUšVice, k8tol,

6 tzda vybudována s č€skou linanění úěá5tí 6pol€ir9n6ká budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. (Zskoužkuj a VypĚ co)

nevím, n9, ano a co ,larlr!-,'
t'qlL

7 'žda byIy v obcinebo vjojim okolí (kde) lybudovány podniky

s převažUjící českou f]nanění účastí(souk, akc. spol,,

družstévníap.):

7,1, Pivovaly

7,2, cukrovary

7,3. Mlýny (g6n,,Vod nívětr)

7,4, Továrny n€bo V€lké di]ny

7,5, Mlékány

7,6, Jinó (jaké)

(Zakloužkuj to, co platO

ano {kds), n6

ano (kdé), no

ano (kdé), ne

8no (kde), né

ano (kd€), ne

a vypjš co g.il,,tla-
8, spolky v obciv l, 1939:

8.1. Hasičshl

8.2. sokolský

8.3. Kap€la

8,4, Jiné (vypiš jakó)

V

9. Vypiš,kteří ř.meslníci působili v obci V 1,1939

(např. šV€c, krejěi, ap,)

i,lzs Áwjr'ť
zé,^*l,n'7

Fen l{

10, Rok záložení ÓÉsKÉ obce nébo osády (jenv případě,

že to b€zpeěně víš)

1 1 . Místa souvissjící s naši histolii v okolí uvsdoných obcí, kloré navrhujdš na mapě označit

Popiš jé struěně na zvláštní list ,

' U bodů 5, 6 a 7 t,vsd vĚ€ohny obj6kty i když později zanikly nebo byly znč€ny.

zó€ př9léžia Bolcni



Vážgní r€epondorrti.

z. 2@ ělérli sdruž€ní jsm€ vás, r€€pond6ntú, vybrEli několik 6el, óy6t6 svýml odpovědrnl poínohll vytvořit HlsŤoRlcKou MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, která podoÉí dn€šním §oukoríťm lv&.dým á'emcúm a zůstan€ trvalým a n&omým Bvěd€oMm prc dalilí
g9nÉr9c6 o tom, co našlPř€dkovó na Volyni vytvoňli. Jbtil by váa mrzélo, kdyby na ín pě byly n€,lplnoGll a nopřgsno€tl právě v okolívašl
rodné obca, ktoré by6t€ zapřElnill právě vy 6vojí n.pozomo€tí. ěl dokoncé lho6tojno§ť. ČAs NÁs TLAěÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNí l
NErSKEJTE sE Ťorio, žE JE ANKETNÍ ÚSTEK DLoUHÝ, zAMYstETE sE, PoRAóTE sE, zAlzPoMÍNÉrTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPtJ.llT.

Prosírné : vyPlňte Enkgťlí lí6tek j9n oVĚŘENÝMl tJDAJl, požomě ho Paťiěně přo]ožt6, žeJ€pte a n€jPozděii do 14 dnů vhoóo do poštovní
§chránky. Anketní líst6k vralt€ i v tom případě, že o 6vó oboi nio nevfi€, alo poznamon9lto to na ném. sPotEHÁME NA VÁ§ l Noodl€puíte §voji
sdré§U l

Véé odpovědl budom§ §l€dovat a vyhodnocovd v€lmi P€čliVě. N6nuft9 rÉ§, óychom Vám Psali j6ětě j6dnou.

Děkují redaldori mapy
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