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Anketní lísi€k Vyptň pod|e dolážŮ nejen za obec, z€ ktélé na Volvni pocházíš, s]é za všechny obcé, za které můž6š pravdivě info,movat,

proio ie v anttetnim listtu uv€dgno V€dlé sabe několik čis€lných rubrik - podl6 počtu oboí schází z€jrnóna infořmac€oossdáchaobcích,

"" 
h",v"r, ] iinnio eEsKÝcH RoDlN. Nésnrčili míslo, piš na zvlášiní ]]si a označ čísls bodů, k€ klén7m s6 informacg Vztahujé,

ANKETNÍ LÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pío tvorbu historické mapy o Češí9h na Volyni
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anďtiÝ
1, ČEslci'náz€V obce, o§ady (napr. Buršovka niko V Borščovka,

sklíň nikoliv šklyň a pod.)

],l.

S|t ii tlq h^,)
2, NojbližšídVě české obce

inapř, HUléč 2 km, s. Háj 1 km)

zcé]a česká, Z

čá,stečně č6skáo
j6dnoil]vé rodiny, J

3, 'stupeň č€skosli"obce (Wpiš zkratkou a zakloužk!] to, co p]ati

k rok! 194R

a ukrajinská n€bo polská (zakloužkuj to, co platí k roku 1944

vypiš např,

HrUšvicé, kalol,
5 'Zda vybudován s čéskou finanční Llčastí c hrám V obc nebo

jejím okolí (kd€) ajakó konfes€: prvsl,, ka1o|,, prot€st,,

baptlst,, ijné

n"uí-,n"@
ťromísnxe*,q'

6 'zda vybudována s č€skou íinanění úěástí spoléčenská budova;

§okolovna, kulturnídům a pod. (Zakroužkuja B/piš co)

ano fiae),(e)
ano 1xde)(ne,

Q!)fia";, n"

ano (r<ae),/Ó

@tru"l,n.
a vypiš co

(kdé),ln6,

7 -Zda by|y v obcinebo V jéjim okolí (kd é) lybud óVány podnitq/

s převažující č€skou finanční L]časií (soukr. akc, spol,,

družstevní ap,);

7.1. Pivovary

7,2, cukrovary

73 M VnV í;en,.Vod nl,vétr)

7.4. Továrny nébo ve]ké dílny

- ,?40.,11
unELNA [ ,

(Zakroužkuj to, co platD

&I §eV{tly- r,k

Došť{:L - ť
7,5,lvllékárny

7,6, J né (aké)

€,
anoj

8,1, Hasičský

8.2. SokoIský

8.3, Kapela

8.4. Jiné (,/ypiš
|ťABEíNť gPa]Ea p ýú rdE

FiLÝfilE,-dl

8. Spolky V obciV í, ]939:

!i.€l'. L
A.| ať 5,

9, Vyp]š,l(teří řemeslníci působlli V obc] V r,1939

(napr, šv€c, kle]čí, ap,)

10 Rok založeníÓEsKÉ obce nebo osady ú€n v případě,

že to bezpečně víš)

11. Mílsta 6ouvis€jící s naši hišoriiv okolí W€d€ných obcí, které navíhujgš na mapě oznaěit _ , ., _,, Y.r , , :

Popišjo slruéně nazvlá§nílist. zýolviÉ€ V atsři t lid_gi1D'/ zA eilEiNDlJ |" LEň'J:,ljvl"

't] bodů 5.6 a 7 uveďVšechny obj€kt}, ] když poždějlzanjkly nebo b""i ?n č€ny,

zdg př€ložit ýclcm

4. Zda byly pod stejným náZvem oDDĚLENÉ dVě částiobc€:



vážgní .g€pond€nti.

z€ 2& ělení, sdružoní jsm€ vás, r€spond€ntŮ, vybra]iněkolik s€t, abyst€ svými odpověďml pomohli vytvoňl HlsToRlcKoU MAPU o
ÓEŠfcH NA VoLYNl, která podouá dn€éním soukíomým lvěd€ckým zál€mcúm a zůstano trvalým a názoíným svéd€ctvím pro ddď
96n€lac€ otom, co našlpř€dko,/é na Volynl vytvoňli. Jistě by vás mrz€lo, kdyby na mopě by]y nerlplnosť aÍ€pře6no§ť, plávě_v okolívaěi
rodné obcé, ld€ré byď6 zapříělnllt právě vy svojí n€Pozomo6ti, či dokonc€ lho€l6jno6tí čAs NÁs TtAěÍ, ALE MUSÍME Býr PŘESNÍ l
NELEKEJTE SE TOHO, ŽE JE ANKETNÍ ÚSTEK DLOUHÝ. ZAMYSLETE SE, POBAĎTE SE, ZA\ZPOMÍNEJTE A J|STĚ SE VÁM PODŇÍ HO
VYPLNIí.

Pro§íme i Wplňte ank€tní líistok jén oVĚŘENÝMl tJDAJl, pozomě ho patilěně př6ložt€, zat6Pt€ a n9jpozději do 14 dnů _Vhoďte do Poětovní
6ohránky. Ank€tní lí6l€k vratte i v tom případě, ž6 o 6vá obci nic n€vfr€, ale poznaínéneito to na něm, SPoLEHÁME NA V§ l N€odl€puite 6voji
adre§u l

Váěé odpovédi bud€m6 sledovat a whodnocoval v€lrni péčllvě, N6nuťt6 ná§, óychom Vám psali j6§ě j6dnou.

Děkují r6d9ktořl mspy
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