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ANKETttí lísrex
k iníormacím o obcích na Volyni pío tvorbu hislorické mapy o Češích na Vclyni

Anketní lísiek lypiň podie dotažů nojen za obec, z€ kt€ré na Volyni pochážíš, a]e za Všechny obcé, za ki€ré můžeš přavdivě iníormolar,
proio je V anketnínr listku uv€d€no V6dl€ sebe několik čís€Lných rubik - podle počtu obcí. scháí zsj.néna iníom]acé o osacách a obcích,
ve kiéDrch žilo MÁLo ÓEsKic-! FoDlN, Ne§tačili místo, pjš na zvláštní lisl a označ čísla bodů, k6 ktgďm se ]níormace vnahuié.
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!r|t,zql,;c.:,"1, ěEsKi .]áz€v obce, osady (např. Buršovka nikoliv Boíščovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod,)
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2, Nejbližěí dvě české obce

(např, HUléč 2 km, s, Háj 1 km)
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zcéla česká, z
čásléó.e č€ská, Ó

jédnotlivé rodiny

3, 'stupeň čoskost]'obca (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k řoku 1947)
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'ano', neanoqe_'

Vypiš např.

HrušVice, katol

5 'Zda vybudován s českou finanční účastíchlám V obc] nobo

j€jíír okolí (kde) ajaké konf€s€] prvsl,, kato., plo1€st,,

baptist., jjné

nevim@ ano a co6 "Zda Vybudována s čéskou iinanční tlčeslí spo|éěénská budova:

soko]ovna, kuiturnídům a pod, @akroužkuja 4/piš co)
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a.lo (kd6), n6

ano (kd€), ne
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s! kae), ne

ano (kdé), ne

7'Zdabylyv obci néboV jéjim okolí(kd6) Vybudovány podniky

s převažující ěe§kou linančnít]častí (soukr- akc, spol.,

drUžst6vníap.):

7 -2- Cukťovary

ul ;,& Mlýny (9en,,Vodní,Větr)

7 4 TóVálnV nebo V€lk€ d nV\.-
7,5, tvllékárny

7,6, J]né (aké)

(ZakroužkLrj to, co p]ati)
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8, Spolky V obciv l. 1939:

8.1, Hasiěský

8-2, sokolshý

8,3, Kapela

8,4. Jiné (!}/piš jaké) - irl

.,

Ťz|,*Ll Í,
2"Ea,,,; L'9, V}?iš,ktéří ř9méslníci působiliV obcíV r.1939

(např, švec, kr€jčí, ap.)

10. Rok založ€níČEsKÉ obce nébo osady (en V případě,

že to bszpečně viiš)

11, Místa souvis€jícís našihistoriiv okolí Uv€d€ných obci lderé navrhuj€š na mapó označit

Popiš]€ stručně na zvláštní lisl .

'U bodů 5,6 a 7 uvéďvšechny objekty i když pozdějjzanikly nebo byly zničény,

Jjra řisiť}Ěi1 s,*rr!!1

l

"."€4, zda byly pod stejným názvem ODDĚLENÉ dvě óásli obce: česká

a Uklajinská nebo polská (zákoužkui io, co p]atí k roku ]947)
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vážoní r€§pond6nti.

26 24m ěbnů sdružéní ismo vás, r66pondentů, vybrali několik 9€t, abyst€ svými odpovědíni pomohli vytvořt HlsToRlcKou MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, ld6rá p6louží dnéěním soukomým lvéd€ckým zájomcúm a zústano lrvglým e názomým svádectvím pro dd§
gÉnďác6 o tom, co na§ přadkovó navolyni vytvoňli. Jistě by vá§ mrrelo, kdyby na mepě by_ly neúpl!9s eJ,.př9"9{. ryvě.v okojívašl
;odnó obc€, ld6ré byst6 zaptíěinili právě vy svoJí n€pozomosť, ěi dokonc€ lho§l6jno6tí. ČAs NÁs TLAÓÍ, ALE MUSÍME BÝI PŘESNí l
Ňer-erejie se rorio, ze je er.rxErHí LJsfex oioulÝ. amyslEre sE, PoRAĎTE sÉ, zAyzPoMíNEJrE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPtJ,llT.

Přosím€ : vyplňt9 ankgtní lí6tok i6n oVĚŘENÝMl tJDAJl, pozomě ho palnčně př9lož6, zal€pte a nojpozděll do 14 dnů]/hodt€ do po§ovní
schtánky, ÁLhí ístek vr6út6 i ;tom přípEdě, že o 6vó obci nic noÝíie, sl6 poznam€nejte to na něm. SPoLEHÁME NA Vl§ l N6odl6puit6 svoji

adE§u I

Vaěé odpovědi bud€m6 slodovgt a vyhodnocovat v€lmi péčllvě, Nenulto nás, óyohom Vém p65li j€ětě j€dnou,

Děkují r€daktoň mapy
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