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ANKErruí lísTEK
k iníormacím o oMích na Volyni pro Worbu historické mapy o Češrch na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotaz noj6n za obec, ze které na Volyni pooházíš, ale za všechny obce, za kteró mrlĚeě prarrdivě inforrrrovat.
Proto j6 v ank tním lístku uvedeno vedle sebe několik číseln oh rubfik - podle počtu obcí. Schalzí zejmána irťormace o o6adáoh a obcbh,
ve kte ch žib MÁLo ČEsKÝcH RoDlN. NEstaěFli místo, piš na adáštní li t a označ ěí8h bod , ke któr m se informace váa}ruje.
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t. ČeSrcÍ název obce, osady (nap . BuĚovka nikoliv BoĚěovka,

Sklíň nikoliv ŠXlyn a pod.)
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2. Nejbližší dvě ěeské obce

(nap . Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "Stupeň ěeskosti"obce (vrypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

/
k roku 194n
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4. Zdabyty pod stejnym názvern ODDĚLEtrtÉ ove ěásti obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 194n
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5 *Zda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., protest.,

baptist., jiné

lypiš nap .

Hrušvice, katol.
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6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí d m a pod. @akroužkuj a vypiš co)
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7 *Zda by|y v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podnilry

s p evažující ěeskou finanění úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (gen.,vodní,větr)

7. .Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné fiaké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěsh.i

8.2. Sokolsh.i

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké) ť,4.,U"{
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9. Vypiš,kte í emeslníci p sobili v obci v r.1939

(nap . švec, krejěí, ap.)
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hí n'r4l/10. Rok založeníČeSrÉ obce nebo osady (jen v p ípadě,

že to bezpeěně vílš)

1 í . Místa sowiseiící s naši historii v okolí uveden ch obcí, Reró navrhujeě n a mqa ozraft ,!{yn.
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- U bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i kdyz později zanikly nebo byly zniěeny.
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várení re6pofibnti.

Za 240o ělenů Sdružení jsme vás, reeponderrtÚ, vybrali několik Bot, abytto wými odpověďml pomohli vytvořt H|STOR|CKOI MAPU O
ČEŠÍCH NA VOLYNI, která poelouí dnďním eorrkrorným i vědeckým zájemcům a zústane tívalým a názomým svědecítvím pro daRlí
gonerac€otom,conaši př€dko\rénavolyni vívonl Jistě by vás mrzekr, kdyby na mapěbylyneúplnoeti aíťepřeerrosti právěv okolívďi
rodné obce, kt€ř6 byst6 zapříěinili právě ,]ry svojí nepozomoeť, čl dokorrce lhoeteiností. Čns nÁs rueČÍ, n- MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le anrErnÍ Úster orcuxÝ. znuystEre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A J§TĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : Wplilte arrketní lístek i6n OVĚŘENÝM| tJDAJl, pozomě ho paměíĚ př.loáo, zalept€ a nejpozději do í4 dnů vhoďte do poštovní
schránky, Arrketní lístek vrďte i v tom pňpadě, že o srré oboi nlo nevfre, ale pozrameneite to na něm. sPotEHÁi/E NA VÁs l Neodlepuite svoji
adreeu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělfu§, NenŇe nás, abychom Vám psali Jďtě jednou.
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