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ANKETNÍ LÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češrch na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotaz neien za obeo, ze které na Volyni pocházÉ, ale za všechny obce, za kter6 m žeě plwdivě lníoímovd.
Proto je v anl<etrrím lígtku wedeno vedle sebe několik ěbeln oh rubňt - podb počtu oboí. Schází zeJména informaae o oeadách a obcích,
vekterch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.N stačí-li mHo, pišna zvlá nílist aoznač číshbod , kekter mseinformacerztatruje.
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t. ÓeStď název obce, osady (napl'. Buršovka nikoliv BolĚčovka,

Sklíň nikoliv ŠXYn a podJ
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W2. Nejbližší dvě ěeské obce

(napi'. Huleč 2krn, S. Háj 1 km)
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/č)3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co

k roku 194n
Pla ,/

í
zcela

ěástečně ěreká, Ó

jednotlivé rodiny, J

*"6) ano, ne4. Zdaby|y pod steinym náaem ODDĚLEruÉ Ovg ěásti obce: cestť
a ukraiinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 194n

lypiš nap ,

Hrušvice, katol.

t,?l,L,

5 *Zdavybudován s ěeskou finanění,Jěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

nevím, ne, ano a co /AL/6 *Zdavybudovárra s ěeskou íinanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dr]m a pod. Gal<roužkuj a vypiš co)
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7 *Zda by|y v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podnikv

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

@"ry"@.,vodní,větr)
7.4.Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlókámy

7.6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Soollcv v obci v r. 1939:
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8.2. Sokolsh.

@)*peta
8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kte í ameslníci p sobili v obci v r.1909

(nap . švec, kreiěí, ap.) {l,t
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10. Rok založeníČeSrÉ obce nebo osady (jen v pňpadě,

že to bezpeěně víš)

11. Místa související s naši historii v okolí uveden ch obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na anláštní list .

- U bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny.
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Vtižcttí rcepon<lmti.

Ze 2M ělen0 Sdružerrí Pme vás, repondentů, vybrali rĚkolik set, abyBt §rrýml odpwědml poínol,|l qÁroňt H§rORrcKOU MÁPU O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poelor,rá dncěrrím souloomým 'l vědeclcým z!|emcúm a zůriarrc tn€lým e názomým s\rěd€citvím pro daEí
g€neraceotom,conašlpředkolénaVolyni vytýoňli. Jbtě by vás mr.eb, kdyby na mapěby_lyncúplnoeti afeeřesnoed,prÉvě_v ol1olív$i
loans ooce, ldeíÉ b}rste zapříělnili prew w oloJí nepozomoetí, ěl dokonoo lhcteJnooú. čAs NÁs TLAčí, nrr uusíus BÝr PŘESNÍ t
NEIEKEJTE sE ToÉo, Že je nnxernÍ Ú§rEK D|-otJHÝ. zAM\lstETE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A J§rĚ sE VÁM PoDAňí Ho
vYPtNlT.

Prxíme : vyplltt. ankeťrí lístek j,on oVÉŘENÝMl tJDArl, požoríĚ ho palňěÉ přaložte, zalepte a neJpozději do í4 dnů_vhodte do poštoní
8chráí,lry. Ái(€fu,í lHek vrďte i,rtom přlFadě, že o erró obci nlc nevfte, ale pozrrameneite io na něm. sPotEHÁrE NAVÁS l Neodlepuite woii
adreeu l

Vaše odpovědl budeme el€dovd a vyhodnocovait velmi peělivě. Nenríte nás, abychom Vám paall ie§tě jednou.

DĚkttlírcdakloň mapy
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