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ANKETNÍ LÍ TEK
k lnformacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotaz nejen za obec, ze keró na Volyni pocházĚ, ale za věechny obc6, za která m žeě pravdivě iníormovd.
Proto je v ankotním lístku wedeno vedle sebe několik čbeln ch rubdk - podle počtu obcí. ScMzí zeJmérra irríomaoe o oeadách a obcíoh,
vekter ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.N taěí-li mírto, pišna zvlášnílist aoznač ěíslabodrl, kekter mseinfonnacevztahuje.

1 2 3

t. ČeStď názgv obce, o ady (nap . BuĚovka nlkotiv Boršěovka,

Sklíň nikoliv ŠXtyn a pod.}

2. Nejbližší dvě ěeské obce

(nap . Huleě 2 km, S. Háj 1 krn}
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3. "Stupeň ěEskostioobce (lrypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 194n
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4" 1dabyly pod stejn m názvem ODDĚLEIVÉ ave cásti obce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1944

anCI, ne ano, ne ano, ne

5 *Zda vybudován s ěeskou finanční častí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké koníese: prusl., katol., protest.,

baptist., jiné

vypiš nap .

Hrušvice, katol.

6 nZda vybudována s ěeskou finanční ěastí společenská btldova:

sokolovna, kulturníd m a pod. {Zakroužkuj a lypiš co}

nevíl,n, ne, ano a co

7 nZda byly v obci nebo v jejim okolí (kde) vrybudovány podniky

s p evažující českou finanční úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

. 7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (gen.,vodní,větr)

7. .Tavárny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (iaké)

@akroužkuj to, co plat$

ano (kde}, ne

ano {kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde}, ne

ano (kde}, ne

ano ftde), ne

a lypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěsh.

8.2. Sokolsh.

8.3. }(apela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, n9

ano, ne

ano, ne

9. Vypiš,kte í ameslníci p sobili v obci v r.1939

{nap . švec, kreičí, ap,)

ha ď a*, l;u ,l'Íl*,

,{*r"i/)

10. Rok založeníČrSrÉ obce nebo osady fien v p ípadě,

že to bezpečně víš)

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

Popiš je struěně na anláštní list .

* LJ bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo by|y zniěeny.

do p al*žit pst*gm
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Vttžsní í spofir.nti.

za 2M ělen Sdružení irme vás, reoponderrt , v brall někollk s6t, ab} te sv mi odpověďml pomohll vytvoitt HlsIoRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NAVoLYNI, kterápclot ídneěním aoukrom m i vědeck m ájenrc m a z stane tíval m anázom m věd cttímprodalší
goneraa otqm,conaěi pedkovénaVolyni vytvonfi. JHě by vás mrzelo, kdyby na mapěbylyrre plnoed aííep*noeff_právě_v okolív$
rodné obce, kteró byste zap íěinlll píáMě W avcljí rrepozomostí, ěi dokonce lhoeteJrrootí. Čns HÁs TuČÍ, ALE MUSÍME BÝT PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE Totio, Že je nnrErHí Úďer otouxÝ. znMvst-gTE sE, PoMĎTE sE, zA\uPoMíNE JTE A J TĚ sE VÁIil PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Proeíme : vyplilta arrketní lístek i n OVĚŘENÝMI tjDArl, pozomě ho paťlěně p eloáo, zalopt a neJpozději do í4 dn ,vhocfte do poětovní

sctrrakv. Áic,tní lHek vraíte i ytom p ípadě, že o wé oboi nio nevfte, ab poznamerrelte to na něm. SPOL EHÁME NA VÁS l Neodlepuite svoj|

adrceu l

V*e odpovědi budeme sledovat a vyhodnocova! velmi paělivě. Nenutte nás, abychom Vám psali ieště jerlnou.

ZtV1*r't' a*S ďra- _ lUh,U' Z,-*l fs . t Dllkuiírcdalrtoňmapy' fuít34^'.
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