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ANKErní lísTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češrch na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotaz neien za obec, ze které na Volyni pooházĚ, ale za věechny obce, za kteró m žeě pravdivě infoímovat.

P oto je v ankďním lktku wedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubrik - podle počtu oboí. Schází zejmóna iníormace o osadách a obcíoh,

vekleďch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.N*tačí-li místo, pišna anláštníli t aoznaě ěbhbod, kekte{mseirrfomaceváahuje.

' U bod 5, 6 a 7 weď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.
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t. ČeSrcÍ název obce, osady (nap . BuĚovka nikoliv BoĚčovka, l r

sklíň nikoliv Šrtyn a pod.) W I
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2. Nejbližší dvě ěeskó obce

(nap . Huleč 2 km, S. Hái 1 km)
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3. 'Stupeň ěeskosti'obce (lrypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platíV
k roku 194n

zcelaěeská, z o
ěástečně ě ská, Ó

jednotlivé rodiny, J

4. Zdaby|y pod stejnym náarem ODDĚLEi,UÉ ovg části obce: česká

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

3ílO; O9 ano, ne ano, ne

5 *Zdavybudován s ěeskou íinanění úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

lypiš napl. ,*u L

Hrušvice, katol.

6 'Zdavrybudovára s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dr]m a pd. Eakroužkuj a vypiš co)

neulr@ano a co

7 *Zda by|y v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mh ny (gen.,vodnívětr)

7.4.Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

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. Sokolslc

8.3. }(apela

8.4. Jinó (vrypiš jaké)

:

ť
j

ť

6)n"\- ,/ -^
ano,[e l

(fi'd, ne

uí

9. Vypiš,kte í arneslníci pr}sobili v obci v r.1939

(nap . švec, kreiá, ap.)
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10. Rok zatoženíČeSXÉ obce nebo osady (ien v pfipadě,

že to bezpeěně vtš)
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11. Místa souviseiící s naši historii v okolí weden ch obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš P struěně na alláštní list .
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Yá&ní ]§pond.nti.

ze 2m ěbnú Sdružení jsme vás, rceponderŇ, wbíali někollk 3et, óy3le s\rýml odporědnri poí,ďrll vytvoňt H§roRrcKoU MÁPU o
ěEŠÍcH NA VoLYNl, kunr poelraž dn€ěním soukíomým l vědeckým áJemcúm a zů8t.írc hralým a názomým svědec.trrírn pro daEí
gonor€ceotoín,corrašlptbdkorénaVolynl vytvoni. JHě by vtb mraelo, kdyby na mapěby_Vttďp_lnocff aneplbenati_právě_v ololívaP
ódnó oboe, kr€ré by,8tó zaplíělnill pífuě W evoJí nepozornoeť, ěl dokonoe lhoetcJnoeú. čAs t{Ás rLqčÍ, ALE MUSíME BÝr PŘE§NÍ l
NEl-EKaííÉ sE Tolio, že je ANrÉrruí úsrrr ot-ounÝ. zAirYsLErE sE, PoRAĎTE-SE, ZA\ZPoMíNEJTE A J§rĚ sE VÁr,l PoDAŘí Ho
\rlíPt-ltllT,

Prcoíme : vyplňte anlotní lÉtek joí, O\ÉŘENÝM| tJDAJl, pozoíně ho pďčně pJbloáe, zalepúe a rripozd§i do 14 dnů.vhodle do poštovní
achranky. Á'ketní lÉtek vrďte i v tom případě, že o gvé obci nlc nanfte, alc pozrarnenelt€ to na něm. sPotEHÁlrE NA vÁs l Neodlepuite woJl
adleu l

VaĚe odpovědl budeme sl€dovat a vytrodnocovd velmi pečlivě. Nenulte n!a, óychom Vám psali jeětě jednou.

DĚkttJí redaktoll rnapy
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