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

Arrltetrrí lístekwplň podledota nejenzaob c,zekterénaVolyrri pooházíš,ale zavěechny oboe,za kteróm žeěpravdivěirríormovd.
Proto je v ankotním lístku uvederro vedle egbe několik ěíseln ch rubrlk - podl poětrr obcí. Sohází zejména lrforrnace o osadách a obcích,
ve kter ch žib MÁLO ČES|ďCH RODIN. NeetaěÉli místo, piš na alBltnílist a ozrrEě ěísla bod , kekter m se irrfomace váalruie.
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t. ČrStď název obce, osady (nap . BuĚovka nikoliv Boršěovka,

klíň nikoliv Šrtyn a pod.) ŤOBnísK

2. Nejbližší dvě ěeské obce

{nap . Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

ďtď-,#WsT Wffi
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3. "Stupeň ěeskostinobce (lypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1944

zcela ěeská, Z

částeěně ěeská, Č:-jednotlivé 
rodiny, J

4. Zdaby|y pod stejnym názvem ODDĚLEruÉ avo části obce: ěeská

aukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 194n
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ano, ne ano, ne

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

jejírn okolí (kde) a jaké konfese: prusl., katol,, protest.,

baptist., jiné

vypiš nap .

Hrušvice, katol.

6 *Zdavybudována s ěeskou finanění účastí spoleěenská budova:

sokolovna, kulturní drlm a pod. (Vakroužkuj a lypiš co)
M*,,no, ano a co

fíťD",
7 *Zda by|y v obci nebo v jejim okolí (kde} vybudovárry podnilqr

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

družstevní ap):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (gen.,vodní,větr)

7,4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (iaké)

(Zakroužkuj to, co plat$

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano ftde}, ne

ano (kde}, ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

a vypiš co

8. Spollqy v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslc

8,2. Sokolslq.

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš iaké}

B*
ano, ne

ano, ne

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

(nap . švec, krejčí, apJ

10. Rok založeníČrSXÉ obce nebo osady (ien v p ípadě,

že to bezpečně víš)

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

Popiš je struěně na arláštní list .

* LJ bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny.
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Vár ní ]gspond nti.

ze zffi ělen SdrrĚEní Frne vás, reeponderrt , v brali rrěkolik set, abyste av mi odpwědml pomďtli vtltvoltt HISTORICXOU MAPU O
ČEŠÍcH NAVoLYNI, kte|áposlorádněním souknoínm lvědeckm záiemcm a z stan t]valm anázommsvěd9ctvímprodalší
gen r c otgm,conašlpedkovénaVolynl vytvoňli. Jistě by v& mrzelrr, kdyby na mapěby_lyne plnoeti aópesnoeti_právě_v olglíva l
rodné obce. kteró bvgte zap íěinili pravo w svojí nepozómoetí, čl dokonc lhoetejnootí. čns ruÁs ruečí, ru-e uusÍue BÝr PŘESNÍ l
Ňer_ere.rrÉ sE Tolio, že je nruxÉrHí úsrex opunÝ. zAMysLETE sE, poRAĎTE sE, zA\zpoMíNáJTE A JlsTĚ E vÁM poDAŘí Ho
vYPtNlT.

Prooírre : vyplňte anlotní lbtek Fn ovĚŘENÝMl tJDAJl, pozomě ho pall"Ěně pieloíe, zalepte a nejpozději do 14 dn ,vhodle do poětovní

sotrrsnlry. Á-kátní lístek vrďte i v tom p ípadě, že o své obci nlc nevfte, ale poznamcmelte to na něm. SPOIEHÁME NA VÁS l Neodlepuite avoil

adrcsu l

Vaša odpovědi budóm6 sl dovdt a vyhodnooovat velmi peělivě. Nenrrlte nás, abychom Vám pealljeětě Jednou.

Děkujírcdahoň mapy
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