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

Arrketní lístek vyplň podlE dotazr} nejen za obec, ze ktEré na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za kteró mr)žeš pravdivě infoímovat.
Proto je v anketním lístku wedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubdk - podle poětu obcí. Schází zejmána lnforrnaoe o oeadách a obcích,
vektench žibMÁtoČEslďcHRoDlN.Nestaěí-li mbto, pišna arláštnílist aoznaě čblabod , kekte{mseirrformacevzlatruje.
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t. ČeSrcÍ fiázev obce, o ady (nap . Buršovka nikoliv BoĚěovka,

Sklíň nikoliv ŠXlyn a pod.} ffi "gSt* 4 tlfr
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2" Nejbližší dvě ěeské obce

(nap . Huleě 2km, S. Háj 1 km)
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3. "Stupeň ěeskostioobce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1g4n
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4" Zdabyly pod stejnym názvem ODDĚLENÉ Ove části obce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 194n
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5 *Zda vybudován s ěeskou finanční účastí chrárn v obci nebo

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

baptist., jiné

!
lypiš nap .. ' u],

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

sokolovna, kultumí d rn a pod. Qakroažkuj a lypiš co)
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7 *Zda by|y v obci nebo v jejirn okolí (kde} vybuCovány podniky

s p evažujíeí če*kou ťinanční častí {soukr" akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2, eukrovary

7.3. Ml ny {gen,,vední,větr}

7.4. Továrny nebo velké dílny

7.5, Mlékárny

7.6. Jiné (iaké)

{Zakroužku.! to, co plati}
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8. pollcy v obci v r. 193 :

8-1. Hasičs .i
8.2. Sokolslq

8.3. Kapela

8.4. Jiné {vypiš jaké}
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9. Vypiš,kte í erneslníci pr}sobili v obci v r.1939

(nap . švec, krejěí apJ

10. Rok zatožaní ČeSrÉ obce nebo osady (ien v pfipadě,

že to bezpeěně víš) }# ťť7Ě*

tl

11. Místa související 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 byly zniěeny
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Vážení rcspondenti.

Za 24oo ělen Sdružení jsme váe, respondent ,lybrall někollk sat, abyste sv ml odpovědmi poínohll Vytvo it HlsToRlcKotJ MAPU o
ČEŠÍcH NAVoLYNI, Horápodoužídněním soukromm ivědckm,záJemcm a z8tan6 tívalm anázornmsvědcwímprodalší
g n r cootom,congšiplHko\rénavolyni vytvofili. Jistě by v& mrz lo, kdyby na mapěbyLyneúplnosti atíepeenosti,právě_v olglíva l
rodná obce. lceré bvste zao íčinili prave w svoií nepozomoGť, ěi dokonce lhoetejností. Óns xÁs T[áčÍ, Af MUSÍME BÝr PŘESNí t

ŇerrrzurÉ sE Totio, že je nr.rrňHí úsrer opuxÝ. zAlvlysuETE sE, poRAĎTE sE, zA\zpoMíNEJTE A J TĚ sE VÁM poDAŘí Ho
VYPLNlŤ.

Proéíme : Wplňt anketní lístek jen oVĚŘENÝMl tJDAJl, pozomě ho pafiěně p 9loáe, zalepte a ne|pozděJl do 14 dn _vhoďte do pošovní
sotrr*rky, Ái<aní [stek vrďte i v tom ptŤpadě, že o svó obci nic nevfie, ale poanamenejte to na něm. SPOI.EHÁME NAVÁS t Neodlepujte evoji

adrcsu l

Vďe odpovědi bud me lodovd a vyhodnocovat velmi pďlivě, Nenrríte náa, abychom Vám paali jďtě jednou.

DěkuJírcdaktoň mapy
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