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

Arrketní lHek vyplň podle dotaz neien za ob o, ze které na Volynl pocházĚ, ale za všechny oboe, za kterÉ m žď prarrdlvě iďormovd.
Proto Je v ankerťtím lístku wederro v dlo séb několik číaeln oh rubdk - podle počtu obcí. Schttzí zejmórra irríormace o o adáoh a obcíoh,
ve kten, ch álo MALO CESI(íCH RODIN. NeetaěFli místo, piš na zvláštní list a oznaě č6la bod , ke kter m se iďorrnace vztahuje.
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1 2 3

t. ČeStď název obce, o ady (nap . BuĚovka

$klíň nikoliv ŠXlyn a podJ ffireža
2. Nejbližší dvě ěeské obce

(nap . Huleč 2 km, S. Háj 1 km}
lď7
írY,aÚhC, ,4lt /7e *rué, a, ž ?ga*Z'ťo

3. " tupeň ěeskostioobce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 194n

#
Zerelaě ká, Z

částeěně ě ká, Č

'|ednoilivé rodiny, J

v'*áar. aaa7
/ď rl* ,

4. Zdaby|y pod stejn m náanem ODDĚLEruÉ ave části obce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1g4n

@,ne ano, ne ano, n9

5 *Zda vybudován s ěeskou finanění ěastí chrárn v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prv l., katol., protesfr.,

baptist., jiné

vypiš nap .

Hrušvice, katol.

6 "Zdavybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kulturní d m a pod. Qakroužkuj a vrypiš co)

nevím, ne, ano a co
,í}4

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

s p evažuiící ěeskou finanění tiěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap):

7.2. Cukrovary

7.3. Mh, ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné $aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano ftde), ne

ano ftde}, ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano {kde), ne

ano ftde), ne

a qypiš co

8. pollqy v obci v r. 1939:

8.1. Hasičslc

8.2. Sokolslq

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, ng

aí}o, ne

ano, ne

9. Vypiš,kte í emeslníci pr3sobili v obciv r.1939

(nap .švec, kreiěí, ap.)

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

že to bezpeěně vĚ}

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

Popiš je struěně na arláštní list .
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Vážení rgopondenti.

ze 2m ěbnů Sdružení Jerne vás, Fspondentú, vlbrall někollk 36t, abyBte wými odpověďmi pomohll vytvořt Hl§ToRlcKo./ MAPU o
ČEŠÍcH NAVoLYN|, kerápoelouádrreěníp goukrorrťm i vědeckým,ájemoúm a zŮstano tívalým anázořrrým3\rěd€c$ýímppdaBí
g€nor€caotgííl,cond§předkwénaVolynl vytvoňll. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_lyrr,eúplnoed alíepřeenoed_právě_v okolívaši
lodné obce, které by8te zapřGlnlll prave w svoií rrepozomoeď, ěl dokonce lho8t€jno§tí. ěns ruÁs TL^ČÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le nnrErnÍ ÚSTEK, DpUHÝ, zA}rYsl_ETE sE, PoMĎTE sE, zA\uPoMÍNE TE A J§TĚ sE VÁttt PoDAŘÍ Ho
\ťPLNlT.

Prosíme : vyplňte anlotní lÉ{ek j€n oVĚŘENÝMl tJDA'l, pozomě ho pgtňčně přebáe, zalept9 a nejpozdqi do í4 dnů vhoďte do poětovní
s*rrarrxy. m'retní lístek vraítE i vtom přpadě, že o evó obol nio n9vft€, ab poznamendte to na rĚm. sPotEHÁME NA VÁs l Neodbpujte woji
adrceu l

Vaše odpovědí budeme Eledovat a vyhodrrooovat velml peělivě, Nenutte nás, óychom Vám psali ještě jednou.

D§kujírcdaktoň mapy
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