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ANKETNÍ LÍ§TEK
k informacím o obcích na Volyni pro tJorbu historické mapy o Češích na Vclyni

Ankétni lístek Vyplň podl€ dotážŮ néjén za ob6c, zs ld€ré na Volyni pocházíš, a]e za všechny obc€, za ktoré mŮž€š plavdivě iníormovat.
Proto je V ank€tním lístku Uvedeno v€dle sébs někoIik čís€lných íUbik - podl€ počtu obcí scházÍ zejrnéna iníoímace o osadách a obcích,
Ve keryrch žilo [4ÁLo ČESKÝCH RoDlN, Nestačili míslo, píš na zviáštní lisl a označ čísla bodú, ke ktanim s€ iníormáca Vzlahuj6
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3, 'stupeň č€skosti'obce (vypiš zkratkou a z€kroužkLlj to, co platí

l( rok! 1944

zc€la česká, Z

j€dnoliVé rodiny, J
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4, Zda byly Pod stejným názv6m oDDĚLEN É dVě části obce| česká"

a Ukíaiinská nébo polská (zakroužk!,jto, co platí k roku 1944

'@'n"
ano,0a *oí.Ěl

5 'zda vybucován s ěeskou finanční účastichíám V obci n6bo

jejim okotí (kde)ajaké koníése: prvsl., katol,, protést,,

bapt]sl.,jinó

vypiš např-

Hrušvicé, kátol.
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6 'Zda rybudována s č€skou finančníúě6slí spo]6č€nské budova:

sokolovna, kutturnídům a pod. (Zakroužkuj a \ryp]š co)
v

nevím, ne4@u co

a,,tbpatí'dŮtl
cs ,,.
éE lr ;,d,,ďa4

ar:r'
|,5l/FlA

7 'Zda byly v obci n€bo V iéjim okolí (kd€) Wbudovány podniky

9 převažuiící č6skou íinanční účasií (soukr. akc, spol,,

družstevnjap,):

7,1. Pivovaly

7.2. cukrcýary

7,3, l\rlýny,66:,vodn,,Vélř)

7,4, Továny n6bo v6lké díifly

7,5, Mlókámy

7.6, Jiné úaké)
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8. spolky V obci V r, 1939:

8,1, Hasičský

8.2, sokolský

8,3, Kap€la

8,4, Jinó (Vypiš iaké)
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10, Rok zatožoníČEsKÉ obce nebo osady (ien v případě,

žé to bezp€ěně Viš) Z

11, Místa souvi§eiícís našihistorjiV okolí uvodéných obcí,ldéré navrhujé na mapě označit

Popiš i6 stručně na zvláštní list ,
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9, VypĚ,ldeří ř9méslnici působi]i V obciv r,1939

(např, šVec, krejěí, ap,)
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vážoní l98pondenti,

26 @ ék/ní! sdruž€ní jsňé vás, r6sPondén€, vybrgli několik s€t, abygte 6vými odpověďíni pomohll vytvořt HlsToRlct<ou MÁPU

čeŠÍca m volvNt, kt€rá poslouá dn€šním soukromým iv&€okým záj6moům a zůslgno lrvalým a názomým 6věd€ctvím plo dal§
g;,."".i..,; n;ipreaiovs na votynI vytvoňli. JisĚ by vás _ífiz3lo, _kdyby..na mepě by]y noúglno6ti_ a|1Pt8lť._ťšli,: 9kdí,"ěi
ř6dná óbc6. ldéřé bv§te zaořělnlll píávě,lri svoií nepómoetí, ěi dokonc; ho6tejnosť. čAs NÁs TtAÓÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ I

irtrErě]iř šEiď,ióizíÍi'ii]ii<#řiúsrer-ó-úuiÝ.-zŇvéi=re se, ponnĎre'se, znwpoMíNÉJTE A JlsTÉ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPtJ.llT.

Proďm€ : vyplňte ankátní líst€k i6n oVĚŘENÝMl tJDAJl, pozoííú ho p6fičně př9ložt,, z9lgptg a n€ipozdějl do 14 dnů _vhodte do poétovní

".iÁr,v. 
Ái"tni rat"t vr€dte lv tom případě, ž6 o evg ábd nb nevfte, aje poznamon6ito t9 na něm, sPot€HÁME NA V§ l N9odl€puit6 svoji

adré§u l

Vaš€ odpovědi bud9mg 6ledovét a vyhodhocoval v€lml p€člfuě. Nénuíto nás, sbyohom Vám p§ali j6§ě i6dnou,

Dilkují ródaKon maPy
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