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

Arrketní lístek vyplň podle dotaz nejen za obec, ze které na Volyni pochtlzÍš, ale za Gechny obce, za které m žeě prwdivě iníoímovd.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číseln ch rubdk - podle poětu oboí. schází zojm.tna iníornaoe o ooadtloh a obcíoh,
vekter ch žibMÁ-oÓEslďcHRoDlN.NestačÉli místo, pišna a/áštnílist aoznač ěíslabodrl, kekter mseirrfomaoevztahuje.

1 2 3

t. ČeStď název obce, osady (nap . BuĚovka nikoliv BoĚěovka,

Sklíň nikotiv Šnyn a pod.)

,i
a P?ryr{'*t**,#o

2. Neibližší dvě ěeské obce

(nap . Huleč 2km, S. Háj 1 km)
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3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co

k roku 194n

,v zcela
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ěástečně č
jednotlivé rodiny, J

G t
;i.il

4. Zda byly pod stejnym náanem ODDĚLEtrtÉ Ovg ěásti obce: ée*A

a ukraiinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 194n'

*o,@ ano, n9 ano, ne

5 *Zdavybudován s ěeskou finanění úěastí chrárn v obci nebo

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

baptist., jiné
ť

vypiš

katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská

sokolovna, kultumí dr]m a pod. @akroužkuj a vypiš co)

budola:

#,
nevím, n9, ano a co

V ,9* *

7 *Zda by|y v obci nebo v jejim okolí (kde) lrybudovány podnilqy

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné fiaké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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ano (kde), ne

ano (kde), ne
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'ano (kde), ne t i
ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

a vypiš co
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslc

8.2. Sokolsh.

8.3. lGpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kte í emeslníci p sobili v obci v r.1939

(nap . švec, kreiěí, ap.)

1O. Rok založeníČeSrÉ obce nebo osady fien v p ípadě,

že to bezpeěně víiš)

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

Popiš je struěně na alláštní list .

- U bodr] 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny

7fu p eložit potom



Vážení rraponrbnti.

Ze 2&o ělenú Sdružerrí jsme vás, lspondentÚ, rybrali někollk s.t, abFte svými odpovědmi pomďrll vytvořt HlStoRlcKoU MAPU o
ČeŠÍcx NA VoLYNl, ld.rá po€lo!Ěí dneěrrím soukrorrrým i vědeclrým á|errrcúm a zústgírc trvďm a ntzomým evědectvím prc daEí
g€n€íac€otom,conašl předkwánavotynl vytvoňli. Jirtě by vás mrzelo, kdyby na mapěbyýneúplnoetl atbptbanoetl právěv okolívdi
rcdné obce, kteÉ byate zapříělnili prárě !Y svoJí rcpozomoslí, ěl dokonce lhoetejnoeff. Óns NÁs ruČÍ, ru- MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le nnrErnÍ Úsrer orctlnÝ. znuvslEre sE, PoRAĎTE sE, zA\zPoMÍNÉ,TE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
urPtNlT.

Prroeíme : vyplňte anltelní lbtek Fn oVĚŘENÝMl tjDArl, pozorrĚ ho patňěně přeložle, zalepte a ndpozd§i do í4 dnů vhodte do poětorrí
sohrárrky. Arrketrí líEtek vrďte i v tom plípadě, že o e\ré obci nio nevfte, ale pozrramenelte to na rťm. sPotEHÁME NA VÁs l Neodlepuite svoji
adrcou l

Vaš€ odpo/ědi budeme sledovd a vyhodnocovd velmi pďlivě, Nenuíte ntb, abychom Vám psali je&ě jalnou.

DškuJírcdakroň mapy
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