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ANKETNÍ LÍSTEK
k inforrnacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Arrketní lístek vyptň podle dotazt} nejen za ob*, ze kteró na Volyni pochááll, ale za všechny oboe, za kteró m žeš pravdivě in omovat.
P oto j9 v anketním lístku wedeno vedle s be několik ěíseln ch rubdk - podle poětu oboí, chází zejména irfomace o ooadáoh a obcích,
vektench žibMÁLOČES1ďCHRODIN.Neotaóí-li místo, pĚna zvlášfuiílist aozrraě ěí labod , kekter mseinformacerrzta}ruje.

tr4s p Eložit s§t*m

1 2 3

t. ČrStď název obee, osady (nap . Burršovka nikoliv Boršěovka,

Sklíň nikoliv Šnyn a pod.) t"/ S, la/a /
2. Nejbližší dvě české obce

(nap . Huleč 2 km, S. Háj 1 km} 0 tolat. - {Íu,

3. * tupeň čegkosti"obc (vypi zkratkCIu a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947} 
,t^ k{Ik, ť,'Í rgal*L-{-u

zcela

ěásteěně č

4" &daby|y pod stejnyrn názvern ODDĚLENÉ Ova čásťob"",ťóár}

effirB+ nebo,?i_#fuEť:ny,rn j to, co platí k roku 194n
@i} nu ano, n ano, ne

5 *Zda vybudován s ěeskou finanční úča tí chrám v obci nebo

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

baptist., iiné

vypiš nap _,

Hrušvice, katol.

"4,,,lé Lr-,

6 nZda vybudována s ěeskou finanění častí společenská budova:

sokolovna, ku}tumí d rn a pod. Bakroužkuj a vypĚ co)

nevírn4 
.;i 

ano a co

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

s p evažující ěeskou finanění úěastí (soukr. ako. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (gen.,vodní,vět0

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7"6. Jiné (iaké)

(7akroužkuj to, co platí)

ano (kde),p
ano (kde},;g

ano (kde),?L

ano (kde),p

ano ftde), ne

ano g<ae'lS

a vrypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěsk

8.2. Sokolsh.

8.3. }(apela

8.4. Jiné (vypiš iaké)

ano, ne

ano, ne

@ "" 6"ru,,á; ,r{r'

9. Vypiš,kte í emeslníci pr]sobili v obci v r.1939

(nap . švec, krejčí, ap.)

i;r* d
šrry

10. . Rok založaníČrSrÉ obce nebo osady (jen v p ípadě,

že to bezpeěně víi )

I

d?ft44.e/'

Ť:a:,j]:.

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

popiš je struěně na adáštní list . ,tftilru,

* LJ bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo by|y zniěeny"
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Vážení reeponderrtl,

Ze 2M ělen0 Sdrr"Ěení irne vás,reepondent,v brali rÉkolik sat,abystesv mi odpověďmi pomohli vyfuoŤt H|STOR|CKOUMAPU O
ÓEŠÍcH NAVoLYN|, kterápoelouádneěním aoukrom m l vědeck m zá|emc m a z&tarre tívattm anázom msvědeotyímprodalší
géner oootom,oondlp dkovénaVolyni v vonl. Jlstě by vás mrzelo, kdyby na mapěbylyneúplnoeť aíbpeenoeti právěv okolívaši
rodné obce, k ré byste zap Éinili právě vy svojí nepozomoeť, ěl dokonce thoale|nootí. Čns ruÁs TuČÍ, ALE uusíue sÝf pŘesNÍ t

NELEKEJTE sE ToHo, žE JE ANKErNí LíSTEK DlpUHÝ. zRtvtysuEre sE, PoHAĎTE sE,, zntapouíNErrE A JlsTĚ sr vÁu poonŘí xo
\rYPLNlT.

Prosíme : vyplňte ank8tní lístok J n oVĚŘENÝMl ÚDAJI, Pozomě ho patňěně p eložte, zalgpt9 a nejpozději do 14 dnr3 vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lHek vraíte i v tom pňpedě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepuite svoji
adrceu l

VaĚe odpovědl br.ldeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, óyohorn Vám psall jďtě jednou.

Děkujíredaktoi{ mapy
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