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ANKETNÍ LÍSTEK

k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češíirh na Volyni

Ankétní líst€k Vyplň podle dotažŮ nejen za obéc, z6 kl6ťé na Volyni poch&Íš, aj€ za všechny obce, za kt€ré ňŮž€š přavdivě iníormovat.

Proto ie v ankeiním llstku Wedeno V€dl6 sobé několik ěí66lných íubřik - podl6 poětu obcí schází z€jméns iníormaco o osadách a obcích,
V6 h€ďch žilo MALo óEsldcH RoDlN, Ngstaěí-Iimíďo, piš ná zvlá§ní list a označ číslabodů, k6 kt6r,ým s6 informac€ vztBhuj€.
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8, spolky v obciv í, 1939:

8.1. Hasičský
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11, MHe souvis€iící§ n9ši hi!*odi v okolí Wodéných oboí, ld€ré nEvňUi€ě na mapě označlt

PopĚ ie §tíučně na zvlá§ní lbt .

ano (kdg), né

@xa"), n"

ano (kdé), né



.Á

3*,

P. T.

lng. Jiří H
oFM

AN
tounských 8

1/o oo Praha 4

Aá"^
t- P,4,-

ír.-rozaa*^
LsuX

ů
).óta*c- 3,a

?ó J'44 ,tiu,r",

V,l,r

t

řĚĚE§§§
E§Ě3: 

;E
F;:€H

 
lÉ

E§É
EÉ

ĚEř,

§Ě§§H
§ĚĚ9

{§§;! 
§t 

É
ě:a§Ň 

FĚ 
É

Ě§*§EEi§

§EiiĚEEĚ
É

$š
B6 ěi 

€

E§í§§fiEĚÉ
§ íÉ

g€Ba §B* 
§


