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ANKETNÍ LÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvoťbu historické mapy o Češícn na volyni

Ankétní líst€k Vyplň podlé dot€zů n€jen za ob€c, ž6 ktélé ná Volyni pocházĚ, al6 za vš€chny obco, zs kt6ré můž€š píavdivé informovat.
Prolo j€ V ank€lním l6tku W€d6no Védle s€b€ několik číselných íubrik - podl9 poáu obcí. scháží zejmóna informac€ o osadách a obcích,
vs}déďch žib MÁLo ÓÉslťcH RoDlN. N€stačilimísto, piš ná zvláštní list 6 označ ěísla bodl], ka kt€rým s6 infornacé Vá6huj€.

í 2 3

1, ČEsŘ názév obc€, osády (napl- Buršavka nikoliv

sklíň nikoliv Šk]yň a pod,)

.*ý 7TRxeur;

2. Néjbliáí dvě ě€§ké obce

(např. Hul6č 2 km, s, H4 1 km)

t-lz,(v
crl&áRťž-7l
Ét-ole,]a*a4,

3, "stupeň ógskosli"oócé lvypiš zl.Jalkol, á žakrouz(Lj lo, co o]ati /,

x rohu 194/) l
zcéla če§ká, z
část€čné čéskáÓ
j€dnotiivé rodiny, J

4, zdabyly poo stojným razve,n oooÉrrue ov333gp999: 9q§(
a Uhrajinská nebo polská (Zakrouž^Uj to, co p,st, l loiL'94n

@n"

5 'Zda \rybudován s ě6skou íinanční účastí chrám V obc] nebo

jejím okolí(kds) a jaké konf6s6: prvsl., katol., proiesi.,

baptisl-, iiné

\rypiš např,

HrušVice, katol,

6 'zd6 vybudována s ě,€§kou íinanění úěa§í sPol€ěenaká budova:

sokolovna kulturní dŮm 6 Pod. (zskoužkui s vyplš co)

nev]rn,,:9, ano a co

7 'Zda byly V obci nsbo vjéjim okolí (kde) lybudovány podniky

s přévaži]jící čoskou finanění účastí (soukr. akc. spol,,

drUžslevníap.):

7.1 , Pivovary

7.2. cukrovary

7.3. N4lýny (9€n. Jodní,Věll)

7.4. Továíny nébo velké di]ny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné oaké)

(zakroužkuj 10, co plat0

vile/rt

ano (kd€), n€

ano (kd€), n€

ano (kd€), n€

ano {kd€), n€

ano (kd6), n€

8. spolky V obciV l. 1939|

8.1, Hasičský

8-2, Sokolský

8.3, Kapela

B,4. Jiné (vypiš jaké)
@n"

9, Vypiš,ktoří řaméslníci působili V obciv 1.1939

(např. šv€c, kr6iči ap,)

šree
,!?EarE/ya

10, Rok založeníČEsKÉ obce nébo osady (€n v případě,

že to bozpsčně Vo
tygy/ti

11. Mí!§ta souvisgjící s našihistoriiv okolí uvedených obcí, Keré navrhujé na mapě oznaěit

Popiš j€ stručně na zvláštní list ,

' U bodů 5, 6 a 7 uvéď vš€chny objekty i když později zanik]y n6bo byly zniěeny
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vážení r.epondfirtl.

za 24oo ěl.'lír snř€ní iEm€ vás, r6spond€ntů, vybrEliněkollk s.t, aby§te 6vými odpov#ml pomohll vytvolít HlsToRlcKou NiAPU o
ěEŠÍcH NA VoLYNl, lcérá poslouží dn€ěním §oukomým ivéd€ckým ájomcim 61tstáne tryďm a nážomým avřrd€clvím pro d6lěí
geno€oé otom, co našipibdkové navolyni vytvofili. Jkitě by vás mra€lo, kdyby na mapě by]y neÚp]nosť 5 n6př€6no6li, právě_v okolívÉšl
r6dné obc.. K.ró bvst6 zaolíěinill orávé W 3voií n€pozomoéť, či dokono€ lhost6jno6tí čAs NÁs TtAčÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
lrt-úrenÉ di iorió,ii je ŇrůŇr ltsíEr o[ouriÝ. znr"rvsr.sřE sE, poRAĎTE'sE, zA\zpoMíNEJrE A JlsTĚ sE vÁM poDAAí Ho
vÝPtj,llT.

Pro.ím6: Wplňt€ ankohí lí6t9k j6n ovĚňENÝMl t]DArl, pozomě ho paťiěně př6loá9, zÉl€pte a nojpozději do 14 dnů_vhodto do po§ovní
schranky. Áiotní lístek vralt iilom pípadě, že o Évéobcinic nevfro, al6 poznam6n6ité to na něm, SPoLEHÁME NAVÁS l Neodl€puit€ svoli
adrcGu l

Vaě€ odpovědl bud6m6 §l€dovat g vyhodnocovat v€lml p6ělivě. Nonutt€ náB, óychom Vám p6eli j€ětě jednou.

Dékují redaktoií mapy

Ea.
ž

iót
rr5pó Ě9 rd7c'Aa]

=o,=
.z

]

§-

-1
b,T4..

(...2


