
ANKETNÍ LÍ TEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní liistek vyplň podle dotaz nejen za obeo, ze lcteré na Volyni pooházíš, ale za všechny obce, za lderé m ž ě pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku uved no v dle sebe několik ěíseln ch rubdk - podle poětu obcí. Sohází ze{ména iníormace o oeadách a obcbh,
vekter ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.NesteěÉli místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíBlabod , kekteq,msairformaceváahuje.
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t. ČrSrcÍ názav obce, o ady (nap , Buršovka nikoliv

Sklíň nikollv ŠXlyn a pod.)
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2. Nejbližší dvě óeské obco

(nap . Huleě 2 km, " Háj 1 krn)
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3. 'Stupeň ěeskosti'obcE (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 194n

zcela česká, z
částečně česká, Č

.lednotlivé rodiny, J
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ano, ne,3 ano, ng ano, ng4. Zdabyty pod stejnym náarem OqDĚLEtrlÉ ava ěásti obce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, oo platí k roku 1944

g'
vypiš nap|.

!-{rušvice, katol.

5 nZdavybudován s ěeskou finanční úěastíchrám v obci nebo

jejírn okolí (kde} a jaké konfese: prvsl., katol., protest.,

baptist., jiné

6 *Zda vybudována s čgskou ťinanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna,'kulturní dr3rn a pod. Qakroužkuj a vypiš co}
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7 *Zda by|y v oboi nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s p evažtrjící ěeskou finanční úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (9en.yodní,větr)

7.4.Tgvárny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné 6aké)

@a <roužkuj to, co platí)
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8. pollsy v obci v r. 1939:

8,1. Hasiěsh.

8.2. Sokolsh.

8.3. tfupela
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9. Vypiš,kte í emeslníci prlsobili v obci v r.1939

(nap .švec, krejěí, ap.)

10. Rok založeníČeSXÉ obce nebo osady (ien v p ípadě,

že to bezpečně vÉ)

11. Místa souviseiící s naši historii v okolí uveden ch obcí, lfteré navrhuješ na mapě oznaěit

PopĚ je struěně na zvláštní list .

* U bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny.
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Vážení reepondentl.

Za 24ao ěbnů Sdružení Fm€ vá3, respondentŮ, rybrali někollk 86t, óyst€ 3vý_ml odpověďmi pomohli vytvoňt HlsToRlcKoU MAPu o

ěEšíCH NAVoLYNI, rc"ap"orříOn,S"tln *ut,",ý;T;á*l6',aPrno't* a zúetane trvalým anázomýmsvědectvímprodalší

g.n€re9 o tom, co rrasi preoťffiv;ú;í i,fu;ň:. J"ti- Li 
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ProeímE : vyplňte anketrí lÉfiek ien OVĚŘENÝM| ÚDAjl,,pozomě ho patfiěně pi,loáo, zalepte a rrejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní

sohránlry. Aik€hí rístpr< vrate-i Ji", prrp"al, i, o 
"ug 

o6J nio n*ň,, 
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po,*,*e|te to na ngm, §POU-nÁmE He VÁs l Neodlepuite svoii

adreeu l

Vaše odpovědi budeme sledovd a vyhodnoc,ovat velmi pďlfuě, N€nutto nás, óyohom Vám psali je'ště jednou,

Dókujíredaktoň mapy
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