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k informacím o obcích :fff;il..o.|,,iil::"r, o češích na volyni

AnkEtní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze ldéré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které mŮžeš pravdivě informovat.

Proto je v ank€tním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podlé poětu obcí. Schází zejména informace o oeadách a obcích,
ve kten/ch žib MÁLo ČEsKÍcH RoDlN. Nestaěí-li místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodů, ke kterým se iníormace rrztahuje.
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t. ÓESŇ nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv Borščovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližšídvě české obcE

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km) * ÚtLn En ý%r,ar*,
3. "stupéň ěéskosti'oboé (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, 
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k roku 1947) ťrrr
zcela ěeská, z

i éasteene easrc, Č,_)

jednotlivé rodiny, J

l/l

č&ií,

4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLErqÉ dve casti obce: ěeská,

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)

,ý" ano,"íl9 @"
5 Zda vybudován s ěeskou íinanění rjčastí chrám v obci nebo

její,m okolí (kde) a jaké koníese: prvsl., katol., protest.,

baptist,, jiné

vypiš např,

Hrušvice, katol.
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6 -Zda Vybudována s ěeskou finanění úč,astí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. @akroužkuj a vypiš co)

n€vlm, co kut7li R.a
Dry /r?

7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou finanění účastí (souk, akc. spol.,

družstevníap):

7.1. Pivovařy

72, Cukovary

7,3, Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.4.íov&ny nóo velké dílny

7,5. Mlókárny

7,6. Jiné (iakó)

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

82. Sokolský

8,3, lGpela

8,4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kteří ř9meslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kre{ěí, ap)
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10. Rok založeníČEsKÉ obce nebo osady (en v případě,

žé to bézpeěně vĚ)

í 1. Místa sowisející s naši historii v okolí wedených obcí, které navrhujeě na mapě oznaěit

Popiš ie struěně na zvlá§ní liď .

' U bodŮ 5, 6 a 7 uved všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,
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vážení í€spond€ntj.

Ze 24ú ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali někollk 8€t, aby§to svými odpovědmi pomohli vytvořt H|STOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍcH NAVoLYN|, kterápooloužídneěním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trvalým anázornýmsvědectvímprodalď
generac€otom,conaši předkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzElo, kdyby na mapěbylynerlplnosti anopř€sno§ti právěv okolívašl
rodné obcE, které byst6 zapřěinili právě vy svojí nepozomo§tí, ěi dokonc€ lho6t€jno§tí. Čns ruÁs TLAÓÍ, a6 MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le nnxerNÍ LíSTEK DLoUHÝ. znuysure sE, PoRAĎTE sE, ZA\EPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLN]T,

ProeímE : vyplňtg anketní lístek 1en OVĚŘenÝUl ÚDAJI, pozomě ho patfiěně přeloáe, zalepte a neJpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístEk vrďte iv tom případě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA V§ t Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budEme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, abychom Vám psali ještě jednou.

Děkujíredaktoři mapy
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