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k iníormacím o obcích :ff :;T:*a;:.:"r, o češrcn na volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za ktEré můžeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejrnéna iníormacE o osadách a obcích,
vektených žibMÁLOČESKÝCHRODIN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač číslabodů, kektenýmseinformacerrztahuje.
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t. ČESKÝ nazev obce, osady (např. tsuĚovka nikoliv BoĚěovk{.'l ;"

$klíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2, Nejbližšídvě české obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "stupeň ěesko§ti"obcé (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

r\.p ,''1celarrs@
'- částeěné časká, ó
jednotlivé rodiny, J

4, Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě části obce: čes\á ,

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1944 t f,:0
ano, n6 ano, ne

5 žda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) ajaké koníese: prvsl., katol., protost.,

baptist., jiné

Vypiš např,

Hrušvice, katol,

il?,

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění rJčastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. @akroužkuj a vypiš co)
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7 -Zda byly v obci nebo v iejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažující českou finanční účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1, Pivovary

7.2,Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7.4. 7 ov árny nebo velké dílny

7.5, Mlékány

7.6. Jiné {aké)

(Zakroužkuj to, co plati)
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8. Spolky v obci v r. 1939;

8.1. Hasičskr/

8.2. Sokcrlský

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kleň řemeslníci působili v obci v r.l$}9

(např. švec, krejěí, ap.)
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10. RokzaloženíČEsKÉ obce nebo osady {en v přpadě,

že to bezpEěně víš)
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11. Místa souviseiící s naši historii v okolí uvedených obcí, lcteré navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .

' U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.

Zde přeložit poto*n



váž€ní rgspondonti.

Za 2400 ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik §9t, abysto svými odpovědmi pomohli vytvoňt HISTOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍcH NAVoLYN|, ldoráposloužídnešním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trvalým a názomým svědgotvím prodalší
generac€otom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli, Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_|yneúplnosti gfepřeenoeti_právě_v okolívaii
iodné ob"., které byste zapříěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejností. ČnS NÁS TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNí l

NELEKEJTE sE ToHo, Žr .le nNKfiNí Úsrrr olouHÝ. amysuEre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme: vyplňt€ anketnílísteki€n oVĚŘENÝMl tJDAJl,'pozorně ho patřěně přeloňe, zal€pt€ a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do po§ovní
schránky. Arrketní lístek vraŤte i v tom případě, ž€ o 6vé obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu !

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, óychom Vám psali ieště jednou.

Děkují redalctoři mapy
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