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k informacím o obcír:h :ilfJ"T:,r,:^iil:.'Í"o, o čescn na volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za oboc, ze lrteré na Votyni pocházĚ, al6 za vš€chny obce, za kteró můžď pravdivě informovat,
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o oeadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEslďcHRoDlN.NestaěÉli místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kektenýmseinformaceváahuje,
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'*" *4t. ČESlď naev obca, o§ady (např. BuĚovka nikoliv Boršěovka,

Sklíň nikoliv Šktyň a pod.) V
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2. Neibližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

zcela če*ská, Z

částečné ěeská, Č

jednotlivé rodiny, J

3. 'Stupeň českosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

ano, ne ano, ne4. Zdabyty pod stejným nazvem ODDĚLENÉ dvě ěásti obc€: ěeská

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

vypiš např.

Hrušvice, katol.

5 Zda vybudován s ěeskou íinanční úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) ajaké koníese: prvsl., katol., prot€st.,

baptist., jiné

nevím, ne, ano a co6 *Zda vybudována s českou finanění úěastí spoléě€nská budova:

sokolovna, kuhumí dům a pod. @akoužkuj a vypĚ co)

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

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

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

družstevníap.):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovarý

7.3. Mtýny (gen,,vodní,větr)

7.4. Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné §aké)

(Zakoužkuj to, co platí)
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i anoJne

8. Spolky v obci v r. 1S9:

8.1. Hasiěský

82. Sokolslcý

8.3. lGpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kteřířameslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejčí, ap.)

y^,}1ah/
10, Rok založeníČESrÉ obce nebo osady §en v případě,

že to bezpečně vĚ)

1 1. Místa související s naši tristorii v okolí wedených obcí, lcteré navrhujď na mapě označit

Popš j€ stručně na zvláštní list .

' U bodů 5, 6 a 7 uved všechny objeKy i když později zanikly nebo byly zniě€ny

ud6 přslsžit p§Ť§&r

^oG)



váž€ní ]espond9nti.

Ze 24c0 ělenú Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, abyste svými odpověďmi pomohll vytvoŘ HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dnešním soukomým i vědeckým zájemcúm E zůstano trualým a názomým svědocwím pro další
genoracgotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěby_lyneúplnosti an6př€6no§ť_právě,v okolíveil
rodné obca, které byste zspřěinili právě vy svojí nepozomostí, či dokonce lhostejností. Čas ruÁ9 TLnÓÍ, ru-e MUSÍME BÝí PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE JE ANKErNÍ Úsrcr olouxÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\rZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek jgn OVĚŘENÝM| ÚDAJI, pozomě ho patfiěně přeloáe, zalépte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do po§ovní
schránky, Arrketní lístek vraítE i vtom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenefie to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenuíte nás, abychom Vám psali jďtě jednou,

Děkují redaktoři mapy
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