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k iníormacím o obcích :H.=;il*'-T;:"r, o češích na volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazr1 nejen za obec, ze keré na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za kteró múžeě pravdivě iníormovat,
Proto je v ankotníín lístku wedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejmóna iníorrrrrce o oeadách a obcích,
vekten/ch žibMÁLoÓEslďcHRoDlN.Nestačí-li místo, pišna zvlá§nílist aoznač ěíslabodŮ, kekterýmseinformacerráahuje.
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1. ÓESlď název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv Borščovka,

Sklíň nikoliv Škln a pod.)
iňtlr*i ff]af/o*o ílvr*/*

2. Nejbližšídvě české obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
./fr"^/ť, .--J ^,-/,

žo z ?t}d/a-q
ý,r/árrn

3. 'Stupeň ěeekosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí |r/
k roku 1947)

zcelaéex;ká{Ť;v,
částečnó česká, Ó

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabylypod stejným názvem ODDĚLENÉ dvě ěásli ou"", c{Í
a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)

,@* c}" t 1ano)\ne

5 *Zda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí ftde) a jaké konfese: prvsl., katol., protest.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s českou finanění účastí společenská budova:

sokolovna, kuhumídům a pod. @akoužkuj a vypiš co)

nevím, ne,6})aco /,M/opl'' '/,Daář

áo-]r*O"l, n"
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ano ftde)lhei
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ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

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

s převažující ěeskou íinanční účastí (soukr. akc. spol.,

družstevníap):

7.1. Pivovary Vl ,

7.2.Cukovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr) V
7.4. Továmy nobo velké dílny

7.5. Mlékámy

7,6. Jiné (akó)

(Zakroužkuj to, co platí)
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//i*/,úp
/.f,,a7c,7ťa,l

'tW?**r1 o,r/,-rLe-
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.í. Hasiěský

8.2, Sokolslcý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jake) gl
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frb*a,
/táá*" ér].Á zQ,žra

J et<r /9. Vypiš,kteří řameslníci působili v obci v r.19O9

(např. švec, kejěí, ap)

?/ulío*,' š, /i *", /,Fy',
4.

?í€rlzlL10. RokzaloženíČESKÉ oUce nebo osady (en v případě,

že to bozpočně vii$

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je stručně na a/láštní list .

' U bodů 5, 6 a 7 uved všechny objekty il<dyž pozdějizulikly nebo byly zniěeny,

Zde přeložit potom



Vážení respondenti,

Ze 24oo členů Sdružení j6me vás, respondentŮ, vybrali několik set, abyste svými odpověďmi pomohli vytvo}Ťt HlSToRlcKoU MAPU o
ÓeSiCrr NAVOLYNI, n.áp*rouXOrr,aenm sourromYm l vědackým záJemcům a zústane tívalým anázomýmevědectvímprodal§

9*"ráotorn,*náSi pr"OÍoui*VÓÚni vyWoňli.,Jiotil by vás mzelo, káyby_.na mapěbylynerJplnosti aííepř€snoeti právěv okolívaši

rodné obce, ktgré byste zapřěinili práyě_ vy svoJí nepámoetí, ěi dokonce ttrosteino6tí"Ú\s NÁ9 T'áqÍ, ALE]MUSÍME BÝí PŘESNí l

NELEKEJTE sE ToHo, žE JÉ;ŇKEŤúiúsíex oiourrÝ.-znuÝšr-Ere sE, PoRAĎTE'SE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁi/ PoDAŘíHo

\^,PLNlT.

Prosíme : vyplňte ank€tní lí§tok jen oVĚŘENÝMl ÚDA,l,.pozomě ho patňěně přeloáe, zalgpte a nejpozději do 14 dnů vhodte do poštovní

schránky. Arrketní lí*ek vratte i Jtom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPOIEHÁME NA VÁS l Neodlepufie svoii

adresu l

Vée odpwědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě, Nenuíte nás, óychom 
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