
Anketní lístok vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obc€, za které můžeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejrnéna infomtaca o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEslďcHRoDlN.NestaěÉli místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodŮ, kektenýmseinformaceudahuje.
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t. ČESKÍ nazev obce, osady (např, BuĚovká nikoliv BoĚčovka, .'i
§klíň nikoliv Šklyň a pod.)
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M,2, Nejbližšídvě české obce

(např. Huieč 2 km, S. Háj 1 km)
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3, 'stupeň ěeskosti"obce (Vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku í947)

ť zcola

ěá§teěně

jgdnotlivé rodiny, J

4, Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě části ouce: ees}ff

a ukrajinská nebo polská {zakoužkuj to, co platí k roku 1g4l V
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5 *Zda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) ajaké konfese: prvsl,, katol., protest.,

baptist,, iiné

vypiš např-

Hrušvice, katol.
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6 -Zda vybudována s českou finanční úěastí společenská budova: 
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sokolovna, kulturní dům a pod. @akoužkuj a vypiš co) uj
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nevím, neóáico
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7 -Zdabyly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

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

družstevní ap.):

7,1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7,3. Mlýny (gen.,vodnivětr)

7.4. Toverny nebo velké dílny

7.5, Mlékárny

7.6. Jiné (jaké)

(Zakoužkuj to, co platí)
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a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8,1. Hasiěslcý

8,2. Sokolshý

8,3. Kapela //
8.4,Jiné(vypišjaké) /,,l,-,, ,,. ! .l l í ,/L -l '_
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9. Vypiš,kteří řemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kreičí, ap.)
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10. Rok založeníČeSrcÉ obce nebo osady {en v pňpadě,

že to bezpďně víš)

11, Místa souvisejícís naši historii v okolí wedených obcí, které 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.
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k iníormacím o obcích ;ffi;Y,*Lil:.:"r, o češích na volyni



Vážení respondenti.

Ze 24ffJ ělenů SdružEní jsme vás, r*pondentÚ, vybrali několik 8€t, abyste svými odpověďmi pomohli vytvofit H|STORICKOU MAPU O
ěEŠÍCH NA VOLYNI, která poslouží dneěním soukomým i vědeckým zájemcům a zůslan€ trvalým a názomým svěd€ctvím přo další
genoraceotom,oonaši předkovénaVolyni vytvofili. Ji§tě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyneúplnoeti anepřesno§ti právěv okolívaši
rodné obce, kt€ré bysto zapřěinili práVě Vy svojí nepozomo§tí, ěi dokonce lhostejností. Čns ruÁs TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le nnxerruí Ústex otounÝ. zAMYsl§rE sE, PoRAĎTE sE, ZA\/ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j€n OVĚŘENÝM| ÚDAJI, pozomě ho patřiěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů vhoďle do poštovní
schránky. AnkEtní lístek vraŤte i v tom pňpadě, žo o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

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

Děkují redaktoři mapy
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