
@
k iníormacím o obcích ; ff,.:;T,:.r,:r:il; :"r, o česlon na volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za ob6c, ze keré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obc€, za které můžď pravdivě informovat,
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména infoímaca o o§adách a obcích,
vektených žibMÁLoČEslďcHRoDlN.NEstačÉli místo, pišna zvlá§nílist aoznaě ěíslabodů, kektánýmseinformacevztahuje.
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t, čESKÝ nazev oU""(á|}n.př, Buršovka nikoliv Borščovka] {
Sklíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližšídvě české obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj í km) n{,
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3. 'Stupeň českosti"obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, eo ckťtí i/
k roku 1947) J

zcola česká, z
ěá§teěné česká, Ó

jednotiivé rodiny, J

4. Zda byly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě ěásti obce: ěEská

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

u*,fu, ano, ne ano, ne

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

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

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

"}r'. l i /it,

6 *Zda vybudována s ěoskou finanění úěa,stí §polečenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. fZakoužkuj a vypiš co)

- --\n9vlm, n9t€na,a co
5i!-lq C'ř1

,/ l-v,c Lv'
7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou finanění úěastí (soukr, akc. spol.,

družstevníap,):

7.1. Pivovary

72. Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7.4. Twárny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (aké)

(Zakoužkuj to, oo platí)

$}rco, n"LL l !_

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co
ll,]aL ll(ll|L/

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslcý

8,2. Sokolshý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš iaké)
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9. Vypiš,kteří řemeslníci pŮsobili v obci v r.19o9

(např. švec, kEjčí, ap.)

V"v,!,ř, !ord|, -
rtq

10, Rok založeníČESKÉ obce nebo osady $en v případě,

že to bezpgěně Víš)

A€vIh

1 1 ," Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, Keré navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .
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- U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty ikdyžpozdéli zanikly nebo byly zničeny.

Zdo přeložit potom



váž€ní ío§pondgnti.

Ze 24cp ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik §et, aby6t6 svými odpověďmi pomohli vytvořt HlSTORlcKoU MAPU o
ČeŠÍcn NAVoLYN|, kteráposloužídneěním soukromým i vědeckým zájemcům a zůstane třvalým anézomýmavědectvímprodal§
gen€rac€otom,oonaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzElo, kdyby na mapěbylyneúplnosti atíepřesnosti právěv okolívaši
iodnó obcE, ldoró byste zapříěinili právě vy §vojí ngpozomo§tí, ěi dokonce lhost€jností. Čns NÁs TLAěÍ, AtE MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE .;e ruvxerNf Úsrer otouHÝ. znvysprE sE, PoRAĎTE sE, zA\rzPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Proeíme : vyplňte anketní lístek jen OVĚŘeruÝUl tJDAJl, pozoríĚ ho patňěně přeloá€, zalopte a nejpozději do 14 dnů vhoďte do po§ovní
schránky. Arrketní lístek vraíte i v tom pňpadě, že o svó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budEme sledovat a vyhodnocpvat velmi pečlivě. Nenufie n{s, abychom Vám psali ještě jednou.

Z"rllr' -*. tÍ."_, El^L''*4 L, Zaa,n,-q;', .' Děkujíredaktoňmapy
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