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k iníormacím o obcích ;ffi;l,l,o,Lnffi:.:"r, o čescn na volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za ob€c, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí, Schází zejmóna iníormace o osadách a obcích,
vekten/ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN,NestačÉli místo, pišna zvláětnílist aoznač ěíslabodŮ, kelcter.ýmseinformaceuáahuje.
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r. ČEStď nazev obce, osady (např, BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod) U
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2. Nejbližší dvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, §. Háj 1 km)
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L. *í,llt ,ftr-k,*
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3, 'stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku í947)
\l

'zcdac*W@
ěásteěně ě€ská, Č

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabylypod steiným názvem ODDĚLENÉ dvě části obce, o*ý
a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)

lano, ne e9n" ano, né

vypiš např.

Hrušvice, kEtol.

5 Zda vybudován s českou íinanční účastí chrám v obci nebo

jejím okolí ftde) ajaké konfese: prvsl., katol., prote6t.,

baptist., jiné

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova;

sokolovna, kultumídům a pod. @akroužkuj a vypiš co)

nevím, ne, ano a oo

7 *Zdabyly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

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

druž§tevníap.):

7.1. Pivovary

72. Cukovary

7.3.J!ýq (gen vodní'lět4

7.4,Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné (iaké)

(Zakroužkuj to, co platO

ano ftde), ne

ano ftde), ne

@ 0.o"l""*
ano (lade), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

a ťtlen
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ano, n€
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolshý

8.3. lGpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
ť
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9. Vypiš,kteří řemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, keiěí, ap.)

,/
10. RokzaloženíČEsKÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezpeěně víš)

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, ldEré navrhuješ na mapě označit

/r,
/acť;-/r, frr,l:ru //L

Popiš je struěně na zvlá§ní list ,ftarr,4 ťel-

- U bodů 5,6 a 7 uV€ď Všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny.

Zde přeložit potom



Vážení respondenti.

Za 24cp ělenů Sdružení jsme vás, resPondentŮ, vybrali několik §(q, abysto svými odpověďmi pomohli vytvořt HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NAVoLYN|, kteráposloužídneěním soukromým ivědecltým zájemcům a zů§tane trvalým arÉzomýmsvědectvímprodal§
generaceotom,conaši přodkovénaVolynl Vytvořli. Jistě by vás mrrglo, kdyby na mapěbylyneúplnosti atíepřesnosti_právě_v okolívaši
iodné ob"", ldgré byste zapňčinili Právě vy avojí nep,ozomostí, ěi dokonce lhoetejností. Čns ruÁg TLAČÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že jE eNxerní ÚsŤEx ot-ouxÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A J§TĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístEk jen ovĚŘenÝul tjDAJl, pozomě ho patfiěně př9loá6, zalepte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní
schránky. An'ketní lístek vraíte i rrtom pňpEdě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpwědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, óychom Vám psali ještě jednou.

Děkují redaktoň mapy
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