
k informacím o obcích :H.:;T,:,.,irlil:.:"r, o č.esion na volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ neien za obec, ze ktéró na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za kteró mŮžEš pravdivě informovat.
Proto je v ankotním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zojména infonnace o osadách a obcích,
ve ktených žib MÁLo ČEsKýcH RoDlN. Ngstaěí-li místo, piš na zvláštnílist a označ ěísla bodů, ke kterým se iníormace vztahuje.
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t. ÓESlď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv ŠHyň a pod.)

,|lÁozá
Zn^Áo,r;/r^nn

2. Nejbližší dvě ěeské obce

(např, Huleč 2 km, S. Háj 1 km)

l/,tol_,.o,.4ro Y,2

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

k roku 1944

zcela česká.2
částečné česká, Č

jednotlivé rodiny, J

4. zdabyly pod stejným názv6m oDDĚLENÉ dvě ěásti obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k řoku 1944

*o@ ano, n9 anot ne

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

jejím okolí(kde) ajaké konfese: prvsl., katol., prot66t.,

baptist., jiné

vypiš např-

Hrušvice, katol.

!/L-Jr*

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spol9č€n§ká budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. Bakroužkuj a vypiš co) \
,{

gevírm, ne€-o)a co

ftAí,l ,al4r'61fon,
4Lláu

7 -zda byly v oboi nebo v jeiim okolí ftde) vybudovány podniky

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

72.Cukrovaty

7.3. Mlýny {9en,,vodní,větr)

7.4.Tov&ny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné 0aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

,J

t

ano(kde)@
ano ftde)4f§
rt

(17{xa,l, n"

ano (kde){ne)/-. ..ý

$,(kde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r, 1939:

8.1. Hasiěský

8.2. Sokolský

8.3. Kapela

8,4.Jiné(vypišjaké) fu ,;^, ár/"-;

l

l

@frne
ilo{l9;

í ano; n€

9. Vypi§,ktďí řemeslníci působili v obci v r.lS9
(např. šv6c, krejá, apJ

)r2-+,
|t uot'i:
é<"ťu,
Ilr./,:

ťu&'ž, 4.^<hů
9

I

10. RokzaloženíÓESKÉ obc€ nebo osady §en v pípadě,

že to bezpečně víš)
l9w, j

11. Místa související s naši historii v okolí wedených obcí, ktEré navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je §truěně na zvláštní list .

- U bod) 5,6 a 7 uved všeohny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.

řds př€lsĚit tr{§Ťoíťl
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vážoní íospondonti,

Ze 24Oo ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik sét, aby§te svými odpověďmi pomohli vytvoltt HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poelouží dn€ěním soukomým i vědeckým ájemcům a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro další
generaceotom,oonaši předkovénaVolyni vytvoňli, Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěby,tyneúplnosti anepřesnosti_právě,v okolívaši
iodng obce, které byste zapřěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejností. Óns ruÁg TlÁČÍ, ALE MUSÍME BÝT PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že je nnxErHí Úsrer oiounÝ, zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, zAyzPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
\ťPlJ.llT.

Prosíme : VyPlňte ank€lní líst€k jen oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patfiěně přeloáe, zalopte a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vratte i vtom pňpadě, žE o své obci nic nevfte, ale poznamenefie to na něm. sPot€HÁME NA V§ 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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