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Anketní lístek vyplň podle dotaz nejen za obec, ze kteró na Volyri pocházĚ, ale za všeohny obce, za které m žeĚ pravdivě iníormovd.
Proto je v anketním lístku wedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubdk - podle poětu obcí. Schází zejmórra irrfomaoe o osadáoh a oboíoh,
velďer ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.N stačí-li místo, piěna zvláštnílist aoznač áslabod , kekter mseinformaseváahuje.
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t. ČeSrcÍ název obce, o ady (nap . Buršovka nlkoliv Borščovka,

Sklíň nikotiv ŠXlyn a pod.) V
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2. Neibližší dvě ěeské obce

{nap . Huleě 2 krn, S. Háj 1 km} r,á 4á*
3, ' tupeň ěeskostiuobce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 194n
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4. Zdabyly pod stejnym názvem ODDĚLEIVÉ ova ěá ti obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1944
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5 *Zda vybudován s ěeskou finanční ěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš nap .

Hrušvice, katol.

6 *áda vybudována s ěeskou finanění úěastí společenská budova:

sokolovna, kuttumí d m a pod. Qakroužkuj a vrypiš co)

nevím@ano a co

7 *Zda byly v obci nebo v jejim okolí (kde} vybudovány podniky

s p evažujíoí českou finanění úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (gen.,vodní,větr)

7.4.Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné fiaké)

Pakroužkuj to, co platí)

ano

ano

ano

ano

ano

ťlo

,];Pt

(kde}rle_ }

(kde}q t

{kd4,&ť

{kde),p_o"
. . -ia\,..

(kde){1e

(kde},ín_J*'

a vypiš co

8. Spolky v obci v n. 1939:

8.1. Hasiěsh.

8.2. Sokolslc

8.3. Kapela

8,4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kte í emeslníci pl3sobili v obci v r.1939

(nap . švec, kreiěí, ap.)
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10. Rok založaníČrSrÉ obce nebo osady $en v p ípadě,

že to bezpeěně víš)
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11.Místasowisejícísnaši historii vokolíuvedenchobcí,kteJénavrhuieěnamapěoznaěit . 1li t_ )rrčrli.rro,
popiš jestruěněnazvláštnílist ťe rť u , ďuďui Tuln ar'ťr7 !r,/,'ib 
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- LJ bodťr 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.
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vťoní ]€spond.]rti.

Za 24Oa ěbn0 Sdružení jsme vás, reepondentÚ, rybrall někollk set, ab}rete wými odpověďml pomohll v},tvořt HISTORICKOU MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, rÉerá poGlouží dneěním soukromým i vědeckým. zájemcům a zústane t]valým a názomým svědectvím pp dal§
g€neraceotgm,conaši přodkovénavolyni vytvoňll. Jistě by vás mrzelrr, kdyby na mapěbylyneúplnostl atíepřeenoeť právěv okolívašl
rodné obce, kteró byste zapříěinili práVě vy svojí nepotromo6tí, ěl dokorroe lho6tejno€tí. ČAs NÁs Tl^Čt, A-E MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že uE Rt{xrrNÍ Ústex olouxÝ. zRnavsuErE sE; PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁií PoDAŘÍ Ho
VYPlJ.llT.

Proeíme : vyplňte arrketní lístek j6n oVĚŘENÝMl tJDA'l, pozoíŇ ho patřiěÉ přaloáe, zalept€ a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. fuiketní lístek vratte iv tom pňpadě, že o své oboi nic nevfte, ale pozrameneite to na něm. SPoLEHÁIúE NAVÁS t Neodlepujte svoji
adreeu l

Vaše odpovědi budeme
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whodnocovat velmi pečlivě. Nenuťte oás, abychom Várn p alijoště jednou.'pbu-Í ,a.-n' 'F 
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