
@

k informacím o obcích :ffi;:l,.o.iniil:lÍ"r, o óešrcn na volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za oboc, ze kt6ré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za ktEré můžeš pravdivě iníormovat.

Proto ie v ankeiním lístku wedeno vedle sebE několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejména iníormace o osadách a obcích,
vekten/ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.NestaěÉli místo, pišna zvláštnílist aoznač číslabodů, kekterýmseinformaceváahuje.
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1, ČESKÝ název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv

Sklíň nikoliv Škyn a pod.)

B.,Ěč"#/
W ,!,lruuloly

Nejlrliáí dvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

3. "stupgň ěgskosti'oboe (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co

k roku 1944

zcela éeská, z
částečné česká, Ó

jednotlivé rodiny, J

rnk, & lU,

4. Zda byíy pod st€jným názvem oDDĚLEN É dvě ěásti obce: česká

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

*o,9 *o,/rre ano,-né

5 žda vybudován s ěeskou finanění rlěastí chrám v obci nebo

jejím okolí ftde) a jaké konfese: prvsl., katol., prot€§t.,

baptist,, jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

Go]<oIovnďkuhumí dům a pod. (Zakroužkuj a vypiš co).v,
nevím, ne, ano a co

srhckvt rz
7 -Zda byly v obci nebo v iejim okolí ftde) vybudovány podnilry

s převažující ěeskou íinanění účgstí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

Q!. eiuou.ry

@cuwouny
(s},tvnv 6en.,vodní,větr)

('].,z!/Továmy nebo velké dilny

7.5. Mlékámy

(Óun.O*n)
(Zakoužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

V
a.

,,

k llUa" ftx,1

4, k'tvw,y
1. lWa'u
l,Tct$[*-

%"Yrnk,
h, ci/,l.(, ut,
§, yvwtia, ltir7

8, Spolkyv obci v r. 1939:

i8-1]. HasičshíV
1$!;sokolský

I e.á.,lapeta

8.4. Jiné (vypiš jaké)

\anó,,
,Y'
€!9,
iang;

no

ne

ne

9. WpišJ<teří řemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kreiěí, ap.)

§la, 1,4il ,

ýu,ll^ li",ř ;
/,lh,;, ilrC4
ďUí,'d,u,lL ,

/ fu,t: t
/w oil,^"nh/

10. Rok založeníÓESKÉ oUce nebo osady (en v pňpadě,

že to bezpeěně vÉ)

,l

SMdilrw/ ku,ó,í

11. Místa sowisející s naši historii v okolí uvedených obcí, keré navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zťáštní list .
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* U bodú 5, 6 a 7 uved všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny

Edg přeložit potcn,l

nlat\,+
v



Vážení respondenti.

ZE 24@ ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, aby§t6 svými odpověďmi pomohli vytvořt HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, lderá po§louží dnešním soukomým i vědgckým zájemcům a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro další
gen9racaotom,conaši předkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás maelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti anepřesnosti právěv okolívaši
rodné obcE, lceró byste zapňěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejností. ÓAs NÁs TláČÍ, ru-p MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le nnxErnÍ Úsrer olouxÝ, zRuYsure sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
\^/PLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j€n OVĚŘENÝM| ÚDA'l, pozomě ho patfiěně přeloáe, zalepto a nejpozději do 14 dnů vhodte do poštovní
schránlry. Arrketní lístek vraítE i v tom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPO|fHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovst a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, abychom Vám psali jeětějednou.

Děkujíredaktoři mapy
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