
k informacím o obcích :ffi;T,].J:il;:"r, o óešrcn na volyni

Anketní lístek vyplň podlE dotazů nejen za obec, ze kteró na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě iníormovat.

Proto ie v ank€tním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejmóna informace o oeadách a obcích,
veheých žibMÁLoČEslďcHHoDlN.Nestačí-li mí§o, pišna zvl6tnílist aoznač číslabodů, kektenýmseinformacerráahuje.
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1. ÓESKý název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližšídvě ě€ské obc€

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. 'stup€ň českosti'obc€ (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)
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4. Zdabyly pod stainým názvem oDDĚLENÉ avg casti obce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1 947)
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vypiš např.

Hrušvice, katol.

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

jejím okolí (kde) ajaké konfes€: prvsl., katol., protost.,

baptist,, jiné
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6 *Zda vybudována s ěeskou íinanční účastí společenská budova:

sokolovna, kuttumí dům a pod. @akroužkuj a vypiš co)
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7 -Zda byly v obci nebo v jeiim okolí ftde) vybudovány podniky

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

družstevníap):

7,1. Pivovary

72. Cukrovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továmy nebo velké dílny

7,5. Mlékámy

7.6. Jiné (iakó)

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obci v r. 1989:

8.1. Hasiěský

8.2. Sokolslcý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (Vypiš iakó)
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9. Vypiš,kteň řameslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kreiěí, ap)
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10. Hok založeníČeSXÉ obce nebo osady (ien v případě,

že to bezpeěně vĚ)
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eL(oznaěitkteré nanašis historii obcí, navrhuješ mapěMísta1 související ťr /,-?ý,_ /J\ 4 í^X .'l,l
zvláštnína liststruěněPop,šje /.;r+/n

'U boď 5,6 a 7 Uv€d všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,

Zd€ přgložit potoín
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vážoní r€€pondenti.

Ze 24ao čbnú Sdružení jsme vás, reepondentŮ, vybrali několik 8€t, aby8t€ svými odpovědmi pomohli vytvořt HlsToHlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poelorží dneěním soukromým l věd€ckým ájemcům a zůstane tívďm a názomým §vědectvím pro další
generac€otom,conašl předkovénavolyni vyfuoni, Jistě by vá§ mrz€lo, kdyby na mapěbyLynet]plnoeti anepřesnosť,právě_v okolívašl
rodné obce, kteró byste zapříěinili pavo vý svojí nepozómoetí, ěi dokonce lhoetejností. Čns HÁ9 TLAČÍ, a6 MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NELEKEJrÉ sE ToÉo, že je nnxĚHí t-ísrer olounÝ. znmYsure sE, PoMĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PooAŘí Ho
VYPLNlT,

Prosíme: vyplňte anketnílÉteklen OVĚŘSHÝU| t]DA'l, pozomě ho patfiěně přeloáe, zalopt€ a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do po§ovní
schránlry. Arr'ketní lístek vraíte i jtom případě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adreou l

Vaše odpovědi budemE sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenutte nás, abychom Vám psali ještě jednou.

Diikujíredaktoň mapy
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