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k informacím o obcích :ffi;H,r::il:.:"r, o češích na volyni

Anketní lístekvyplň podledotazů nejenzaobec,zEkterénaVolyni pocházĚ,alo zavšechny obce,za ktErémůžešpravdivěiníormovat.
Proto je v anketním lístku uvEdeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informac€ o osadách a obcích,
ve ktených žilo MÁLo ČestďcH RoDlN. NestaěÉli místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodů, ke kteným se informace váahuje,

1 2 3

t, ČESlď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv Borščovka,

Sklíň nikoliv ŠHyn a pod) W,lr,
2. Nejbliáídvě české obce

(např. Huleč 2 km, S, H4 1 km)
[.,,ú, 3{rv"ě 3 Á," \,/

ď
3. "Stupeň č€skosti'oboé (vypiš zkratkou azakoužkuj to, co platí ,§

k roku 1947) i*ť

zcéla česká, z
částečně

jednotlivé rodiny, J

4. Zda byly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě části obce: ěeská

a ukajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)
^.,a ano, ne ano, ne

5 -Zda vybudován s českou íinanční účastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s českou finanění úěastí spoléě€nská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. @akroužkuj a vypiš co)

nevimdn€)a.o a co

7 -Zda byty v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou finanční účastí (souk. akc, spol.,

družstevníap):

7,1. Pivovary

72,Cukwary
z.3. Mlýnv (s6)vodní,větr)

Z,a. rovam}/Oo velké dflny

7,5. Mlókámy

7"6. Jiné (akó)

(Zakroužkuj to, co plat|

i
l

Ý

ano ftde), ne

ano ftde), ne

áoYkde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2. Sokolslcý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

i,

ťj,i
(c*

ano, ne

@*
6
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h( - /rr, /r/u

/

9. Vypiš,ldeří ř9meslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kejě( ap.)

3r7 č, úÁ,

10, RokzaloženíÓESKÉ obce neboosady (en v případě,

že to bezpeěně víš)

11. Místa související s naši hiďorii v okolí wedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je stručně na zvlá§ní list .

' U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objeky i když později zanikly nebo byly zniěeny.

řs§ př€'$žiÉ poÝl?fi,h



vážení ío§pondenti.

Za 24cF ělenů Sdružení jsme vás, resPondentŮ, vybrali několik set, abyďe svými odpověďmi pomohli vytvoňt HlSToBlcKoU MAPU o
ěEŠÍcH NA VoLYNl, která poolouží dn6ěním soukomým i vědeckým áiemcům a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro další
gonoraceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jbtě by vás mzelo, kdyby na mapěby]yneúplnosti anopř€snosti právěv okolívaši
iodng obce, lderé byst6 zapňčinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejnoetí. Čns nÁs TláČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že.lE nNKErNÍ ÚSTEK DLoUHÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\žPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte ankEtní lístek jen OVĚŘENÝM| tJDAJl, pozomě ho patňěně přeloá6, zalopte a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schrárrky. Anketní lístek vraíte i v tom případě, že o evé obci nic nevfte, alE poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budEmE sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě, Nenuíte nás, abychom Vám psali jeětě jednou,

Děkují redakloři mapy
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