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ANKETNí l-isTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSCn na Volyni
Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, z€ které na Volyni pocházĚ, ale za všechny obcé, za které můžešpravdivě iníořmovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedlo sobo několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejmóna informace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kekterýmseinformaceváahuje.

!2

1

t.

ČESKÝ nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,
Sklíň nikoliv ŠKyna pod.;
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2. Nejbližšídvěěeské obce
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(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

3, 'Stupéň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakoužkuj to, co platí
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Zdabylypod stojným názvem ODDĚLEruÉ ave easti obce: ceska\
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a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1 947)
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*Zda vybudován s ěeskou finančníúěastíchrám v obci nebo

vypiš např.

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

Hrušvice, katol.

bapti§t., jiné
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*Zda vybudována s ěeskou finančníúěastíspoleěenská budova:

sokolovna, kulturní dům a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)
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v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažujícíěeskou finanění úěastí(soukr. akc. spol.,
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Spolky v obci v r, 1939:
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8.2. Sokolshý
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8.4, Jiné (vypiš jaké)

@

co

ť C@,n"

8.1. Hasiěshý

8.3.
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9. Vypiš,kteří řameslníci pŮsobili v obci v r.l9G9
(např. švoc, krejěí, ap.)

10. Rok založeníČESKÉobce nebo osady

(ien v případě,
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že to bezpeěně víš)

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí které navrhuješ na mapě oznaěit
Popiš je struěně na zvláštní list
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- U bodů 5, 6 a 7 uved všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny

zd€ přoložit potoí§r

Vážení respondenti.

Ze 24Co ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, abyst€ svými odpověďmi pomohli vytvořt H|STOB|CKOU MAPU O
NAVOLYNI, ktoráposloužídnešnímsoukomým i vědeckým zájemcům a zůstano trvalým anázomýmsvědectvímprodalší
ČEŠÍCH
g€neraceotom,conaši

předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti atíepřesno§ti právěv okolívaši

byste zapříěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejností, Čns ruÁs TtáČÍ,ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že.le mtxErnÍ ÚSTEK DLoUHÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\rZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
rodné obce, kteró

VYPLNlT.

Prosíme : Vyplňto ankotní líst9k jen ovĚŘeruÝMl ÚDAJI, pozomě ho patřěně přeloá€, zalgpt9 a n9jpozději do 14 dnů vhoďte do po§ovní
sohránky. Arrketní lístek vratte i v tom pňpadě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm, SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l
Vaše odpovědi budeme sledoval a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenu{te nás, abychom Vám psali ieště jednou.
Děkují redalrtoři mapy
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