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ANKETNÍ LÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbiJ historické mapy o Óeších na Volyni

Anketní líst€k VypIň podlg dotazŮ n6jen za ob€c, z€ ktaré ng Volyni pocházíš, ale za Všschny obc€, zs které mŮž€š pravdivě in ormovat,
Proto j€ V ankelním lístku Uvedeno v€dl6 s€b€ několik čii§olných rubrlk - podle počtu obcí schází zojmóna informacó o o6adách a obcbh,
Vé ktéřých žib MÁLo ÓEsŘcH RoDlN. NsstačÉli místo, piš na zvláštní list a oznaé ěísla bodŮ, k6 kt6n7m s€ iníolm6c6 ýztahuj€.
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1. čEsKÝ n&ev obcé, osady (např, auršovka nikoliv Borščovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. N€jbližší dvě č66ké obce

(naPř. Hul€ě 2 krn, s. Háj 1 km)
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3. "stupéň čéskosti"obcé (!ypiš žkíatkou a zakoužkuj to, co plalí

k roku 1944

zc6la ó6§ká, Z

část€čné ěeská, Č

j€dnotlivé lodiny, J

\) b9n" anol n€

5 "zdalybudován s ě€skou finanční účastí ch rám V obci nébo

jejím okolí (kd€) a jaké konfesa: prvsl,, kalol,, plot6st,,

baptist., jjné

\ypiš napr.

HrušVic€, katol, |leVt 4

6 'zda vybudována s ěéskou Jinanční účgstí spoloé€nská budov6:

§okolovna, kuítumí dům a pod. Czakoužkuj a wpiš c.)
6JE"",-....

7 'Zda byly v obcinebo v jéjim okolí (kd6) vybudovány pcdniky

s převažujíc í č€skou finančníúčastí (soukr, akc. spol.,

dlužsl€Vníap)|

7.1. Pivovary

7.2. cukrovary

7.3. Mlýny (q6n,,vodní,Větr)

7,4, Továrny nebo velké dílny

7,5. Mlékárny

7.6. Jiné (jaké)

(zakroužkuj to, co plaiD

ano (kd€), n6

sno (kdé), no

ano (kd6), né

ano (kde), n€

ano (kde), nB

a vypiš co

lrr, 11

8. spolky v obci V r. 1939:

8,1, Hasičský

8,2, sokolský

8,3, Kapela

8,4. Jiné (vyPiš jaké)

lr* r*'ud"

9, Vypiš,kt€ří řsme§lníci působiliV obciV r.1939

(např, šVéc, kr€jěi ap.)

Ym.,rou,iť,

řo.etlq

fuelr'|

l1, Mí§ta souviseiici s našihjstoíiiV okolí Uvédéných obcí kl€íó navrhuj€š na mapě označit

Popiš j6 stručně na zvlášlnílisl .

zdg přgložit potoúr

4. Zda byly pod stejnýnr názv€m oDDĚLENÉ dvě ěástiobc6: č6ská

a ukrajinská n6bo polská (zakroužkuj to, co plati k roku 1944

10, Rok založéníÓEsKÉ obca n€bo osady (ien V pňpadě,

ž6 to béžp6čně viš)

' U bodů 5, 6 a 7 W€ď všechny objokty i když později zaniKy n€bo byly zniěeny.
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