
a.,

.e
N

ANKETNí lísrrx
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češíi:h na Volyni

Anketní líst6k vyplň podlé dotazů nejan za obec, ze ldéré na Volyni pocházíš, ale za všechny obco, žs které mŮž6š pravdivě informovat.
Proto jé V ank€lním lístku uvédono v€dl6 s€b€ několik číselných rubrik - podl6 poětu obcí scháží žejména infomáco o o§adách a obcích,
vé ktérých žib MÁLo ČEsKÝcH RoD'N. N€staěí-li místo, piš ng zvláštní list a označ ěísla bodů, ké K6rým s€ iníormaco váahuj€.

1 2 3

1, ČEslď název obc€, osady (např, BuĚovka nikoliv Borščovka,

sklíň nikcliv Šklyň a pod.) ur,0 v
rl Z

Lar,

2. N€jbližší dvě čéské obc6

(např, Huleč 2 km, s. Háj 1 km) úo5b'^
Upr-'

,ó,dúď
3, "stup€ň českosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkujto, co platí

k roku 1947)

zc6ia č€ská, Z

částéčné č6ská, Č

jednotliVé lodiny, J

4, Zda byly pod stojným názv6m oDDĚLENÉ dVě části obc6: č€ská

a ukraiinská nebo polská (zakoužkujto, co platí k roku 194a

5 'Zda vybudován s č€skou íinančni úěastí chrám V obcin€bo

jejím okolí(kd6) ajaké koniesé: prvsl,, katol,, prol€st,,

baptist,, rné

vypiš např,

HrušVic6, katol,

6 'zda vybudovéna s čéskou íinanění účs§ť 6pol9ě6nská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. (zakroužkuj a Wpiě co)

nevim@n" "."

7 'Zda byly v obci n€bo V i6jim okolí (kd€) \rybudovány podniky

s p řevažující čéskou í]nanční úča§tí {soukí. akc, spol,,

družstevníap,)|

7,1. Pivovaly

7 .2. cul/Jóýary

7,3, Mtýny (gen,,Vod níVětr)

7,4, Továmy nebo v€lké dnny

7,5, Mlékárny

7,6, Jiné (iakó)

(zakoužkuj to, co plat0

ano (kdé), ne

ano (kde), n€

ano (kd€), ne

€no (kde), ne

ano (kd6), n6

a,"ypiš co

8, spolky v obciV ř, 1939

8,1. Hasičský

8,2, sokolshi

8,3. Kapéla

8.4. Jinó (vypiš jaké)

l'an9né

@t-
9:,,"'

9. Vypiš,K€ří řamaslníci působilj v obciV r,1939

(napl, švec, klejčí, ap.)

$Ý(žl" t
ÝrT- 

'ý2vl, l/&i'

lH-+l^

!'/ l,,
liíú:t h'

10. Rok založ€ní ČEsKÉ obco nobo o6ady 0€nv prípadě,

ž9 to bezPeěně vĚ)

1 1 , N,lísta souvis€jící s nsši historii V okolí uvedených obcí, ld€ró navíhuj€š na mapé oznaěit

PoPĚ i6 stručně ns zvláštní list ,

'U bodů 5,6 a 7 W6dvšechny obj6kty ikdyž pozdějizanikty n€bo byly zničsny,

zdg př9ložil Bqtsm

"no@
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