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Ankétní líst6k vyplň podle dotaá néjen za ob€c, z6 Kélé na Volyni pochézĚ, al6 za vš€ohny obc€, 26 ldérá můž€š pravdivě iníormovat.

Proto je V ankotním lí6tku W6d6no v€dl€ s€b6 několik ěí56lných rubrik - podle počtu obcr. schází z6jmén6 informaco o osádách s obcích,
v€ kt€ďch žilo MÁLo ÓEsKÝcH RoDlN. Nestačí-li mí6to, pĚ ná zvláštní list a označ ěí§la bodů, ke lď€nim s9 iníormace váóuje.
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l'L1, ČEslď ná€V obce, osády (např. Buršovka nikoliv Borščovka,

sklíň niI(ol;V Šktyň a pod,)

ťltl,:ť V1_1'rc+i I)U!h tl9zc2, N6ibližší dvě č6ské obc€

(např, Huléč 2 km, s, Há] 1 km) l
žcela č6ská,G-

částéčné čq9ká, Č

j€dnotl]Vé rodiny, J

3, "stup€ň českosti'obce (ýýpiš zkralkou a zakíoužkLri to, co piatí

k roku 1944

,(ano, ne4. Zde byly pod steiným nážVéín oDDĚLENÉ dvě óást] obce:

a ukrajinská nébo polská (zakroužkujto, co platí k Iok! 1947)

lypiš nápř.

Hřušvice, katol. r Lfw4 " llkaíw1

€D"6 'zda Vybudována s českou f]nanční účsstí spol€ě€n§ká budova:

sokolovna, kuhurnídům a pod- (Zakroužku] a vypiš co)

',l

ano (kdé), ne

ano (ld€), ne

ano (kde), né

ano (kds), né

ano (kd6), n€

Y.

y

7 "zda byly v obcinebo v jsjim okolí(kd6) vybudovány podniky

s převažUjící českou finanční účastí (soukr. akc. spol,,

družstovniap,):

7,1, Pivová}y

7 .2. cukloýary

7.3. Mlýny (gen,,vodnívětr)

7,4. Továrny nebo Volké dílny

7.5, lltlékány

7,6. Jjné 0aké)

(Zakíoužkuj to, co p{atí)

|@n"

@g\n"

Íi l}.,a*ťíLi;, ,,

8. Spolky V obci V í. 1939|

8.1, Hasičský

8,2, sokolshi

8,3, Kapela

8.4, Jiné (vypiš iaké)

/.
9, Vyp iš,ktéří rgmóslníci p ůsobili V obc]v í,1939

(např. švec, kr€ičí, ap.)

11, Místa souviséjíci s našihisioriiV okolíuvédených obci kieré navíhtlj6š na mapě označit

Popiš is struěně na zvlášlní lisl ,

šjlo přgl§žii t}oŤó!n

,,=\

Q!,

ANKETNÍ LÍSTEK
k iníoťmacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češílh na Volyni

5 "Zda Vybi.]dován s českou f]nančn í účasií ohrám V obc nebo

jeiim okolí(kde) a]akó konieseI prvsl,, katol,, protesi,,

baptrst.,jinó

?rp,l, : L. i4 4, 
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'/ii lt ,.i i í i,,,

ilLi íii, § é,,

I-,(.! í..L, .. " "
Í*n, iL,l.;" ttl

10. Rok založéni ČEsKÉ obc6 nebo osády (jen v pňpadě,

ž€ to b€žpéčně víš)

'U bodú 5.6 a 7 UV€d všéchny obj€kty i když později zanikly n€bo by]y zničgny,
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