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ANKETNÍ LÍSTEK
k inforrnacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotaz nejen za obec, ze které na Volyni pocházíě, ale za všechny obce, za které m žeš pravdivě iíťoíínovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubdk - podle poětu obcí. Schází zejmóna infomec o osadách a obcbh,
ve kten, ch žib MÁLo ČEsŘcH RoDlN. Nestačí-li místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodr), ke kter m se informace vzta}ruje.
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6 *Zda vybudována s ěeskou ťinanční častí spoleěenská budova:
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1" Hasiěsh,

8.2. Sokolsh.

8.3. l(apela

8.4. Jiné (vypiš jaké) ť #ffi
},

ť

$n* rÁlrYrtut

dt", &A
*};o}*i"

J

9. Vypiš,kte í +meslnfr,?i p sobili v obci v r.1939
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10. Rok založení ČrSrÉ obce nebo osady (ien v pňpadě,
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11. Místa sowisející s naši historii v okolí uveden ch obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

PopĚ je struěně na zvláštní list .

* U bodr3 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.
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Vllžení í€spondentl.

Ze 2M ěenů Sdružení jsrne vás, reepondantů, vybrati někollk sot, abygte evými odpověďmi pomohll v},tvofit HISTORICKOU MAPU O
ěEŠÍcH NA VoLYNl, která poelorá drreěním soukromým i vědeckým z{enrcům a zů§tano trva§m a rrázomým svědectvím Pro další
g€nor€a€otom,oonaši piHkovénavolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na rnapěbylyneúplno§tl anopř€6no6ti právěv okolívašl
rcdrÉ obce, ltterÉ byste zaplíčinili právě vy avojí nepozornoctí, ěl dokonce lhoetejností. Čns ruÁs n-AěÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ t
NELEKEJTE sE ToHo, Že JE nnrrrruÍ ÚSTEK DLoUHÝ. zAn4YsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNÉJTE A JlsTĚ §E VÁM PoDAŘÍ Ho
yÝPtNlT.

Proeíme : vyplňte arrkefoií lHek ien ovĚŘenÝnal ÚDArl, pozomě ho patňěrĚ přeloáe, zalepte a rripozd§l do 14 dnů vhoďte do poštovní
sohÉnlry. Ankotní lÉtek wďte i v tom pňpadě, že o Bvó oboi nio nevfte, ale poznamenefie to na něm. sPoLEHÁirE NA VÁs l Neodlepujte svoji
adreeu l

Vaše odpovědl budeme eledovat a Whodnocovat velmi peělfuě. Nenutte nás, abychom Váín psali jďtě jednou.

Dllkujíredaktofi mapy
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