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ANKETNÍ lÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pío worbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za ktEré můžeš pravdivě informovat.

Proto ie v anketním lístku wedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcÍ. Schází zojména informace o osadách a obcích,
vekterych žibMÁLOČeStďCnRODIN,NEstaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodů, kektenýmseiníormaceváóuje.
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8. Spolky v obci v r. 1909:

8.1. Hasřslcý

8.2. Sokolský
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9. Vypiš,kteří řameslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kr€iěí, ap.)
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' U bodů 5, 6 a 7 uved všechny objekty i když později zanikly nebo zniěeny,

Zda přeložit poÝor*-l



vážení ]€spondenti.

Ze 24cp ělenú Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrall několik s€t, aby§te svými odpověďmi pomohli vyfuořt HlSTORlcKoU MAPU o
ěEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dneěním soukromým i vědeckým zájemcům a zůstane trvalým a názomým svěd€ctvím pro další
g€neracgotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli, Jistě by vás mtzelo, kdyby na mapěby_lyneúplnosti anepřesno§ti,právě,v okolívaši
rodné obcE, které by§te zapňěinill praw vy svojí nepozomoeť, ěi dokonce lhoeteiností. Čes HÁ9 TLAČÍ, AlE MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE.le A{KErNí Úsrer olouxÝ. zAMYsLErE sE, PoHAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíim.: vyplňte anketnílístek jon OVĚŘENÝM| tJDAJl, pozomě ho patfiěně přeloáe, zalepto a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do po§ovní
schránky. Arrketní lístek vratte i vtom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs t Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovEt velmi peělivě. Nenuíte nás, abychom Vám psali je§ě jednou.

DěkuJíredaktoň mapy
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