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Ankétní lí§ték Vyplň podl6 dotszů néj€n 26 ob€c, ze kteró na Volyni pocházi]š, á]s za Vš€chny obce, zs která můž6š prgvdivě in ormovat.
Proto jé V 6nk€tním lístku Uvédeno v6dlé s€bé několik čii§élných rubrik - podlg počtu obcí. scháží zojmóna infořmaoé o osadách a obcích,
ve kterých žito MÁLo ČEsKÝcH RoDlN. N€stačÉli místo, piš na žVláštní list a ožnač ěísla bodů, ké kt€ným s€ informaca vztahujo,
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8, spolky v obci V r, 1939:

8,1, Hasičský

8,2, Sokolský

8,3, Kapela

8,4, Jiné (vypiš jaké)

9. Vypiš,keří ř9meslníci působili v obciV ř,1939

(např, šV6c, krejčí, ap,)
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ANKETNÍ LÍ§TEK
k informacím o obcích na Volyni p{o tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Wpiš např.
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5 'Zda vybudován s čéskou íinanění účastíchrám V obcinébo
jéjím okolí (kde)ajaké konf6s6: prvsl., katol,, prol€st,,

baptisl,, jjné

11. Místa souvissjícís našihistoriiv okolíUved€ných obcí které navrhljoš na mapě označit

Popišj€ stručně na zvláštní list -

" U bodů 5, 6 a 7 uv€ď !Ěechny objekty i když požději zanikly n6bo byly zniě6ny,



váž.ní rg§pond,9nli.

zé 24Ň ělanú sdrržení j6m6 vás, ro§ponderttŮ, vybrali nékollk s€l, abysl€ 6vými odpovsmi pomohli vytvořt HlsToRlcKoU MAPU o
čEšÍcH NA VoLYNt, l(t6rá po§louží dnďním soukomýrn lv&odťm ájorncóm á zů5t6ná ťvelým a názorným svěd€otvím pro další
gan€llac€ o tom, co našlpřodkové navolynl vyfuon, JiBtě by vás mž€lo, kdyby na mapě byly notlplno§ti aíÍ.př€€nosť právě v okolrva§
rodnó obc€, ld6rá bysl6 zapřlčlnlll práVě W 6volí nopozornoB , ěl dokonc€ lho§€jno6tí. čAs NÁs TLAčÍ, ArE MUSÍME BÝr PÉESNÍ l
NELEKEJTE SE TOHO, ŽE JE ANKETNÍ LÍSTEK DLOUHÝ. ZAMYSLETE SE, PORAĎTE SE, ZA\fZPOMÍNEJrE A J|STĚ SE VÁM PODAŘÍ HO
VYPtxlí.

Pro§ímo: vyplňte ankďní líst6k j€n ovĚňENÝMl tJDAJl, Pozomé ho palňéně př6loňé, za]epte a n€jpozději do 14 dnů,Vhoďt9 do po&ovní
6ohránl9. Ank€tní l6t6k vralte l v tom případě, že o §vé obci nic n6vít€, 9l€ poznarn€néite to na něm. SPoLEHAMÉ tlA VAs l N€odl€pujte svoji
adrEau l

VEšé odpovědi bud€me sl€dovat a vyhodnooovat v6lml počllvě. N€nultó ná§, óyohom Vám p§9lij.šté i€dnou.

DěkUjí redaktofi maPy

*ě ".\
\s)ic\

,r

É
8
rr5pÉ.ř9-1d;E'AxÍ

=o*l
-z

\

1

t]

'--


