ANKETNÍ LÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbiJ historické mapy o Óeších na Volyni
Anketní líst€k VypIň podlg dotazŮ n6jen za ob€c, z€ ktaré ng Volyni pocházíš, ale za Všschny obc€, zs které mŮž€š pravdivě in ormovat,
několik čii§olných rubrlk - podle počtu obcí schází zojmóna informacó o o6adách a obcbh,
Proto j€ V ankelním lístku Uvedeno v€dl6 s€b€
Vé ktéřých žib MÁLo ÓEsŘcH RoDlN. NsstačÉlimísto, piš na zvláštní list a oznaé ěísla bodŮ, k6 kt6n7m s€ iníolm6c6 ýztahuj€.
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