@
ANKETNÍ LÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu histoíické mapy o Č6šíchna Volyni
Ank€tní !ísték vyplň podlé dotazŮ n6j€n za ob6c, ze které n6 Volyni pocházĚ, 6]e za všochny obc€, za Keré mŮž€š pravdivě iníormovat.
Proto je v ankétnímlí§tku uv€deno v9dl6 s6b€ několik čísélnýchrubrik - podle počtu obcí. schází z€jmóna informgc€ o osadách a obcích,
v6 kt€r,ých žilo MÁLo ÓEsKÝcH RoDlN. Néstačí-limísto, piš na žvlá§ní list a označ číslabodů, kg K€rým s6 informacé vžshuj6.
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Místa související s naši historii

Popišjs stručně na zvlášlní lisl
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vážonítggpond€rrti.
sdruž€ní ism9 vláB, r6spoM€ntů, vybrali několik s6t, abyste 6vými odpověďmi poínohli Vytvořt HlsToRlcKoU i4APU o
kt€řá poBlotží dn€ěním §oukro.ným i věd€ckým zájéíncúmá zú6len€ lrvglým E názohým svěd€ctvím Pro d6lší
96n6rac6 o tom, co naĚi přédkové na Volyni vytvoňli. Ji§tě by vá§ mÉolo, kdyby na mapě byly netlptnosti aÍ6přé6no6tl právě v okolíVaĚi
svojí n€PoEomostí, ěi dokonc€ lhoBt€jnoetí. čAs NÁs TLAÓÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
rodné obcé, ld€é byst6 zapíčinillprávě
NELEKEJTE SE TOHO. ŽE JE ANKEINÍ LÍSTEK DLOUHÝ, ZAMYSLEIE SE, POMĎTE SE, ZAYZPOMÍNEJIE A JlSrĚ SE VÁM PODAŘÍ HO
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óEšÍcH NA VoLYNl,
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Pío6ím€ : Wplňté Enkétní lH6k j6n ovĚŘENÝMl ÚDArl, pozomě ho patfiěně pi.bá€, z6l6pte . nejpozdějl do 14 dnů vhoďte do po§ovní
séhřánky. Ank6hí lístÉkvraíto i v tom pňpadě, ž9 o své obd nic n6vfr6, ale poznaín€floito to na něm. SPoEHÁME NA V§ l N6odl6pujte 6vojl
adř6€u
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Vaš€ odpovědi budém6 sl€dovd
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