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ANKETNÍ lÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické fiápyt i ČeSicn na Volyni
Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Votyni pocházĚ, ale za všechny obce, za kteró můžeě pravdMě iníormovat,
Přoto je v anketním lístku wedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o o§adách a obcích,
ve ktených žib MÁLo ČEslďcH HoDlN. Nestaěí-li místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodŮ, ke lrterým se informace rrztahuje.
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10. Rok založeníÓESKÉ obce nebo osady (en v případě,
že to bezpeěně vĚ)

11, Místa související s naši historii v okolí uvedených obci kteró navrhujé na mapě oznaěit
Popiš je struěně na zvláštní list
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U bodů 5,6 a 7 uveď všechny obj€kty

i když později zanikly nebo byly zniěeny.

Zde přelcžiŤ potoí§

ano, ne

vážoníraspond€nti.

Ze 240o ělenů Sdružení jsme vás,

respondentŮ, vybrali několik s€t, aby§té svými odpověďmi pomohli vytvoňt HlSToRlcKoU

i

MAPU o

vědeckým zájemcům a zů6tan6 trvalým anázomýmsvědectvímprodalší
generaceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás maelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti aííepř€snosti právěv okolívašl
rodné obce, ktérébystg_ zapříčinili práyě_ vy svojí nep.ozomostí, ěi dokonce lho§t€jno§tí. Čns NÁs TLAěÍ, ALE MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le nrurerruí Úsrrx olouxÝ. znuvsuEre sE, PoRAĎTÉ sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho

ÓEŠÍcH NAVoLYN|, kterápo§loužídneěním soukomým

VYPLNlT.

Prosíme : vyplňt€ anketní lístek jen OVĚŘeruÝUl ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloáe, zalopte a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky, Anketní lístek vraíte i v tom přpadě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu !
Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, abychom Vám psali ja§ě jednou.
DĎkují redalttoH mapy

!

a

!Eň
+Ě5
ĚH

HH-o

n

=u3
=o

§

"Ť
)

1š

t

8

!l-Ťt
EPFi
das'
.§F:!

9Ě
e=

.z

,:,:-!.ť'

