V Jedlé dne 10.listopadu 2021

Vážení rodáci,
sousedé, kamarádi a přátelé
obce Jedlá a Dobrá Voda
Čas plyne jako voda a za dva roky už to bude deset let, co se v Jedlé konal první sraz
rodáků, jistě si na to všichni dobře pamatujete. Nebylo lehké sehnat všechny kontakty,
ale podařilo se to. Sraz se vydařil a všichni vzpomínali na krásné setkání po letech. V roce
2018 se po pěti letech konal sraz znovu.
Rádi bychom v roce 2023 uspořádali další setkání rodáku z Jedlé a Dobré Vody. Po
nelehké době se jistě rádi potkáme a zavzpomínáme. Bohužel někteří rodáci již nepřijdou,
zůstanou jen vzpomínky a ty nám nikdo nevezme. Někdo vzpomíná na válku, někdo na
osmašedesátý, někdo na listopad 89, někdo na Nagano,…
Napadla nás myšlenka, všechny vzpomínky zachytit a uchovat, nejlépe v knižní
podobě.
Proto Vás všechny prosíme o pomoc.
Napište nám své vzpomínky na Jedlou a Dobrou Vodu, na Váš život, či vzpomínku Vašeho
blízkého, která se Vám vryla do paměti.
Pokud vůbec nevíte, co byste psali, přikládáme pro inspiraci jednoduchou osnovu.
A jestli nám budete chtít zapůjčit do publikace fotografie Vašeho rodného domu, rodiny,
školní fotografie, nebo fotografie z různých akcí, budeme o to raději.
Předem děkujeme za Váš čas a ochotu, protože víme, že v dnešní době ubývá
obojího.
Martina Casková a Jiří Bouma
Osnova:
- Kdy a kde jsem se narodil-a (rok, dům č.p., obec)
- Kde jsem vyrůstal-a, kolik jsem měl sourozenců, popř. jak jsem se dostal-a do vsi
- Rodiče, prarodiče – kdo byli, čím se živili
- Rodinné vzpomínky
- Škola, školní docházka v Jedlé
- Kam mě život zavál
- Co se mi zde líbí
- Můj životní vzor
- Na co nejraději vzpomínám
Vzkaz mladší generaci
Své příspěvky posílejte, prosím, do 31.1.2022 buď poštou na adresu
Martina Casková, Dobrá Voda 17, 58401, Jedlá,
nebo emailem martinabrabcova@centrum.cz nebo jiri.bouma@seznam.cz tel. 737 902 628
Pokud by se Vám nechtělo psát, dejte vědět a my přijedeme a vyhotovíme zvukový záznam
z Vašeho vyprávění a do publikace vybereme potřebné.

