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700 let obce Vochov
Vážení spoluobčané,
v příštím roce společně oslavíme jedno významné jubileum. V roce 2018 uplyne 700
let od první písemné zmínky týkající se obce Vochov.
V souvislosti s tímto výročím plánujeme mnoho akcí, mimo jiné vydat knihu,
uspořádat výstavu nebo nabídnout občanům upomínkové předměty spojené
s výroční tématikou. Vše vyvrcholí ve dnech 23. – 24. 6. 2018 slavností s bohatým
doprovodným programem pro všechny věkové kategorie. Určitě si udělejte čas a
přijďte.
VÝZVA: Chceme zapojit i vás občany a požádat vás o pomoc. V současné
době jsme začali s přípravnými pracemi na knize - publikaci o Vochově s fotkami,
historickými dokumenty a zajímavými příběhy týkajícími se Vochova a jeho okolí.
Budeme nesmírně rádi, pokud nám zapůjčíte historické fotografie a
dokumenty jako novinové články, reklamy a dobové reklamní poutače, výuční listy a
podobně. O zápůjčce bude proveden zápis a po finálním výběru Vám budou
poskytnuté podklady vráceny. Pokud nám nemůžete dokumenty nebo fotografie
zapůjčit, nevadí. Přineste nám je alespoň ukázat a my si z nich pořídíme kopie. Vše
si můžete vzít okamžitě zpět.
Fotografie, písemnosti a jakékoli zajímavosti můžete nosit do konce tohoto
roku na Obecní úřad během úředních hodin (nebo i mimo otevírací dobu po
předchozí telefonické domluvě).
Také chceme vyzpovídat naše rodáky, kteří si jistě hodně pamatují a mají na
co vzpomínat. Za vybranými spoluobčany vyrazí tedy v příštích týdnech dobrovolníci
s prosbou o poskytnutí zajímavých informací (formou audio záznamu). Vše je
samozřejmě dobrovolné, nicméně prosíme o Vaši vstřícnost (v případě zájmu o
poskytnutí zajímavých vzpomínek nás prosím kontaktujte).
Část fotografií, dokumentů a vzpomínky z audio-sběru použijeme pro knihu o
Vochově. Ostatní sesbírané písemnosti ukážeme všem občanům během výstavy,
která se bude pořádat v prostorách Obecního úřadu ve Vochově. Přesný termín a
dobu trvání výstavy se včas dozvíte.
-Tomáš Sklenárik - Radek Popelka -

