Obecnímu čředu VilV'idletí ~!lči e všem, ktzř! $!l podílzlí ne ekei

B~!ltkéní rodáků"

vyjedřuj!lm!l poděkováni

e uznání ze rcelizovenou akci.

~pol!lčně, jako velmi dobré kernerédkq a rodečkq z \/idlat~ ~!lČ!l (rozené - ~nna <Vu~kové a Věre
f'lldrové) jg,m!l g,!l účag,tnily ekce, pořádanou obcí Vtdleté ~!lČ "~!ltkéní rodáků".
Na g,!ltkéní jg,m!l g,!l tě~ily. př!ld vlastním sztkénírn, vzpomínkami
na lžte povinné

školní dochézkq

školní dochézcz,
místo trvalého
obětevost,

jak VIl \/idlat~ ~!lči, tak

g,!l vrétily

Mora~icích.

bqdliště, ~pol!lčně

zavzpomínaly

letech. :Byly jg,m!l zvědevž, kdo z bývalých
zavzpomínali

na naše dětské lžte,

Zavzpomínaly

na Iéte stréveně VIl \/idlat~ ~!lči, do doby, kdy provdénlrn

na lžte po

bylo změněno na~!l

na našz rodiče a prarodičz, na jejich lásku a

kterou něm za všech podmínek věnovali,

popovídali,

v

i době soukromého

v 50-tých

bospodeřzní

rodéků přijede, abychom g,i po mnoha letech
očekévelq od sztkénl.

a mnoho delšrho, neznámého

~kuŤílčnO$t předčila očzkévéní, e proto jsme $!l rozhodly Vérn
písemně poděkovat.
~ odstupem

času hodnotime,

v

k ní vrecímz

my~l!lnkéch

jak ekcz byla bzzchqbně
a při setkánl

g, přáteli

připrevzné

o ní mluvimz.

a

zorgenizovené. ~tél!l g,!l

Mug,ím!l ocenit

mimořádná

nasezen! a úg,ilí všech, kt!lří tuto velkou akci dokázali velkolepě připravit a zorgenizovet, v tak
mal~ obci jako j!l \/idlaté ~!lč. Při této přilzžitoef bylo možné popovídat g,i g, mnohými rodékq,
jejich

rodinnými

prohlídkou

přislušnlkq,

přáteli,

$ mnohými

~koly jsme $i znovu připomněly

na~!l

bychom

dětské

$!l jinak

I~ty a

již

lžte prožita

nikdy

n~!ltkaly.

VIl škole. \/y$tav!ln~

[otogrejie, na kt!lr~ j~m!l již zapomněly, a jejich prohlédnutim
nám vrétile radost. kterou jsme
oplývaly v mládí. <Val~í vzpomínky z fotografii
umístěnž na Obzcním úřadě. :Bohuž!ll, jak čas
běží, muszl! jsme g,i vzpomenout
N!llz!l opomenout

na něktzrž občany, přátele a známé, kt!lří již nejsou mzzi námi.

prěci žen a delšfch, ktzř! g,!l podllzlt

na občerstvcnt

~vědomitog,t a pracovitost
~ jakou ~!l slevnost připravovala,
krojovžho oblečení, účelově provedeného
k této přflzžitosti,

před uskutzčněnřrn ekcz, \/ minulosti,
tato slavnost

tam bude zepsené

a pohoštění.

svědč! provedení 30 kg, nového
ktzré bylo již příprevověno
rok

za nešzho mládí p. :B!ldřich \/!lč!lř!l

zlatým

písmem, podobnou

slevnost

vedl kroniku
uskutečněnou

obce a

v obci

neznáme. př!lj!lm!l, aby krojovž oblečení bylo nzjzn VIl \/idlat~ ~!lči často k vidění, určitě g,i to
zaslouž]. \/ dnzšní době, při keždodznním
zaměstnáni a povinnoetzch
oceňujeme všzchnq
občany, kteří g,!lna akci podilelq,

pro radost svoji (jrnak by bylo těžk~ reelizovet)

a zejméne pro

dobrou pohodu a redost pozvaných.
<Věkuj!lm!l za realizovanou
účastnlrnz.

akci, pokud

bude dal~í a né~ zdravotní

stav umožní,

6itomy~1 14.12.2016
~nna Z!lmanové
~~

Věre patočkové

4t~~

rédq g,!l

