
  

 

ZPRAVODAJ 

OBEC VIDLATÁ SEČ   .   ROČNÍK XVIII   .   ČÍSLO 3   .    8. listopadu 2016 

 1. setkání rodáků ve Vidlaté Seči 
sobota 10. září 2016 

  Bohoslužba v kapli Navštívení Panny Marie  

                      Vážení spoluobčané, 

právě držíte v rukou vydání Zpravodaje, které 

je věnováno ohlédnutí za prvním setkáním  

rodáků v naší obci. Připomeňte si zajímavé  

okamžiky tohoto dne.  
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Prezence účastníků u obecního úřadu 

OBEC VIDLATÁ SEČ           www.vidlatasec.cz                      vidlata.sec@worldonline.cz 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Den otevřených dveří základní školy 

OBEC VIDLATÁ SEČ           www.vidlatasec.cz                      vidlata.sec@worldonline.cz 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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RODÁCI OČIMA DĚTÍ... 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Pietní vzpomínka u školy, pomníku padlých a 

u pamětní desky partyzánského odboje. Vzpo-

mínkové projevy přednesli paní Eliška Pola-

necká, pan Josef Koptík a pan Jiří Renza. 

OBEC VIDLATÁ SEČ           www.vidlatasec.cz                      vidlata.sec@worldonline.cz 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Slavnostního zahájení prvního setkání rodáků se ujal starosta obce Luboš Herold.  

Za ZD promluvil zdejší rodák  ing. Vávlav Klejch. V odpoledním programu vystoupili  žáci 

místní základní školy s operetkou Šípková Růženka a tanečkem  La ola ole. 

 

Vystoupení dechové hudby Pohoranka 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Výstava a ukázka zásahu Sboru dobrovolných 

hasičů Vidlatá Seč 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Výstava historických fotografií ze života obce 

K příjemnému  setkání několika generací ro-

dáků přispělo krásné slunečné počasí babího 

léta. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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 Taneční zábava s kapelou MIX 

OBEC VIDLATÁ SEČ           www.vidlatasec.cz                      vidlata.sec@worldonline.cz 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Zpravodaj obce Vidlatá Seč, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obecní úřad Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 

00277550, telefon 461 631 261. Povoleno referátem Ministerstva kultury, registrační značka MK ČR E 12060. Vychází jednou za tři měsíce v počtu 110 

výtisků, bezplatně. Redakční rada: Andrea Dušková, Vladislav Famfulík, Luboš Herold, Hana Heroldová, Věra Rejsová, Jiří Renza, Jana Renzová, 

Milena Renzová. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 16.12.2016 

OBEC VIDLATÁ SEČ           www.vidlatasec.cz                      vidlata.sec@worldonline.cz 

24. září 2016  odměna pro pořadatele  (navštívili, co nestihli  10. 10. 2016) 

Možná Vás bude zajímat : 
 

 

 bylo pozváno 346 rodáků 

 zúčastnilo se  242 rodáků 

 celková účast  600 návštěvníků 

 pro účastníky bylo vyrobeno 500 ks  vý-

ročních turistických známek  

 ZD navštívilo asi 500 návštěvníků 

 v ZŠ bylo rozdáno 400 ks perníčků 

(zdaleka nestačilo) 

 vytočilo se 13 sudů piva a 4 sudy kofoly 

 v jídelně bylo vydáno 300 obědů 

 k přípravě občerstvení bylo použito     

120 kg masa a 60 bochníků chleba 

 pro účely výstavy bylo vytisknuto 486 fo-

tografií 
 

Další foto ze setkání rodáků na  www.vidlatasec.cz 

POZVÁNKA 
 

   Zveme Vás na slavnostní rozsvícení vánoč-

ního stromu ve Vidlaté Seči. 

KDY :  26.11.2016 (sobota) 17:30 hod. 

KDE :  v parku u prodejny 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz

