
13.00 hod. přivítání v kostele sv. Václav v Branišově slavnostní koncert  
souboru CHAIRÉ  z Příbrami vokálně instrumentálního souboru dobových nástrojů 

od 14.30 hod. projížďky  koňským kočárem po obci
15.00 – 15.30  hod.  prezentace v KD v Ústí
16.00 hod.  kulturní program 
16.30 hod.  občerstvení
17.00 hod.  hudba k tanci a poslechu  a volná zábava.

V ceně příspěvku je občerstvení – hlavní jídlo, večeře, přípitek, káva,zákusek a věcný dárek

Za přispění Kraje Vysočina

Předpokládaný program setkání: 

ve 13.00 hod. přivítání v kostele sv. Václav v Branišově, slavnostní koncert  souboru 
CHAIRÉ  z Příbrami, vokálně instrumentálního souboru dobových 
nástrojů 

od 14.30 hod.  projížďky  koňským kočárem po obci
od 15.00 do 15.30  hod.  prezentace v KD v Ústí
od 16.00 hod.  kulturní program 
v 16.30 hod.  občerstvení
od 17.00 hod.  hudba k tanci a poslechu  a volná zábava

V ceně příspěvku je občerstvení – hlavní jídlo, večeře, přípitek, káva, zákusek a věcný dárek

Předpokládaný program setkání: 

ve 13.00 hod. přivítání v kostele sv. Václav v Branišově, slavnostní koncert  souboru 
CHAIRÉ  z Příbrami, vokálně instrumentálního souboru dobových 
nástrojů 

od 14.30 hod.  projížďky  po obci kočárem taženým koňmi
od 15.00 do 15.30  hod.  prezentace v KD v Ústí
od 16.00 hod.  kulturní program 
v 16.30 hod.  občerstvení
od 17.00 hod.  hudba k tanci a poslechu  a volná zábava

V ceně příspěvku je občerstvení – hlavní jídlo, večeře, přípitek, káva, zákusek a věcný dárek

Předpokládaný program setkání: 

Druhé setkání rodáků obce Ústí a  Branišov 29. srpna 2015

   
Vážení,

dovolte, abych Vás jménem zastupitelstva obce  co nejsrdečněji  pozval na 
setkání rodáků obce Ústí a Branišov, které se uskuteční 29. srpna 2015. Přijďte si s námi po pěti 
letech  zavzpomínat a  posedět s přáteli a  známými z rodné vesničky. Pokud se rozhodnete s námi 
strávit toto příjemné odpoledne a večer,  potvrďte svoji účast na email: ou.usti@volny.cz nebo 
písemně na adrese  Obecní úřad Ústí, Ústí 88, 588 52 Větrný Jeníkov  a zaplaťte  účastnický 
příspěvek ve výši  300 Kč na osobu přiloženou složenkou, a to  nejpozději do 31. července 2015 
(pro rodinného příslušníka je příspěvek stejný) . Příspěvek je možné zaplatit  také přímo na OÚ
v Ústí  do 31. července. 2015.  V případě dalších informací volejte 724 174 441.
                   

Těšíme se na setkání s Vámi.
                                                                                              Josef Paťha
                                                                                             starosta obce

ve 13.00 hod. přivítání v kostele sv. Václav v Branišově, slavnostní koncert  souboru 
CHAIRÉ  z Příbrami, vokálně instrumentálního souboru dobových 

nástrojů 
od 14.30 hod.  projížďky  koňským kočárem po obci
od 15.00 do 15.30  hod.  prezentace v KD v Ústí
od 16.00 hod.  kulturní program 
v 16.30 hod.  občerstvení
od 17.00 hod.  hudba k tanci a poslechu  a volná zábava

V ceně příspěvku je občerstvení – hlavní jídlo, večeře, přípitek, káva, zákusek a věcný dárek

Předpokládaný program setkání: 
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