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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává
obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí.
Víte, že v roce 2014 si můžeme připomenout několik významných výročí?
Tím nejdůležitějším je rok 1389. Před 625 lety byla obec Ústí
zaznamenána v seznamu biskupských lén, podle kterého držel Hrabiš z Podolí
lénem polovinu vsi Ústí a dvůr o jednom popluží.
V historii obce je důležitý také rok 1889, letos uplyne 125 let
od slavnostního posvěcení budovy školy čp. 53.
Ke sloučení obcí Ústí a Novosady došlo v roce 1934 – před 80 lety.

Pečeť obce Ústí

Pečeť obce Novosady

Významný pro obec Ústí je také rok 1989 - před 25 lety po sametové
revoluci byly učiněny první kroky k osamostatnění obce Ústí.
Cílem tohoto Zpravodaje je pozvat Vás na blížící se pouť sv. Petra
a Pavla a podrobně Vám přiblížit její program.

Ústecký zpravodaj
Co Vás na pouti čeká a nemine?
Na letošní pouť se obec připravuje už dlouho, ale finišovat se bude teprve
v posledním červnovém týdnu – bude se dokončovat úklid, sekat tráva, zametat
chodníky, chystat výstava, zdobit kostel, stavět dva párty stany, mobilní pódium
na výletišti, ale také vařit guláš, nakládat makrely a různé druhy masa a péct
koláče. Je toho hodně, ale věříme, že společnými silami vše zvládneme.

Pátek 27. června 2014
Sportovní areál včetně výletiště a penzionu Na návsi bude připraven na příjezd
týmu ALL STARS (fotbalové a herecké hvězdy). Tentokrát přislíbili účast:
Ladislav Vízek, Jiří Novotný, Vladimír Šmicer, Marek Vít, Jakub Kohák (Zadar),
Sagvan Tofi, Vráťa Lokvenc, Roman Skamene, Patrik Berger, Jiří Jeslínek, Jiří
Jarošík, Libor Sionko, Radek Divecký a Přemysl Bičovský.
Fotbalový zápas s místním týmem TJ Sokol Ústí bude zahájen v 17:30 hodin.
Přijďte včas, ať nezmeškáte nejen zahajovací výkop, ale také překvapení, které
pro Vás již dva měsíce připravují ústecká děvčata. Přijďte fandit našim
fotbalistům, aby se jim konečně podařilo zlomit skóre. Po skončení zápasu se
bude konat autogramiáda a kopat penalty.
Ve 20:30 začne pouťová zábava, na které budou hrát dvě kapely, a to šestičlenná
hudební skupina A BAND ze Studénky, která se zabývá živou produkcí hudby
z dílny českých i světových interpretů různých žánrů. Dále se můžete těšit na
legendární skupinu CORPUS 70, kterou jste si po dlouhých letech mohli
poslechnout na Sjezdu rodáků v roce 2006. Od té doby prožívají svůj opravdový
comeback, pravidelně zkoušejí a hrají na různých akcích, mj. veřejně na křtu
skupiny 72 procent. Současnými členy CORPUSU jsou Josef Nehyba, Jaroslav
Palička, Miroslav Palička, Jan Břicháč, Václav Sehnalík a Martin Žeravík.
Ve 23:00 hodin bude odpálen noční ohňostroj s hudebním doprovodem. Co bude
dál, uvidíme, možná si vystoupení na ústeckém pódiu nenechá ujít nějaká pěvecká
či herecká hvězda, každopádně obě kapely se náležitě postarají o dobrou
pouťovou zábavu. Kromě sportovních a kulturních prožitků bude připraveno
bohaté občerstvení – čerstvé pecáky, hranolky, steaky, gyros, makrely
a samozřejmě točené pivo, kofola a mnoho dalšího k povzbuzení těla.

Na obě akce je společné vstupné - pouhých jedno sto korun českých,
děti zdarma.
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Sobota 28. června 2014
V sobotu jste zváni do kulturního domu na výstavu fotografií a dokumentů
z historie i současnosti obce Ústí. Na začátku roku členové realizačního týmu
obešli celou obec a požádali Vás o zapůjčení fotografií. Ani se tomu nechce věřit,
ale na obecním úřadě máme asi sedmdesát obálek s tisícovkou nejrůznějších
fotografií (ze školy, z rodiny, z dětství, svaté přijímání, odvedenci atd.) Kromě
těchto snímků uvidíte také fotografie z obecního archívu, historické a současné
dokumenty týkající se obce Ústí.
Zahájení výstavy proběhne v 10:00 hodin, v sále kulturního domu si můžete
zakoupit upomínkové předměty a publikaci Ústí – historie a současnost.
Své znalosti o obci Ústí si můžete ověřit v kvízu, který obdržíte v kulturním domě.
Od 10:00 hodin budou zpřístupněny také prostory základní a mateřské školy Ústí,
které byly v loňském roce rekonstruovány v rámci projektu „Energetické úspory
objektů základní a mateřské školy Ústí“.
Dveře kulturního domu i obou školních budov se zavřou v 17:00 hodin.
Odpoledne v 15:00 hodin se sejdeme u kulturního domu a vyrazíme kratší trasou
po Stezce zdraví, a sice od kostela směrem k rybníku, od rybníka kolem řadovek
ke křížku u Návarového přes Maninu kolem kapličky až k bývalému mlýnu
a k poslednímu zastavení - soše Panny Marie v Lípí u hřbitova (možná jsou mezi
Vámi i takoví, kteří nevědí, jak vypadá druhý konec obce ).
Nebo se můžete u obecního úřadu posadit do kočáru a svézt se po obci nebo
využít vyhlídkový jeřáb u hasičské zbrojnice a rozhlédnout se po okolí.
Na výletišti bude od 16:00 do 19:00 hodin připraven doprovodný program pro děti
– malování na obličej, jízda na ponících, trampolína a modelářský klub Aeroklub
Hranice Vám předvede ukázku akrobatických letadel.
V 19:hodin přijďte opět posedět do sportovního areálu, tentokrát u dobrého vína
a s harmonikou. Dobrou náladu a případně zpěvníky vezměte s sebou.
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Neděle 29. června 2014
Slavnostní mši svatou v kostele sv. Petra a Pavla, která začíná v 9:30 hodin, bude
celebrovat P. Jiří Doležel společně s P. Bohumilem Vitáskem. Pozvání na pouť
přijali také P. Pawel Bilinski a P. František Král, se kterými se můžete setkat
v odpoledních hodinách. Po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov, kde bude
posvěcena nová hřbitovní brána z dílny Zdeňka Schneidera a položen věnec
k pomníku padlým v 1. světové válce.
Nedělní odpoledne na výletišti začíná ve 14.30 hodin, k tanci a poslechu Vám
bude hrát dechová hudba Rozmarýnka, pobaví Vás lidový vypravěč a představí se
Vám děti ze základní a mateřské školy. Ve sportovním areálu bude tábořit skupina
historického šermu SALVA QUARDIA, která Vám předvede ukázku svého
umění z období třicetileté války. Uvidíte humorné vystoupení, do děje se mohou
zapojit i diváci v podobě dobrovolných rekrutů.
Jaká by to byla narozeninová oslava, kdyby nebyl dort. Nebude na něm sice 625
svíček, ale obecní znak a bude tak velký, aby každý ochutnal alespoň kousek.
A můžeme si třeba i společně zazpívat:

Ústí má narozeniny, my máme přání jediný, štěstí, zdraví ….
Na závěr vylosujeme dva šťastlivce (z řad dospělých a dětí), kteří správně
zodpověděli všechny otázky našeho kvízu, a odměníme je pěknými cenami.
Všichni pořadatelé se budou snažit o to, abyste se všude cítili co nejlépe, vždyť
jste přece doma. Teď už nezbývá než doufat, že bude dobré počasí a že všechno
bude klapat. Ale záleží to také na Vás …

Sobotní i nedělní občerstvení zajišťuje Hospůdka U čápa,
odpoledne bude v provozu kiosek na hřišti.

POUŤOVÉ ATRAKCE
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Pár slov o Zpravodaji
Do 30. 6. 2014 byl Zpravodaj vydán 61x, přičemž nulté číslo jste obdrželi v dubnu
1997. Je obdivuhodné, že někteří z Vás si jednotlivá čísla doma dokonce
zakládají. V letošním roce jsme se rozhodli, že dosud vydané Zpravodaje necháme
svázat, což mělo ovšem jeden háček. První čtyři výtisky nebyly v elektronické
podobě, takže bylo nutné je znovu napsat, sehnat fotografie atd. Zpravodaj se
tehdy tvořil opravdu „na koleně“, do textů se lepily obrázky, ručně se upravovalo
písmo a kopírovalo se na obecním úřadě. Kopírování a tisk Zpravodajů jsme
ukončili teprve před pár lety, nyní využíváme služeb profesionální firmy, která
vytiskne za rozumný peníz a ve velice krátkém čase 230 ks Zpravodajů.
V nultém vydání Zpravodaje v roce 1997 jste se dozvěděli, že Ústí mělo 530
obyvatel s věkovým průměrem 34,5 roku. Jak jsme na tom byli k 1. 1. 2014? Za
sedmnáct let jsme dosáhli průměrného věku 40,5 roku, podrobná struktura
obyvatelstva je uvedena v následující tabulce:

Věk
0 - 6
7 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
Celkem

Muži
22
5
40
40
42
34
48
32
10
6
0
279

Ženy
24
10
27
31
38
35
28
38
17
13
1
262

Celkem
46
15
67
71
80
69
76
70
27
19
1
541
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Našim nejstarším spoluobčanům přejeme pevné zdraví
a každodenní pohodu ve svých domovech.
Miroslav Rušar

91 let

Ústí čp. 67

Anděla Žeravíková

91 let

Ústí čp. 47

Tato fotografie z vítání občánků - dětí narozených v roce 2013
byla pro některé rébusem, proto zde uvádíme popis:
Děti zleva: Jakub Sixta, Eliška Číhalová, Julie Sixtová, Matěj Nedbal, Václav Randýsek se sestrou
Maminky zleva: Monika Hadašová (Václav Hadaš se vítání pro nemoc nezúčastnil),
Miriam Minaříková, Renata Sixtová, Veronika Nedbalová, Pavla Randýsková
Pánové zleva: Jaromír Nedbal (místostarosta a dědeček), Radim Sixta, Libor Vykopal (starosta),
Jaromír Nedbal, Václav Randýsek
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20 14 - rok čápa bílého a černého
Víte, že rok 2014 byl vyhlášen rokem čápů? Jistě také víte, že čápi u nás v Ústí už
pár let na hasičské zbrojnici nehnízdí. Je skoro symbolické, že kromě Hospůdky
U čápa máme alespoň čápy dřevěné. Úžasné dílo, za kterým se otáčejí všichni
kolemjdoucí, cyklisté i řidiči aut, vytvořili místní řezbáři z firmy DŘEVOTVOR –
Marián Horák a Igor Bureš (autoři i dalších dřevěných soch v naší obci).
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