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AKTUALITY
● Kniha s tématikou Úsobrna

Chystá se sbírka básní a povídek úsobrnské rodačky paní Jarmily
Klimešové. Pokud byste chtěli přispět na vydání této publikace,
budeme rádi za jakoukoliv finanční částku. Vaše dary přijmeme
na obecním úřadě nebo je můžete poslat bezhotovostně na účet
4522631/0100. Do poznámky prosím uveďte “Sbírka básní a
povídek” a Vaše jméno.
● Protipovodňová opatření na webu

Stav hladiny úsobrnského potoka, průtok a další údaje můžete
sledovat online na stránkách bit.ly/Usobrno-potok.
● Konkurz na ředitele školy nebude

Zastupitelstvo obce v dubnu potvrdilo Mgr. Martinu Ondrovou
ve funkci ředitelky naší školy na období dalších šesti let.
● Rekonstrukce půdy ve škole

Projekt vybudování přírodovědné a pracovní učebny v podkroví
naší školy se bude realizovat během léta. Stavbu provede firma
Bezvastavby P. Ščudly, která vyhrála výběrové řízení.
● Byty nad obecním úřadem

Projekt výstavby sociálních bytů spěje ke konci. Během července
proběhne kolaudace.
● SMART vodoměry

Aktuální stav vodoměru lze po zadání údajů sledovat online: bit.ly/
Usobrno-vodomery

SLOVO STAROSTY
AUTOR: Petr Komárek, starosta obce

Vážení spoluobčané,

krize a opatření spojené s pandemií virové choroby COVID-19
je na ústupu, včetně nastavených opatření, které nám zavedla Vláda
České republiky nebo jednotliváministerstva. Až na pár výjimek
se můžeme potkávat dle oblíbených zvyklostí. Aby toho nebylo
málo, zahrává si s námi trošičku počasí, které nám v Úsobrně
zařídilo v jeden den 61 mm srážek za 24 h. Na takovéto deště,
vlivem loňského sucha, již nejsme zvyklí, nicméně voda je potřeba.
V posledních týdnech došlo k otevření základní a mateřské školy
v Úsobrně v nestandardním režimu vzhledem k požadavkům MŠMT.
Dále také znovu otevřela knihovna, která rovněž musí plnit přísnější
hygienické limity pro celý prostor. Obecní úřad vybavil prostory
dezinfekcí, tak aby mohli být jednotlivé prostory zpřístupněny
veřejnosti v dnešní nelehké době.
Základní škola Úsobrno v době přísných opatření zavedla online
výuku pro všechny žáky školy, tak aby co možná nejlépe využili své
prodloužení prázdnin pro vzdělávání a rozvíjení znalostí. Nicméně
konec školního roku se přiblížil a dětem začnou vytoužené letní
prázdniny, které se jistě zapíšou do pamětí všech, neboť měly brzký
nástup díky COVIDU - již o dva měsíce dříve.

Ovšem následná krize spojená s COVID-19 se nám, jak jistěz
médií slyšíte, promítá i do rozpočtu obce, kde nám stát krátí příjmy,
dotační tituly začínají stagnovat a situace je nejistá. Chtěl bych Vám
touto cestou doporučit obezřetnost při hospodaření s naspořenými
prostředky v této nelehké době. Složitou cestu dnes zažívá většina
zaměstnavatelů, jelikož krize, kterou pozorujeme v našem okolí,
ekonomice zanechá hluboké šrámy. Ostatně lehké pozastavení prací
v době krize jsme mohli pozorovat na výstavbě nového obchodu nebo
stavebních úpravách budovy obecního úřadu, kde práce částečně
pozastavovali z různých důvodů spojených s pandemií COVID-19.
V nejbližších dnech se nám na místní hřiště sjedou pouťové
atrakce, které během úsobrnské poutě můžete navštívit. Pouťová
zábava, pivní hry a hasičské oslavy jsou pro letošek zrušeny z důvodů
COVID-19, ale nezoufejme - OBECNÍ HOSPODA bude během poutě
otevřena a s ní spousta specialit, abychom si NAŠI pouť užili co možná
nejlépe s ohledem na složitou dobu, kterou nikdo nepamatuje.
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Závěrem bych Vám chtěl připomenout úhradu poplatků
spojených s vývozem odpadů a poplatků za psa - obecní úřad je již
v normálním provozu a je možné jej navštívit nebo si vyžádat údaje
pro elektronickou platbu.
Petr Komárek, starosta obce Úsobrno

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
AUTOR: Marie Komárková

Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Zpravodaje jsem ukončila zápis 12. 3. 2020. Pokaždé ve
svém příspěvku zmiňuji společenské akce, které v Úsobrně proběhly.
Nyní mohu napsat pouze jedno slovo: koronavirus. Pandemie,
a v souvislosti s ní nouzový stav, zcela ochromil harmonogram
kulturních akcí nejen v naší obci. Z tohoto důvodu musely být zrušeny
akce Cestovatelská beseda, Přátelské setkání s občany, Vítání občánků…

Nyní se situace pomalu ale jistě vrací k normálu, musíme být
však i nadále obezřetní a současně věřit, že se tyto akce podaří
uskutečnit v náhradních termínech.
Postupným uvolňováním nařízení, souvisejících s nemocí COVID-19,
přestáváme být všichni opatrní. Ráda bych Vás tedy požádala
o zachovávání základních hygienických opatření a dodržování
aktuálních doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Pozitivním důsledkem koronavirové epidemie pro mě bylo zjištění,
že lidé jsou stále ochotni pomoci těm druhým v nouzi. Ukázalo se
to například při šití roušek, zajišťování nákupů či léků apod. Za tyto
aktivity bych ráda poděkovala všem, kteří pomáhali.
Závěrem mám i dobrou zprávu – máme dva nové občánky. V dubnu se
narodil Šimon Petrů a v červnu se narodila Nela Smejkalová. Oběma
miminkům i jejich rodinám přeji hodně zdraví.
Marie Komárková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů Úsobrno ruší letošní pouťové akce, a to
tradiční pouťovou zábavu i plánované oslavy 130 let od založení
sboru hasičů v Úsobrně.

Ačkoli se situace s onemocněním Covid-19 krok po kroku zlepšuje
a vláda již povolila akce konané až do 500 lidí, SDH nemá možnost
zabezpečit podmínky na to, aby byla dodržena všechna důležitá
hygienická nařízení vlády. Tedy by mohlo existovat pořád velké riziko
nákazy, což nechceme dopustit. Zdraví naše i účastníků akcí je nám
nadevše.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že se na těchto akcích shledáme
příští rok.
Zásahová jednotka JSDH v současné době často vyjíždí k polomům
stromů a k jejicj odstraňování.
Za všechny členy SDH vám přejeme krásné léto.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
AUTOR: Jana Toulová

Doba krize způsobené koronavirem už částečně pominula a tak máme
znovu otevřenou knihovnu. Na konci května jsme opět obdrželi milou
zásilku knih z výměnného fondu regionálního oddělení Knihovny
Boskovice, můžete si přijít vybrat z téměř dvou stovek zajímavých titulů.
Půjčování knih z výměnného fondu je úplně stejné, jako by to byly knihy
naše.

V knihovna na vás čeká také řada našich nových knih, například knižní
rozhovor s předním českým neurochirurgem Vladimírem Benešem Mé
cesty do hlubin mozku, poslední kniha Foukneš do pěny jedné ze
současných nejčtenějších českých autorek Radky Třeštíkové, znepokojivý
román Baletky od Miřenky Čechové i oceňovaný příběh Šikmý kostel
vystavěný na skutečných událostech konce 19.století, který napsala
Karin Lednická. Budou prázdniny a období dovolených, možná raději
sáhnete po něčem méně náročném - Losos v kalužiMarkéty Lukáškové
vás určitě v horkých letních dnech příjemně osvěží svým humorem.
Děti se mohou dozvědět spoustu legračních faktů o mláďatech ze
stejnojmenného atlasu nebo luštit Šifry pro děti. Pro milovníky fantasy
příběhů máme připravenou trojdílnou ságu Stín krkavce. Přibylo nám i
několik zajímavých titulů dotýkajících se víry - Neboj se vrátit domůje
rozhovor s Marií Svatošovou, zakladatelkou hospicového hnutí, U stolu
s papežem Františkemje kniha, kde jsou zaznamenány nejen papežovy
myšlenky, ale i recepty na jeho oblíbená jídla.
Nových knížek máme mnohem více, přijďte si vybrat. V červenci a srpnu
bude knihovna otevřená jako obvykle, pouze 29. července a 12. srpna
bude zavřeno. A pokud se stane nějaká změna, informaci najdete na
nástěnce u hřiště i na webových stránkách a na facebooku.

Přeji vám spoustu času na čtení a krásných letních zážitků
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
AUTOR: Martina Ondrová

Když byl „tolonavilus“...

Školní rok 2019/2020 se stal poprvé v dějinách od Marie Terezie,
která dala vzniknout školní docházce, zvláštní tím, že vzhledem
k šíření koronavirové epidemie byly od11. 3. 2020 do 25. 5. 2020
z nařízení vlády zavřeny školy v naší republice.
V době nepříjemného uzavření škol se projevila jedna z výhod naší
školy - a sice malý počet žáků ve třídách. Díky běžně dostupné
aplikaci Messenger probíhala po celou dobu on-line výuka. Každý
ročník se sešel se svým vyučujícím pravidelně v určitý den vždy ve
stejný čas na konkrétní předmět. Žákům bylo vysvětleno nové učivo,
zkontrolováno, zda mu rozumí a byly zadány úkoly na domácí práci.
Aby měli žáci alespoň nějaký sociální kontakt s vrstevníky, zařazovali
jsme ve výuce i „ přestávky“, kdy si děti mezi sebou povídaly bez
přítomnosti učitele.

Od 25.5.2020 jsme obnovili téměř normální provoz MŠ, ZŠ, ŠD i ŠJ.
Řídíme se metodickým pokynem MŠMT, který upravuje např. počty
žáků ve třídách, nošení roušek, výuku předmětů, stravování, režim
MŠ, přítomnost cizích lidí včetně rodičů ve škole a v neposlední řadě
zvýšená hygienická opatření.
Pevně doufáme, že na dobu koronavirových prázdnin budeme už
jen vzpomínat, jako jsme v minulosti vzpomínali např. na prázdniny
uhelné.
Odloučení od kamarádů nelibě nesli i naši nejmenší. Citujeme
jednoho z nich: „ Když byl tolonavilus, nemohl jsem k nalozeninám
školkáčkům dát bombony, tak je nesu teď“. :-)
Pevné zdraví a krásné léto přeje kolektiv zaměstnanců školy.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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KOSTELNÍ OKÉNKO
AUTOR: Martina Hlaváčová

Slavnost Seslání Ducha Svatého byla tento rok ozdobena návštěvou
dvou kněží, kteří pocházejí z našeho blízkého okolí. V sobotou
29. 5. 2020 k nám přijel kněz otec Ondřej Poštulka, jehož babička
pochází z Biskupic, a v neděli 31. 5. 2020 přijel na Kalvárii otec
Alois Heger pocházející z Jevíčka. Vybrala jsem krátké zamyšlení
z kázání otce Aloise. Mluvil o potřebě naplnění Božím Duchem pro
každého, abychom byli těmi, kým máme být, a použil přirovnání
k nafukovacímu míči: Nafukovací míč do vody, když v něm není
vzduch, jako míč nevypadá, nedá se s ním hrát, je k ničemu, je
nepoužitelný - protože v něm není vzduch. Ale když míč naplníme
vzduchem je připraven k použití. A tak je to i s lidmi. Apoštolové
byli dříve také ustrašení, jakoby bez života, byli jako tento prázdný
míč. A najednou byli proměněni, posíleni. Tak jako jim i nám je dána
možnost čerpat z Božího Ducha. A výsledkem přijetí Ducha Svatého
je radost, pokoj, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost.
Kéž se nám daří čerpat od tohoto Ducha Božího. Dary Ducha Svatého
potřebujeme všichni - dar moudrosti, rozumu, rady, síly, poznání,
lásky, bázně Boží - abychom život prožili správně.

11. 6. 2020 jsme oslavili na Kalvárii Boží Tělo
Slavnost začala mší svatou, a potom
jsme šli procesím ke čtyřem oltářům
a modlili jsme se za naše rodiny, naše
vesnice. Družičky sypaly květy na
zem, za nimi šel kněz s monstrancí.
Slavnost vedl olomoucký biskup
Mons. Josef Nuzík. Otec Pawel
Wójcik i tento rok udělal květinový
koberec. A že je krásný, to posuďte
sami.

9

10

ÚPLET
AUTOR: Jana Toulová

V minulých měsících jsme museli svoje aktivity pozastavit, teď
už vás všechny můžeme pozvat na tradiční páteční volejbal.
Přijďte si s námi zahrát, začínáme vždy kolem 17.30 hod.
Pokud si nejste jistí svými hráčskými dovednostmi, nemusíte se
vůbec bát, hrajeme jen pro radost a vítáme všechny!
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Zásady používání nádoby na bioodpad
Nosnost hnědé nádoby je koncipovaná standardně na 90kg. V praxi to
tedy znamená, že pokud nádobu jedna osoba ani nenadzvedne, tak je
přetížená a je potřeba bioodpad odsypat. Při výsypu svozovým autem
u přetížené nádoby dochází k tomu, že se odlomí nebo praskne límec
nádoby, za který je nádoba při výklopu uchycena. Často také dochází,
pod tíhou nádoby, k vylomení koleček. Váha na autě zváží nádobu
při výklopu, takže známe hmotnost poškozené nádoby. V případě
přetížení a následném poškození při
svozu není tedy závada na svozové osádce
a technice, ale na občanech. Ti si potom
musí pořídit na vlastní náklady novou
nádobu, protože špatným používáním
poškodili majetek pořízený z dotace.
Žádáme tedy občany, aby používali
nádoby tak, aby jejich životnost vydržela
pokud možno delší čas než je udržitelnost
projektu a využívali je pouze na bioodpad.
Sáčky a jiný odpad našim zemědělcům skutečně pole nepohnojí!
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Dotazník k Programu rozvoje obce Úsobrno
Vážení spoluobčané,
společně se zpravodajem jste dostali do svých schránek dotazník. Jeho prostřednictvím
bychom rádi zjistili váš názor na naši obec - jak se vám v Úsobrně žije, co je pro vás v
rozvoji obce důležité a co vám zde chybí. Vaše odpovědi budou podkladem pro zpracování
Programu rozvoje obce Úsobrno.
Další dotazníky si můžete vyzvednout na obecním úřadě, na poště a v knihovně. Je možné
jej rovněž vyplnit v elektronické podobě přímo na internetu - buď na webových stránkách
obce a knihovny nebo pomocí přímého odkazu: b
 it.ly/Usobrno-dotaznik
Dotazník může vyplnit každý občan starší 18 let, termín odevzdání je 20.července 2020.
Za účast na dotazníkovém šetření Vám děkujeme.
Některé otázky dotazníku se týkají realizovaných akcí a projektů. Jejich seznam se stručným
popisem je uveden níže.
Přehled akcí realizovaných v Úsobrně v roce 2019 a 2020
Dokončené:
● Odpočinkové místo - dolní konec
Výstavba dřevěného altánu, instalace herních prvků a úprava okolí na konci obce
směrem k Novému Dvoru.
● Protipovodňová opatření
Instalace systému k monitorování Úsobrnského potoka.
● SMART systém - snímací odečtové hlavy na vodoměry
Systém, který online “hlídá” stav vodoměrů, pomocí něhož je možné prohlížení
zákaznických dat na internetu.
● Informační tabule u autobusových zastávek a nabíjecí místo pro elektrokola
Instalace informačních tabulí o odjezdech autobusů, včetně zprovoznění nabíjecího
místa pro elektrokola.
● Vybudování vodovodu na hřbitov
● Veřejné osvětlení cesty na hřbitov
● Nákup přenosného AED (defibrilátoru) pro SDH
● Knihovna - přechod na systém Tritius REKS
Knihovnický systém, který umožňuje prohlížení katalogu knih na internetu a
podporuje i další online knihovnické služby
● Výstavba sociálních bytů nad obecním úřadem
Tři bytové jednotky, každá o jiné
● Vodovod do vrchních domů
Připojení vrchních domů k vodovodní síti, místo stávající studny.
● Průzkum náhradního zdroje podzemních vod za vrtanou studnu HV-2 (nový vrt)
Probíhající:
● Revitalizace veřejných prostranství
Úprava prostranství před hřbitovem, výsadba a následná péče o zeleň v obci.
● Lokalita “Nad Loučkami”

Úsobrnský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku obce Úsobrno. Vychází v Úsobrně 4 x
ročně (září, prosinec, březen, červen). Příspěvky přijímá Jana Toulová, email: toulova.ja@email.cz, osobně v
knihovně a na obecním úřadě vždy do poloviny měsíce vydání. Grafická úprava: Lucie Švagerová.
Náklad 200 ks. Neprodejné, zdarma.

