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• Roušky
Všem dobrovolnicím velmi děkujeme za ušité roušky. Pokud máte ještě
chuť a sílu, prosíme pokračujte - jsou stále potřeba. Hotové výrobky
noste do obchodu, kde budou k dispozici našim občanům.

• Hlášení rozhlasu přes SMS, email a aplikaci

Naše obec od začátku roku využívá službu Hlášení rozhlasu. Každý
občan má možnost dostávat aktuální informace z obecního úřadu
na svůj telefon formou SMS, jako zprávu emailem nebo prostřednictvím
aplikace v chytrém telefonu. Aby zprávy chodily i Vám, musíte se
zaregistrovat - vyplňte ústřižek a vhoďte jej do schránky obecního
úřadu nebo se zaregistrujte přes aplikaci nebo webové stránky.
Více informací na poslední straně tohoto zpravodaje.

• Fotografie hasičů
V rámci příprav na 130.výročí založení sboru žádáme spoluobčany
o zapůjčení fotografií, které se týkají činnosti SDH Úsobrno. Fotografie
sbírá p. Jaroslav Janda nebo starosta Petr Komárek. Děkujeme.

AUTOR: Petr Komárek, starosta obce

Vážení spoluobčané,

tímto bych Vás chtěl uvítat v prvních jarních dnech tohoto roku. Zima je
téměř za námi, vůbec jsme si ji neužili, a příroda se potýká s ještě větším
suchem než doposud. V letošní zimě se bohužel nedařilo ani sněhu
ani ledu - teploty byly příliš vysoké nebo jako na houpačce a nepřály
oblíbeným zimním radovánkám.

Úsobrno několikrát navštívily větrné smrště, které silně pocítili občané
z vrchního konce obce Úsobrno, který byl téměř 18 hodin bez elektřiny.
Dále probíhala demontáž a výstavba nové střechy na budově obecního
úřadu, kde taktéž vítr a déšť napáchal velké škody. O našich lesech ani
nemluvě, co nám nesežral kůrovec, kácí a láme vítr - místní JSDH Úsobrno
o tom ví své (zasahovali u každé větrné smrště). A u veřejného osvětlení
tomu není jinak, po vichřici byly opraveny tři poruchy a poslední
porucha sporadicky přetrvává na horním konci a nedaří se ji odhalit.

Hlavním bodem mého příspěvku do zpravodaje bude již hlasitě
zmiňovaný - NOUZOVÝ STAV ČESKÉ REPUBLIKY . V posledních dnech,
týdnech všichni registrujeme množství opatření, úprav různých režimů,
společenských akcí a soužití vlivem pandemické nákazy COVID 19.
Co se nás přímo dotýká:
-

uzavření ZŠ a MŠ Úsobrno, uzavření ZŠ Jaroměřice

-

omezený režim IDS JMK

-

uzavření Obecního domu

uzavření všech dětských hřišť a sportovišť
částečný zákaz vycházení
omezení provozu pošty

uzavření obecního úřadu Obce Úsobrno pro veřejnost

(pouze e-mail nebo telefon)

bezpečnostní složky ve zvýšené pohotovosti

povinnost nosit roušku, vyhýbat se osobnímu kontaktu s lidmi
zrušení všech kulturních událostí a plánovaných akcí

Ve výše uvedeném seznamu jsem se snažil přiblížit, to co je aktuálně
v platnosti s přímým dopadem na nás v Úsobrně. Zároveň bych chtěl
apelovat na Vás, občany, aby jste důsledně dodržovali nařízená pravidla,
nosili roušky a dodržovali zvýšenou hygienu, abychom se z dané situace
dostali co nejdříve. Nacházíme se v obci s průmyslovou výrobou, kde
se denně potká mnoho lidí z mnoha obcí, proto bychom neměli situaci
v žádném případě podceňovat. Z hlediska doručování zásilek různými
společnostmi, by měla platit taktéž zvýšená obezřetnost. Dále potom
bych zde připomenul ochranné rukavice při tankování PHM, při
používání nákupních košíků, otevírání dveří. - prostě vše s rozmyslem a
ochrannými pomůckami.
Zároveň Vám musím sdělit své velikááánské nadšení, jelikož nebudeme
si nic nalhávat, ochranné pomůcky nejsou a jen tak nebudou. Obec
Úsobrno vyhlásila tedy sbírku materiálu na roušky a sbírku šitých roušek
na obecním úřadě. Obecní úřad nebo přímo mne ihned telefonicky
kontaktovala spousta občanů s dodávkou materiálu nebo hotových
ušitých roušek. Roušky jsme vyzvedli a stále vyzvedáváme. Následně
jsou pro Vás připraveny v místním nadčasovém provizorním obchůdku
na hřišti.

Svá další slova k investicím nebo jiným věcem týkajících se obce
Úsobrno nechám do dalších zpravodajů... Dnes tu máme zvláštní situaci,
kterou zvládáme velice dobře a musíme ji dotáhnout do zdárného
konce. Připravili jsme pro Vás službu mobilní rozhlas - této službě bude
věnována část tohoto zpravodaje s ohledem na registraci - věnujte jí
tedy zvýšenou pozornost s ohledem na vyrozumívání občanů do jejich
komunikačních prvků.
Tímto bych Vám chtěl všem poděkovat za dodržování všech opatření,
vstřícnost, lidskost a pomoc svým okolním občanům ať kteroukoliv
formou.
Všem občanům i chalupářům bych chtěl velice poděkovat za
pomoc s přípravou a zajištěním roušek, dovozů léků z lékárny, přípravě
obědů... DĚKUJI!

V případě problémů, pomoci, nouze, se neváhejte obrátit na mě
nebo pracovníky OÚ Úsobrno - email: obec.usobrno@seznam.cz
tel.: 516 477 723, 737 715 492.
Ještě jednou děkuji VŠEM za pomoc v dnešní nelehké situaci

Petr Komárek, starosta obce Úsobrno

3

				

AUTOR: Marie Komárková

Vážení spoluobčané!
V minulén čísle Zpravodaje jsem ukončila zápis k 3.12. 2019, ráda Vás
nyní seznámím s akcemi, které následovaly.
1.12.2019 proběhl Vánoční jarmark
Pořádal Spolek Úplet a ZŠ a MŠ Úsobrno.
Bylo tam i s běrné místo Tradiční charitativní
sbírky. Po ukončení jsem vše nafotila,
zabalila a 13.12.2019 proběhlo předání,
Charita Moravská Třebová vyslala svého
zástupce a osobně jsem všechny věci předala.
Moc děkuji, že pomáháte!
5.12.2019 chodil v Úsobrně Mikuláš, anděl a čerti
Donesli všem hodným dětem nadílku až do domu.Finanční zajištění
akce Obec Úsobrno, „technické“ zajištění SDH Úsobrno.
11.12.2019 se narodilo miminko
Václav Jellúš, chlapečkovi i celé rodině přeji hodně zdraví!
21.12.2019 DS TEATRUM Velké Opatovice
- sehrálo divadelní přestavení Čert nikdy
nespí. Pohádka byla krásná, plná čertíků
i zvukových, a dokonce kouřových efektů.
Moc se líbila jak dětem, tak i dospělým.

24.12.2019 Zpívání u vánočního stromu
- tradiční akce, kterou nám ale trošku zkazilo počasí, rozpršelo se a začal
foukat vítr. Poděkování za přípravu občerstvení patří SDH Úsobrno.
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27.12.2019 Vánoční koncert v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Úsobrně
- tradiční akce, vystoupil pěvecký sbor
Cantilo z Jevíčka.

5.1.2020 Tříkrálová sbírka
– koledníkům i Vám všem, kteří jste koledníky přijali a přispěli, patří
velké poděkování. V Úsobrně bylo vybráno 11631,-Kč. Společně jsme
tak pomohli potřebným.
Během ledna a února se v Obecním domě uskutečnily dva plesy.
22.2.2020 prošel Úsobrnem masopustní průvod,
který už tradičně pořádá MŠ a ZŠ Úsobrno a Spolek Úplet.

12.3.2020 cestovatelská beseda Z Pěčíkova na Kavkaz
-musela být z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR zrušena,ale mohu
slíbit, že zajistím náhradní termín, jakmile situace dovolí.
V březnu se nám narodila dvě miminka – dvojčátka – František a
Benedikt Staňkovi. Oběma klukům i celé rodině přeji hodně zdraví!

5

Pro zajímavost přikládám statistiku obyvatel Úsobrna k 1.1.2020
a dále přehled počtu obyvatel po jednotlivých letech v období
2010–2020.
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Závěrem dovolte, abych Vám všem popřála krásné jaro, a hlavně hodně zdraví.
Za kulturní komisi a Sbor pro občanské záležitosti Marie Komárková

Závěrem dovolte, abych Vám všem popřála krásné jaro, a hlavně hodně
zdraví.
Za kulturní komisi a Sbor pro občanské záležitosti Marie Komárková
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AUTOR: Martina Ondrová

V současné situaci mimořádného a krizového opatření v České republice
se škola Úsobrno rozhodla vyzkoušet online výuku, kdy se s žáky spojíme přes video-hovor v aplikaci messenger / facebook, který jim zpřístupní rodiče ze svého profilu. Zvolili jsme tuto možnost kvůli dostupnosti
a rodiče ve většině případů nemusí stahovat jiné komunikační aplikace
a registrovat se v nich. Prosíme rodiče, aby sledovali internetové stránky
školy, kde naleznou bližší informace.
Zaměstnanci školy a někteří občané Velkých Opatovic jsme ušili
od 16.3.2020-22.3.2020 téměř 430 roušek, které posloužily občanům
Úsobrna, Velkých Opatovic, ubytoven a Odbornému léčebnému ústavu
Jevíčko. Budou-li potřeba další roušky, budeme šít i nadále.
Předškoláci

Od ledna 2020 chodí naši předškoláci jednou týdně do ZŠ, kde plní různé úkoly na procvičování jemné i hrubé motoriky a připravují se k zápisu. Myslíme si, že je to pro děti přínosné, a že se takto mohou seznámit
s prostředím, do kterého po velkých prázdninách nastoupí. Ve spolupráci
s PPP Boskovice jsme provedli depistáž školní zralosti u předškoláků.
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AUTOR: Jana Toulová

Všichni teď prožíváme složité období. Většina z nás tráví spoustu času
doma a nemůže se stýkat s blízkými lidmi jako obvykle. Co kdybychom
zkusili tento čas nějak příjemně využít? Když se nemůžeme scházet, pojďme poznávat nové osoby - postavy z jiných světů, které jsou ukryté v knihách.
Knihovna je zavřená, přesto máte možnost si vypůjčit knížky nebo třeba
společenské hry.
Jak to udělat?
• Spojte se se mnou
- mailem: knihovnausobrno@gmail.com
- telefonicky: 775 760 071
- sociální sítí: Facebook - Knihovna Úsobrno
• Dejte mi vědět, co byste chtěli číst
- vyberte si v katalogu: https://knihovnausobrno.webk.cz
- nebo jen řeknete, co rádi čtete a já vám něco vyberu
• Čekejte na donášku
- knížky vám přinesu a nechám bezkontaktně u dveří

Vrácené knihy budou muset být v karanténě. Podle doporučení pro
knihovny by měly ležet týden oddělené, aby se případná nákaza nemohla
pomocí jejich povrchů dále šířit.
Tipy na čtení nebo poslech na internetu

E-knihy ke stažení
• https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
• https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
Poslech
• https://www.mujrozhlas.cz/nepovinna-cetba
• https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
Aplikace pro děti
• https://booko.cz
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Kdyby nebyla karanténa, měli bychom právě za sebou jarní jarmark
a těšili bychom se za pár dní na Velikonoce. Tvořit společně letos nemůžeme, a tak vám posíláme alespoň recept na osvědčený velikonoční
mrkvový dort - abyste mohli tvořit doma v kuchyni!
400 g třtinového cukru
380 g hladké mouky
1 sáček prášku do pečiva
1 lžička mleté skořice
troška mušk.oříšku
2 hrsti vlašských ořechů
240 ml oleje
3 vejce
180 ml zakysanky
1 lžička pomerančové kůry
600 g nastrouhané mrkve
Troubu předehřejeme na 180°C. Cukr, mouku, prášek do pečiva, ořechy
a koření promícháme ve větší míse. V jiné míse lehce našleháme vidličkou
olej, vejce, zakysanku a pomeranč. kůru. Tekutou směs nalijeme k sypké
a promícháme. Nakonec přidáme mrkev.
Těsto přelijeme do vymazané a vysypané formy na dort (případně
na plech, pokud chceme řezy) a pečeme 1 hodinu a 40 minut (na plechu
stačí méně, posuďte to “podle oka”).
Povrch dortu můžeme ozdobit vyšlehaným mascarpone se šlehačkou
a cukrem nebo jen klasickou cukrovou polevou.
A pokud se vám pečení zadaří, pošlete nám fotku!

Krásné jarní dny a veselé Velikonoce!
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AUTOR: Martina Hlaváčová

Milé Úsobrňačky a Úsobrňáci,
Znáte příběh z roku1645, kdy bylo město Brno zachráněno
před velkou přesilou švédských vojsk?
Ludvík Raduit de Souches byl slavný obránce města Brna.V okamžiku,
kdy přebíral obranu Brna, nebyly jeho vyhlídky na dlouhodobou úspěšnou obranu příliš velké. Samotný švédský vojevůdce Torstenson byl přesvědčen, že dobytí Brna bude otázkou několika málo dní. Brňané nového
velitele nepřivítali s nadšením. Jejich nedůvěra k vojákovi, který neměl
dobrou pověst, a navíc byl protestant, dostoupila takových rozměrů, že až
sám císař musel městské radě a krajskému hejtmanovi v dopise zdůraznit,
že se jedná o příkladného vojáka a dobrého taktika, který jistě nenechá
sídlo Švédům napospas. A opravdu, francouzskému veliteli se podařilo
zdánlivě nemožné. Pod jeho velením brněnská posádka s pouhými 1 500
muži (skuteční vojáci představovali jen jednu třetinu z nich) dokázala
ubránit město během čtyřměsíčního obléhání švédskou armádou čítající
28 000 mužů v čele se zkušeným a obávaným generálem Torstensonem.
Velký vliv na Raduita de Souches měl během obrany města jezuitský
rektor všeobecně uznávaný a lidmi milovaný pater Martin Středa. Byl
to právě on, který se zapsal jako duchovní hrdina, povzbuzující všechny
k odvaze a naději na vítězství v boji proti Švédům, i když Brňané čelili
nepřemožitelné přesile.Raduit de Souches o něm později napsal: „Statečnosti při obraně dodávaly vroucí modlitby a vytrvalé posty patera Středy,
jimiž přinášel sílu z nebe pro ochranu a bezpečnost obležených. Kdykoliv
jsem měl během onoho obranného boje aspoň trochu volnou chvíli od
obtížnějších povinností, využil jsem ji k návštěvě otce Martina a k rozhovoru s ním. Vždy jsem si od něho odnášel útěchu a vnitřní pokoj."
Obraz Panny Marie Svatotomské je uctíván jako zázračný, neboť právě on
se podle mnoha svědectví zjevil nad městem v poslední den boje se Švédy.
Od té doby je považován za PALADIUM – symbol ochrany města Brna.
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K jejímu uctívání vybízel pater Martin Středa, který nakonec prohlásil, že
vítězství Brňanů nad obrovskou převahou Švédů není dílem lidským, ale
vítězstvím Panny Marie. To, že se obraz s rozprostírajícím pláštěm nad
Brnem ukázal v nejtěžších bojích dosvědčují paradoxně i švédští vojáci.
Podle svědectví zábrdovického premonstráta Vigssíuse volali při odchodu poražení Švédové na brněnské obránce takto: „Pomohla vám ta vaše
Černá“, jakoby chtěli říci: kdyby vám nepomohla, marně byste napínali
svoje síly. Pravdou je, že 15. srpen – svátek Nanebevzetí Panny Marie –
byl posledním nezdařeným pokusem mnohatisícové armády dobýt malé
město s hrstkou obránců. Poté švédská vojska definitivně Brno opustila.
Na tento zázrak se vzpomíná do současnosti, především na modlitby
P. Martina Středy a na přímluvu Panny Marie. Po revoluci se obnovila
pěší pouť do Křtin – každoročně 8.5. chodí Brňané poděkovat do Křtin
Matce Boží po vzoru patera Středy, který šel tehdy poděkovat bosky.
(čerpáno z webu farnosti sv. Jakuba v Brně, kde je uloženo tělo Ludvíka
Raduita de Souches a z webu jezuitské farnosti, kde je uloženo tělo patera
Martina Středy)

A znáte příběh naší jaroměřické Kalvárie?
Za majitele Františka Julia Ferdinanda Šubíře, který panství zdědil po
svém otci Františkovi Zdeňkovi Šubířovi, vypukla velká morová epidemie
po celé Moravě. V sousedním Jevíčku zahynulo během čtyř měsíců více
jak 400 obyvatel, a tak se jaroměřičtí obyvatelé báli hrozivých následků.
Ve strachu se chodívali modlit a prosit o Boží ochranu na kopec ke kříži.
Šubíř zde tehdy slíbil, že pokud se pohroma odvrátí, nechá u kříže postavit kapli ke cti Povýšení sv. Kříže a čtyř patronů proti moru: sv. Rocha,
sv. Rosalie, sv. Fabiána a sv. Šebestiána. Obětí moru bylo v Jaroměřicích
opravdu málo, proto svůj slib dodržel a nechal vybudovat malou barokní
kapli, u které získal povolení, aby v ní mohli být třikrát do roka slouženy
mše svaté.(zdroj: Pinkava, J. Jaroměřická zastavení, 1992)
Rozšíření poutního místa je spojováno s událostí, které se týkalo Františka Michala, syna. Podobně jako jeho otec,i on učinil slib vybudovat nový
chrám. Jeho manželka Johana Konstancie byla při těžkém porodu tři dny
upoutána na lůžko s velkými bolestmi a lékaři si nevěděli rady.
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V těžkých chvílích obraceli své modlitby ke svatému Kříži a za pomoc
slíbili, že rozšíří kapli na kopci. Jakmile prý slib učinili, v tom okamžiku
byla manželka Johanka zbavena bolesti a šťastně porodila.

Co je společné těmto příběhům a proč v této době o nich
píšu?
Jsou svědectvím o důvěře a naději lidí v Boží pomoc
a v přímluvu Panny Marie, zvláště ve chvílích, kdy si lidský
rozum neví rady a kdy naše síly nestačí.
Toto vše se stalo v minulosti, podobné se může stát i dnes.
Papež František se v neděli 15.3.2020 v podvečer vydal z Vatikánu do
prázdných římských ulic do baziliky P. Marie Větší před ikonu Saluspopuli Romani a do kostela sv. Marcela.
Tu se uctívá kříž, který byl v roce 1522 za “Velkého moru” nošen v procesí ulicemi města a jemuž je přičítána záchrana mnohých. Jeho putování
trvalo dlouhých 16 dní, od 4. do 20. srpna 1522. S postupujícím procesím
totiž začínal mor ustupovat a každá farnost chtěla podržet zázračný kříž
co nejdéle. V okamžiku, kdy se procesí vrátilo zpátky do kostela, morová
epidemie zcela zmizela.
Svatý otec v modlitbě prosil o ukončení pandemie, která zasáhla Itálii
a svět, a o uzdravení nemocných. Pamatoval také na mnoho zemřelých
těchto dní a prosil za jejich příbuzné a přátele, aby nalezli útěchu a oporu.
Do svých modliteb zahrnul také zdravotnický personál, lékaře a všechny
ty, kdo v těchto dnech svou prací zajišťují provoz společnosti.

Kdo můžeme, spojme se s důvěrou v modlitbě
Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa, který jsi z lásky
k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla, shlédni na své děti,
které se na Tebe obracejí v této obtížné době plné dezorientace a obav
v mnoha místech Evropy i světa a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich
rodiny, dej moudrost hlavám státu, dej sílu a odměnu našim lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům, dej věčný život zesnulým. Neopusť nás v dobách zkoušky, ale vysvoboď nás ode všeho zlého.
Maria, matko uzdravení a naděje, přimlouvej se za nás!
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Fameliantský kříž
Jednou z církevně historických
památek malé osady Nový Dvůr
je dřevěný kříž, který se nachází
na jižním konci dědiny. Z hlediska administrativního uspořádání
patří Nový Dvůr do obce Jaroměřice u Jevíčka. Blíže je to ale do
sousedního Úsobrna – přibližně
půl kilometru. V lidové hantýrce
Samotný kříž sice patří k reáliím
této osady, ve skutečnosti se ale
nachází již na katastrálním území
zmíněné obce Úsobrno – jen pár
kroků od pozemkové hranice.
V roce 2006 byl původní dřevěný kříž nahrazen novým dřevěným křížem bez dalšího příslušenství. V loňském roce se zejména místní patrioti
zasloužili o celkovou renovaci, nátěr kříže a instalaci reliéfu ukřižovaného Ježíše Krista včetně okolních úprav. Slavnostní znovu vysvěcení doplněného dřevěného kříže proběhlo v sobotu 20. července za přítomnosti
místních „Fameleantů“ a dalších hostů v úvodní části tradiční pouťové
slavnosti „Pod Lavičnou“.
Až do roku 1960 všechny zmíněné obce patřily do okresu Moravská Třebová v rámci Jihomoravského kraje. Přesně před šedesáti lety však byly
„rozesazeny“ do dvou nově vzniklých okresů. Jaroměřice vč. Nového
Dvora „spadly“ pod českomoravský okres Svitavy a tudíž do Východočeského kraje. Zatímco samotné Úsobrno zůstalo administrativně na Moravě v okrese Blansko, tedy v Jihomoravském kraji.
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Určitou zvláštností úsobrnské obce byla až donedávna skutečnost, že
s vlastním okresem byla spojena pouze katastrálním územím, nikoliv
však státní silnicí. A tak veškeré zásobování, pošta… tehdy proudilo právě přes Jaroměřice ve svitavském okrese.
PAVEL KYSELÁK
Zdroj: https://blanensky.denik.cz/ctenar-reporter/fameliantsky-kriz-20200206.html

Kříže. | Foto: Libuše Smékalová a Pavel Kyselák
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Letošní rok 2020 jsme tradičně zahájili hasičským plesem, jenž se konal
15. února. K tanci a poslechu nám opět hrál Kuba a spol. a tento ples patří
k prvním kulturním akcím v obci, které občané mohou navštívit a pobavit
se.
Jak jste již byli seznámeni v předchozím zpravodaji, v roce 2020 nás
čeká 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Úsobrně. Oslava
130. výročí je plánována na období pouti, konkrétně na neděli 5. července. Doufáme, že zajistíme zábavu nejen pro hasiče a jejich příznivce, ale
i pro občany Úsobrna. Součástí oslavy bude také slavnostní ocenění některých členů Sboru dobrovolných hasičů Úsobrno.
Další akcí, jenž plánujeme, je tradiční pouťová zábava, kterou plánujeme
na pátek 3. července a můžete se těšit na kapelu Epicentrum.
Plánované akce se uskuteční pouze v případě, zda bude zrušen nouzový
stav, všechny krizové opatření a situace na našem území již bude bezpečná.
V této obtížné době SDH přeje všem především zdraví, hodně sil a doufáme, že tato situace brzy odezní s minimem následků.
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Královna Vesna

Rodí se jaro

Budí nás ze sna
královna Vesna.
Má mokré nožky
i ponožky,
slunce jí prádlo suší
a obléká jí do loktuší
jásavé zeleně.

Za plotem zahrádky sněženky
bílé
s březnem se dočkaly své první
chvíle,
ospale kloní hlavičky k zemi
jak bílé labutě mezi peřejemi.

Vykoukne z půdy
klíček nepobudy
bledý a slabý,
neví si rady.
Země mu otevře vrátka,
rozpučí do poupátka
na jejím klíně.

Rozmrzlá hlína se budí a vrtí,
slunce ji probralo ze zimní
smrti.
Paprsky rozevřou sněženkám
okvětí,
ptáci se s větrem do zahrad
rozletí.

Krtek už zívá,
pozadřímá
po velké dřině.
Hoví si líně
v koutku spletité chýše....,
volně své básně píše
a čeká na děti.

Černý kos přihopká, zrníčka
zobne,
ani si nevšimne sněženky
drobné,
jen žlutý zobák se vzduchem
mihne na stromě v hnízdečku mládě
se líhne.

Včelka se rozletí
k prvnímu poupěti
petrklíče,
zmámená jeho vůní
na něm si pyšně trůní
a nektar pije.
Královna Vesna žije!!

Už tam i pípají zobáčky kosí,
kosici – mámu o sousto prosí.
Všechny je slunce úsměvem
pozdraví,
sněženky vyšlou k nim voňavé
pozdravy.

Jarmila Klimešová
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COOP Úsobrno
pondělí

7:00 - 15:30

Pošta Úsobrno
pondělí

8:00 - 9:00

13:00 - 15:00

úterý

7:00 - 10:00

úterý

8:00 - 11:00

-

středa

7:00 - 15:30

středa

8:00 - 9:00

13:00 - 15:00

čtvrtek

7:00 - 13:30

čtvrtek

8:00 - 9:00

13:00 - 15:00

pátek
sobota

7:00 - 15:30
7:00 - 10:00

pátek

8:00 - 9:00

13:00 - 15:00

Obecní úřad Úsobrno
pondělí

15:00 - 16:00

středa

15:00 - 16:00

Prosíme pouze s důležitými
záležitostmi. Ostatní řešte
telefonicky nebo mailem.
Tel.: 516 477 723 obec.
usobrno@seznam.cz
Lékárna Jevíčko
pondělí

7:30 - 17:00

úterý

7:30 - 17:00

středa

7:30 - 17:00

čtvrtek

7:30 - 17:00

pátek

7:30 - 17:00

sobota

7:30 - 11:00

Každý den 8:00 - 9:00 je pošta vyhrazena pro
klienty nad 65 let, osoby ZTP/P nad 50 let,
doprovod těchto osob a pečovatelskou službu.
MUDr. Trčková
pondělí

7:00 - 11:00

úterý

7:00 - 11:00

středa

12:00 - 15:00 pouze na telefonu

čtvrtek

7:00 - 11:00

pátek

7:00 - 11:00

Ordinace je jen na objednání a po domluvě!
Předpis léků: email + SMS (ozveme se Vám)
ordinacejevicko@seznam.cz Tel.:725 928 337
MUDr. Křížová
pondělí
úterý
středa

12:00 - 15:00 tel. 15:00 - 16:00
akutně nemocní
konzultace +
ordinace
7:00 - 11:00 tel.konzultace
7:00 - 10:00 tel.
konzultace +
ordinace

10:00 - 11:00
akutně nemocní

čtvrtek

12:00 - 15:00 tel.konzultace +
ordinace

pátek

7:00 - 11:00 tel.konzultace

Ordinace jen po objednání a po tel. domluvě.
Předpis léků lze objednat telfonicky nebo
emailem. V případě akutního onemocnění
prosíme o telefonické ohlášení předem a
návštěvu směřovat do hodin určených pro
akutně nemocné.
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Vyplněný jej odevzdejte na obecním úřadě.

Vyplňte ústřižek vpravo

Obec
Úsobrno

Kulturní a sportovní akce

Důležité informace

Oznámení obecního úřadu

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z obce.
Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.usobrno.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na obecním úřadě.

Na Facebooku vyhledejte Obec Úsobrno 81
a přidejte si tuto stránku k oblíbeným.

Přihlaste se přes Facebook

Nově si také nainstalujte Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou
najdete na Google Play nebo App Store. Naskenujte jeden z QR kódů
do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který Vám nabídne.

Nainstalujte si aplikaci

Další možnosti odběru:

Pokud nemáte možnost odběru hlášení pomocí mobilní aplikace, e-mailu a chcete odebírat hlášení prostřednictvím
SMS zpráv, přihlaste se prosím osobně na obecním úřadě.
Zasílání hlášení formou SMS zpráv Vám bude aktivováno na OÚ. Odběr SMS bude povolen jen jedné osobě na
jedno číslo popisné.
Upozornění - SMS zprávy jsou ve zkrácené formě.

Odběr hlášení formou SMS

Přejděte na adrese www.usobrno.hlasenirozhlasu.cz
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Přihlaste se přes internet

Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

Petr Komárek, starosta obce Úsobrno

Připravujeme pro vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás budeme
informovat SMS zprávami, e-mailem, mobilní aplikací, přes webové stránky nebo Facebook.

zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být
informováni o aktuálním dění v naší obci?

Očkování psů

8.

Obraťte se na některý z těchto kontaktů:
obec.usobrno@seznam.cz
info@hlasenirozhlasu.cz

Potřebujete poradit?

Prodej

5.
7.

Nepřítomnost lékařů, změna ordinačních
hodin

4.

Výkup, sběr

Opravy inženýrských sítí,
odstávky a odečty vody, elektřiny a plynu

3.

6.

Kulturní akce
Sportovní akce

2.

Oznámení obecního úřadu

1.

Výstražné informace

Mám zájem o tyto informace:

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů
za účelem zasílání aktuálních informací z obce.
Je mi více než 16 let.

Podpis:

E-mail:

Telefon:

Ćást obce a č.p.:

Jméno a příjmení:

Registrace k odběru hlášení

SMSkou

Vážení spoluobčané,

E-mailem

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.

