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SLOVO STAROSTY
AUTOR: Petr Komárek, starosta obce

Vážení spoluobčané,

od posledního vydání zpravodaje se nám částečně zlepšila a
následně zhoršila situace se stále hrozící pandemií virové choroby
COVID-19. Počty nakažených v celé České republice stoupají, a tak
i v okolních obcích se objevují případy této nemoci. Dle sdělení
hygieny není třeba přehnané reakce, stačí dodržovat všechny
zásady, které vedou k prevenci před nákazou.
Díky rostoucímu počtu nakažených nemocí COVID-19 platí
nová opatření. Mezi hlavní patří nošení roušek ve veřejné dopravě,
ve zdravotnických a sociálních službách, na vnitřních hromadných
akcích, na úřadech, ve volebních místnostech. V souvislosti s
aktuálními opatřeními je třeba stále sledovat informační zdroje
(TV, rozhlas, web...).

Letní prázdniny jsou za námi, děti se vrátily do školy a školky
s různými opatřeními proti šíření pandemie COVID-19. Chtěl bych
tímto apelovat na rodiče a návštěvníky školy, aby do prostor školy a
školky, pokud to není důležité, nevstupovali a také v případě, když
je dítě nachlazeno, tak si jej nechali doma na doléčení a zbytečně jej
nedávali do školy/školky, jelikož jim bude vráceno domů.

Jak jste si někteří všimli, proběhla ve školní zahradě výstavba
čistírny odpadních vod pro budovu školy a knihovny. Dále proběhla
výstavba podkrovní učebny ve škole a výměna zábradlí před školou.
Součástí celé akce je i vybavení učebny, které bude dodáno koncem
měsíce září a také schodolez pro zajištění bezbariérovosti budovy.
Na celou akci byla získána dotace 90% z Ministerstva pro místní
rozvoj. Vzhledem k aktuální situaci to na osobní prohlídku nové
učebny v podzimních měsících nevypadá, proto Vám ve spolupráci
s ZŠ Úsobrno připravíme fotoprohlídku v dalším zpravodaji.
Dále se nám podařilo realizovat rekonstrukci budovy obecního
úřadu, včetně zajištění bezbariérovosti obecní úřadu a pošty.
Budova dostala novou fasádu, včetně obnovení znaku budovy. Akce
je rovněž podpořena dotací z Jihomoravského kraje, která činí
téměř 300 tisíc.

Při rekonstrukci budovy se nám podařilo opravit zadní vstupní
schody do obecního sálu, dát nový kabát komínu na obecním domě
a opravit pláště plynových skříní u budovy obecního úřadu a obecní
hospody.
V neposlední řadě patří velké poděkování našim prodavačkám
z místního COOPu, za vzorné zásobování náhradní prodejny a servis
spojený se vším, co musely zažít se stěhováním prodejny. Nová
prodejna se velice povedla, doufám, že se Vám všem bude líbit a hlavně,
že v ní budeme všichni nakupovat.

V měsíci říjnu nás čekají volby do zastupitelstev krajů, které se
uskuteční 2. a 3. října 2020. Volební místnost bude otevřena v obecním
domě - (jako již poslední roky). Přenosná volební urna bude dostupná
v den voleb, návštěvu volební komise lze dohodnout na OÚ Úsobrno u
p. Přichystalové. Pro návštěvu volební místnosti bude nutné dodržet
aktuálně nařízené hygienické nařízení.
Na závěr bych chtěl opět připomenout kontrolu úhrady poplatků
spojených s vývozem odpadů a poplatku za psa. Dále také připomínám
blížící se zimní období a přípravu Vašich nemovitostí na topnou sezónu,
vývoz septiků a jímek, úklid nepotřebných a odložených věcí kolem
místních komunikací, které by mohly bránit zimní údržbě.
Petr Komárek, starosta obce Úsobrno
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
AUTOR: Marie Komárková

Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Zpravodaje jsem ukončila zápis 25. 6. 2020. Do svého
příspěvku se vždy snažím zaznamenat společenské a kulturní akce,
které v obci probíhají.
Letos je ale všemu jinak, stačí slovo koronavirus a je nám všem jasné,
že nic není, jak bylo. Začátek prázdnin je u nás vždy ve znamení
pouťových oslav. Atrakce přijely a za dodržování hygienických
podmínek přinesly dětem spoustu radosti. Na hřišti také proběhl
Dětský den, který pořádaly Sklárny Moravia, akciová společnost
Úsobrno.

Obec Úsobrno připravila Pochod za historií Obce Úsobrno, který se
konal 1. 8. 2020, registrovalo se 192 účastníků a na pochod se vydali
i čtyři psi. Velké poděkování patří všem, kteří při přípravě přiložili
ruku k dílu, konkrétně volejbalovému týmu za pomoc při stavbě
stanu, Hoteliérům za přípravu občerstvení na trase, MS Uhřice –
Úsobrno za přípravu tradičního guláše na hřišti a Obci Úsobrno za
�inanční zajištění celé akce. Letos byl už desátý ročník a účast turistů
napovídá, že akce je velmi úspěšná. Na vrcholu Durany PhDr. Oldřich
Koudelka vyprávěl další příběh z naší historie, i jemu patří velký dík,
všech deset ročníků si vážíme jeho pomoci a práce.

5. 9. 2020 u nás proběhl start 4. etapy 44. ročníku Mezinárodního
etapového cyklistického závodu, startovalo 198 cyklistů, technické
zázemí zajistilo Sdružení dobrovolných hasičů v Úsobrně.
Na základě rozhodnutí vlády ČR o přijetí krizových opatření se na
jaře nekonalo Vítání občánků. Toto jsem plánovala na říjen, ovšem
při sledování vývoje epidemiologické situace si ještě netroufám
stanovit přesné datum.
Vážení spoluobčané, přeji krásné podzimní dny a dávejte na sebe,
prosím, pozor.
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SDH ÚSOBRNO
Jednou z mála nezrušených akcí, při které naši hasiči asistovali
organizátorům, byl Závod míru nejmladších, jenž se konal 5. 9. 2020.
Mladí cyklisté opět absolvovali trasu se startem v Úsobrně, směřující
ve třech kolech na Horní Štepánov, Šubířov a Pohoru. Cíl této etapy
byl v Jevíčku. Naši hasiči zajistili občerstvení v prostoru startu a koordinaci dopravy po Úsobrně.
Další hasičskou akcí v září byl nácvik přesunu vody pomocí ručních
stříkaček zvaných „koňky“. Akce se zúčastnilo 6 sborů a vyzkoušeli navazování jednotlivých úseků a možnou vzdálenost při přesunu
vody.
V příštím roce je plánovaná akce „Voda koňkó přes tře kraje“, kde by
se mělo sejít více než 100 těchto historických stříkaček nejen z České
republiky. V neposlední řadě prosíme občany, aby si zajistili vyčištění
a průchodnost komínů před nastávající topnou sezónou, pro zajištění bezpečnosti.
Všem vám přejeme krásný podzim a hlavně zdraví.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
AUTOR: Jana Toulová

Vážení čtenáři,
jistě jste si všimli, že byla v nedávné době knihovna zavřená. Důvodem
byla karanténa, ve které jsem musela zůstat, i když jsem nemocná nebyla. V současné době již máme znovu otevřeno a nemusíte se bát,
všechny plochy dezin�ikuji a dodržuji nařízená opatření. Do knihovny
byste i vy měli přicházet s rouškou a po vstupu použít dezinfekci.

Kromě knih, kterých je celá řada, nabízí naše úsobrnská knihovna i
časopisy. Máme několik ročníků časopisu National geographic a Marianne bydlení, jejichž výtisky si můžete vypůjčit, i když nové už neodebíráme. V současné době předplácíme dva tituly.

• Flóra
Časopis o pěstování okrasných i užitkových rostlin a práci na zahradě
vychází každý měsíc. Několikrát ročně je doplněný Speciálem s různým zaměřením. Ve Flóře najdete spoustu doporučení, jak pěstovat
květiny, zeleninu, jak pečovat o stromy i návody na výrobu dekorací.
Inspirativní jsou fotogra�ie z povedených zahrad s detailními popisy
rostlin a tipy, jak je zkombinovat na vlastním pozemku. V knihovně
odebíráme Flóru už několik let, takže pokud vás zahradničení zajímá
nebo se jen rádi kocháte pohledem na květiny, přijďte si některý výtisk půjčit.
• Kreativ
Jak název napovídá, jedná se o časopis pro tvůrčí čtenáře. Vychází
jedenkrát za 2 měsíce. Je plný obrázků dekorací i praktických věcí,
které zvládnete vyrobit doma. Na všechno jsou v časopise pečlivě vypracované postupy a šablony. Časopis má i své stránky na internetu,
kde vystavuje videonávody ke složitějším pracem. Kromě kreativních
nápadů najdete v časopise také články o umění a reportáže z cest ke
zručným řemeslníkům. Součástí jsou v každém čísle nějaké malé dárečky - etikety, pohlednice... Až přijdete do knihovny, můžete si některý vybrat. Snad vám udělá radost.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
AUTOR: Martina Ondrová

V září 2020 zasedli opět žáci do školních lavic a školka se rozezvučela
štěbetáním dětí. Přítomnost koronaviru ve světě komplikuje život
všem, tedy i nám. Museli jsme udělat jistá hygienická opatření, jako je
opětovné zavedení roušek mimo učebny, dezinfekce rukou a zvýšená
hygiena, dezinfekce školy a striktní omezení pohybu rodičů v budově
školy.
Z důvodu eliminace rizika nákazy měníme také formu některých
akcí školy. Přednáška pro rodiče MŠ proběhla v rouškách, drakiáda,
kterou plánujeme na měsíc říjen 2020 se uskuteční v rámci ŠD a MŠ
pouze na louce za školou, kde nás nelimituje prostor.
17.12. chceme ve škole uspořádat vánoční besídku, ale bude záležet
samozřejmě na aktuální epidemiologické situaci.

Pozitivní zprávou ale je, že během prázdnin úspěšně proběhla
rekonstrukce multifunkční půdní učebny ve škole, provedená
�irmou Ing. Pavla Ščudly. V současné době probíhají poslední drobné
kosmetické úpravy, dovybavování nábytkem a pomůckami. Ve chvíli,
kdy tato prostora bude již zcela připravena k využívání, plánujeme
její slavnostní otevření, na které vás tímto všechny srdečně zveme.
Krásné podzimní dny a pevné zdraví přejí zaměstnanci školy v Úsobrně
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ÚSOBRŇÁCI.CZ
AUTOR: Břetislav Stranad

Činnost v roce 2020

Tak jako celou společnost, tak i činnost party lidí, nejen z Úsobrna,
ovlivňuje v letošním roce fenomén s názvem Coronavirus. Projevilo
se to již počátkem března, kdy se dva dny před odjezdem do
francouzského lyžařského střediska La Rosiere, pečlivě připravený
zájezd pro 69 lyžařských nadšenců, vládou ČR vyhlášeným Nouzovým
stavem zrušil. O to víc všechny mrzelo, že toto středisko pod Mont
Blancem bylo letos „zasypáno“ více než třímetrovou sněhovou
nadílkou.
Nicméně postupným uvolňováním coronavirových opatření nabývaly
na intenzitě přípravy dalších letních a podzimních projektů. Jednalo
se již o osmnáctý ročník cyklovýletu o prvním zářijovém víkendu a
šestý ročník kulturně poznávacího zájezdu do Prahy.

Úvod letošního ročníku
cyklovýletu
Úsobrňáků.
cz 2020 se po dvou
letech odehrál opět na
tradičním
místě
před
Hospůdkou u Hoteliérů. Po
pořadatelských proslovech
Luboše Petra a Břeti
Strnada se vydal (rekordní)
peloton o 97 členech po
pěti letech na padesátikilometrovou pouť opět do penzionu Athéna v
obci Suchý u Boskovic.
První avizovaná přestávka a občerstvení se odehrálo v hospůdce U
Huberta v Šubířově, další pak v různých hostinských zařízeních v
Protivanově, kde někteří účastníci výletu rovněž vyzkoušeli četné
pouťové atrakce a zakoupili si hodnotné suvenýry a upomínky v
otevřených stáncích. Další zastávka se pak uskutečnila v krásném
prostředí Penzionu Lada v Repechách (provozuje a vlastní
jejnejúspěšnější česká cyklistka Lada Kozlíková) s následným
výstupem na nedalekou rozhlednu. Zbývající kilometry do cíle rychle
ubývaly mírně zvlněnou krajinou Drahanské vrchoviny po lesních
cestách a málo frekventovaných silnicích.
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Nutno poznamenat, že v obcích, kudy závěrečná část výpravy projela,
bylo možné zahlédnout v rámci krásného počasí účastníky výletu na
terasách a předzahrádkách všech možných „občerstvoven“.

Večerní program po ubytování proběhl ve starém dobrém duchu
– kvalitní večeří, pozdním rautem a dobrou náladou a zpěvem u
harmoniky a kytar. O pohodě a dobré zábavě svědčilo i to, že avizovaná
večerka majiteli penzionu se protáhla z 1 hodiny po půlnoci do půl
čtvrté ráno.
Nemělo to však vliv na
snídani v 8 hodin, na kterou
se všichni dostavili bez
zjevných problémů. Zpáteční
cesta do Úsobrna vedla
nejkratší variantou přes
Pavlov a Horní Štěpánov
(pouhých 17 km). Proběhla
velmi svižným tempem a to z důvodu nízké ranní teploty.

Závěr dvoudenního výletu se odehrál od půl jedenácté opět v
Hospůdce u Hoteliérů, kde si bezmála šedesát účastníků objednalo
velmi dobrý nedělní oběd (řízky s bramborovým salátem aj.). Porce
byla nad očekávání veliká a vydatná, takže někteří jedinci brzký oběd
„dojedli“ až po páté hodině odpolední.
Jinými slovy: výlet se vydařil, byl to již osmnáctý ročník v pořadí a v
rámci jeho plnoletosti, zdárného průběhu a výhledu na příští léta si
všichni přítomní (v duchu sobotního úvodního slova) připili na jeho
zdar a úspěšné pokračování v letech budoucích...
Aby nebylo všem dnům konec, vlivem nástupu druhé vlny coronavirové
pandemie v polovině září, rozhodla se třetina z třiceti účastníků
třídenního zájezdu do Prahy nejet. Připraven byl opět zajímavý
program – prohlídka Barrandovských �ilmových ateliérů, divadelní
představení komedie Hra, která se zvrtla v Divadle Bez Zábradlí,
návštěva ZOO, tradiční posezení v pivovaru U Pinkasů a zejména
nedělní, kompletní prohlídka zrekonstruovaného Národního muzea.
Z výše uvedenéhodůvodu byl nakonec tento zájezd ve dnech 25. - 27.
září zrušen a přeložen na jaro 2021. Snad do lepších časů...
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KOSTELNÍ OKÉNKO
AUTOR: Martina Hlaváčová

Milí Úsobrňáci,

• V neděli 6. 9. 2020 byla odsloužena mše svatá za pracovníky
školy současné i minulé, za děti, za požehnání pro celý
školní rok, za starostu, zastupitelstvo i občany Úsobrna.
• Pozdravuji všechny, kteří z důvodu stáří nebo nějaké těžkosti
nemohou chodit do kostela. Je možné zavolat otci Pawlowi nebo
dát po někom vědět, otec Vás rád navštíví, může donést svaté
přijímání. Je možné sledovat na TV Noe mše svaté, pořad Ovečky, je to sice pořad pro děti, ale může povzbudit i dospělé.

• Naši farnost od roku 1994 vedou otcové pasionisté, řád, který
tento rok slaví 300 let od svého vzniku.

Zakladatel pasionistů svatý Pavel od Kříže se narodil 3. 1. 1694 v obci
Ovada v Itálii, jako devatenáctiletý prožil Pavel silný duchovní zážitek,
který sám později nazval obrácením, toužil žít hlubším křesťanským
životem. Po svém zasvěcení Bohu přijal Pavel řeholní jméno Pavel od
Kříže. Zemřel 18. 10. 1775 ve věku 81 let, pochován je v klášteře sv. Jana
a Pavla v Římě. Svatořečen byl 29. 6. 1864. Jeho svátek se slavíme 19.
října. Patří mezi nejvlivnější kazatele 18. století, nazývají jej znalcem
duchovního života. Jeho zvláštností a předností je, že staví rozjímání o
Kristově smrti na nejpřednější a nejvýznamnější místo. Ve svých kázáních nazývá trpícího Krista Ukřižovanou Láskou. Takřka po celý život
byl uchvácen myšlenkou: „Ježíš, Bůh a člověk a Syn Boží pro mne trpí a
pro mne umírá, a to z lásky.“
Když papež té doby Benedikt XIV. uznával Pavlovu řeholi, řekl: „Řád,
který měl být zřízen první, byl založen poslední.“
Sliby pasionisté skládají čtyři, kromě obvyklých slibů čistoty, poslušnosti a chudoby, skládají ještě čtvrtý slib - šířit úctu k utrpení Páně.
Řádový oděv tvoří černý hábit, na hrudi mají emblém kříže a srdce, ve
středu srdce je řecko-latinsky napsáno JESU XPI PASSIO, což znamená
UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA. Na opasku mají růženec, na jedné straně kříže Ježíš Kristus, na druhé straně Panna Maria Bolestná.
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• Protože se blíží Dušičky, památka všech věrných zemřelých, a
další vydání zpravodaje bude až v prosinci, připojuji ještě následující informaci, kterou na stránkách katolické církve v ČRzveřejnil Mons. Jan Graubner:

Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 prodloužila na žádost ČBK
své dovolení, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů
nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto
dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou
následující:
1) daný den přijmout eucharistii
2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce
4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
(zdroj:https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200910plnomocne-odpustky-pro-duse-v-ocistci-je-mozne-ziskat-uz-pred-1-listopadem)
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JógaBene
Jóga není nuda, jóga je vzpruha.
Je lék pro tělo i pro duši.
Přijďte si protáhnout, prodýchat a posílit celé tělo. Zaměříme
se hlavně na posílení zad a beder, zlepšení celkového držení
těla a posílení HSS (hluboký stabilizační systém). Po zahřátí a
protažení si zaposilujeme a nakonec se zklidníme v závěrečné
relaxaci. Vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé.
Kdy: Čt – 17:00 - 18:00
Kde: Výstavní síň Jaroměřice č. 200
S sebou: podložka, pohodlné oblečení, (deka na relaxaci)
Cena: 80,- Kč za 10 lekcí (absolvování během roku),
100,- Kč jednorázová lekce
Kontakt: benesova.vera@email.cz, tel.: 799 506 671
Těším se na Vás,

Ing.Věrka Benešová
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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.

