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SLOVO STAROSTY
AUTOR: Petr Komárek, starosta obce

Vážení spoluobčané,

jak jsme všichni zaznamenali, zima nám ukázala, že umí stále
úřadovat s nízkými teplotami, jelikož v posledních měsících jsme
zaznamenali teplotní výkyvy pod -10°C včetně mrznoucí ledovky a
rychle odtávající sněhové pokrývky. Máme sice první jarní měsíc, ale
zima se nevzdává a ukazuje svou vytrvalost.

Březen roku 2021 se nese v duchu schváleného nového
nouzového stavu, v rámci kterého byla nařízena ještě přísnější
pravidla, než známe. Lépe řečeno nejpřísnější pravidla, která jsme
v boji s pandemií zatím nezažili. Každý den jsme informováni o počtu
nakažených, uzdravených a třeba i hospitalizovaných pacientů,
o soucitu se zdravotníky v této vypjaté situaci. Úmrtnost pacientů se
zvedla. Česká republika je v číslech nejhorší na světě.
Možná se ptáte proč? Na tuto otázku prozatím není odpověď, ovšem
otázek je spousta. Zkuste se zaměřit sami na sebe - na dodržování
všech možných opatření, která pomáhají zpomalit šíření této
zákeřné nemoci (mytí rukou, rozestupy, dezinfekce, respirátory).
Již při prvních známkách nachlazení a onemocnění zůstávejte
doma. I obyčejná rýma může Vaše blízké oslabit pro případný boj
s Covid-19. Mnoho z Vás již nemocí prošlo nebo ji zažilo u svých
blízkých, lehký průběh nemoci, někteří i těžší průběh nemoci. Chtěl
bych na VÁS tímto apelovat - nepodceňujte onemocnění COVID 19
a buďte ohleduplní vůči svému okolí, včetně policejních hlídek
na hranicích krajů. (Policejní hlídky za vládní nařízení nemohou a
musí nás kontrolovat, proto si připravte prokazatelné podklady před
každou jízdou s ohledem na nařízené kontroly.)
Dále bych Vás chtěl informovat, že od února 2021 se vybírají poplatky
za svoz komunálního odpadu a poplatky za psa. Tyto poplatky je
možné platit v úředních hodinách na obecním úřadě obce Úsobrno,
nebo si telefonicky, emilem vyžádat podklady k elektronické platbě.

Další bod bych věnoval Vašim psím miláčkům. Na obecním úřadě
se množí stížnosti na volně pobíhající psy při venčení. Chtěl bych
všem pejskařům, touto cestou, připomenout povinnost mít svého
čtyřnohého přítele na vodítku, aby nedocházelo k obtěžování
veřejnosti a okolních staveb nebo oplocení občanů. Dále také
připomínám kontroly oplocení a kotců pro psy, z hlediska útěku!

Na závěr přikládám graf vývoje teplot v obci Úsobrno za poslední zimní
měsíce (leden - únor 2021) a přeji Vám klidné Jaro 2021 s velkou
dávkou sluníčka a optimismu do dalších měsíců.
Petr Komárek, starosta obce Úsobrno
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
AUTOR: Marie Komárková

Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Zpravodaje jsem ukončila zápis 2. 12. 2020.

Do svého příspěvku se vždy snažím zaznamenat kulturní a
společenské akce, které se v naší obci pořádají.

Už rok je ale situace v kulturním a společenském životě na bodu
mrazu. Aktuální vládní nařízení kvůli pandemii Covid 19 nedovolují
žádné akce, žádné shromažďování. Limity jsou čím dál přísnější a
omezení se nás dotýkají na každém kroku.
Musíme ale vydržet, určitě se už blíží zlepšení situace, alespoň já v to
pevně doufám.

Nikdy jsem si nedovedla představit, že se budu po cestě do práce a
z práce prokazovat potvrzením, že bude respirátor a dezinfekce na
ruce patřit k povinné výbavě při vykročení z domu.
Nastala situace, kterou nepamatuje nikdo....

Musíme se všichni snažit opatření dodržovat a tím zpomalit šíření
viru. Je to na každém z nás!
Jedna akce ale přece jen proběhla a to Tříkrálová sbírka 2021.

Proběhla v prodejně Coop Úsobrno. Velké poděkování patří p.
Horákové a p. Radimecké za umožnění akce a pomoc při organizaci.
Bylo vybráno 5 851 Kč, tyto prostředky budou použity na projekty
Charity Moravská Třebová.
Pracujeme také pilně na projektu s pracovním názvem Kniha básní
Úsobrno, aktuálně byly osloveny tiskárny, kniha se začíná pomalu
rýsovat.

S potěšením Vám mohu oznámit, že v naší obci máme tři nové
občánky - jsou to Anna Grošková, Filip Lánský a Matyáš Nováček.
Dětem i jejich rodičům přeji hodně zdraví a spokojenosti.
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Vzhledem k aktuální pandemické situace probíhají gratulace
k narozeninám, bohužel, stále bezkontaktně, abych nikoho neohrozila
přenosem viru. Děkuji za pochopení!

S příchodem jara zajisté situace nabere spád a omezení se začnou
rozvolňovat. A pak se určitě setkáme na nějaké akci. Už teď se na Vás
všechny moc těším.
Přeji Vám krásné jarní dny, hodně zdraví a dávejte na sebe, prosím,
pozor.
Marie Komárková 9.3.2021
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SDH ÚSOBRNO
AUTOR: Markéta Smejkalová

Zásahová jednotka obce Úsobrno opět v lednu vyjížděla k spadeným
stromům, které omezovaly průjezd silnic.

Kvůli nelepšící se špatné epidemiologické situaci neplánujeme žádné
společenské ani kulturní akce.
Přejeme všem občanům zdraví a krásné prožití velikonočních svátků.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
AUTOR: Jana Toulová

Milí čtenáři,

knihovna funguje v omezeném režimu i během těch nejpřísnějších opatření. Máme otevřené výdejní okénko, a tak si každou středu můžete přijít vypůjčit knihy, časopisy nebo společenské hry.

Funguje to tak, že si vyberete knihy v online katalogu (www.knihovnausobrno.webk.cz), já je nachystám a Vy si je přijdete vyzvednout. Objednávky mi pište prosím e-mailem, formou SMS nebo zavolejte (tel.: 775
760 071). Pokud nevíte, co přesně byste si chtěli půjčit, klidně rovnou
přijďte. U okýnka (tím jsou myšleny vstupní dveře do knihovny) se domluvíme, co Vám mám přinést.

Knihovnické výdejní okénko středa 15:00 - 18:30
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola AUTOR: Martina Ondrová

Vážení spoluobčané,

první čtvrtletí roku 2021 se bohužel stále nese v duchu koronavirové
pandemie.

Díky tomu, jak jsme v září 2020 rozdělili žáky jednotlivých ročníků do
tříd jsme jednou z mála škol v republice, která mohla zůstat otevřená
pro celý první stupeň. Naši žáci byli tedy distančně vzděláváni pouze
v době uzavření všech škol z důvodu vládního nařízení v říjnu 2020 a
nyní od 1.3.2021.
A co vlastně obnáší distanční vzdělávání všude tolik rezonující?

Jedná se vlastně o výuku na dálku. Třeba třída A každé ráno v 8.00 h
společně zahájí den a pak už se rozejdou všichni po své práci dle rozvrhu hodin. Střídají se on-line hodiny (přímá výuka s učitelkou přes PC)
s off-line hodinami (žáci pracují na zadaných úkolech, které jsou ještě
ten den zkontrolovány).Výuka probíhá dopoledne.
Zařazujeme také tzv. ,, přestávky “, kdy se 1x týdně sejde přes PC celá
třda, probereme společná témata a žáci pak mají možnost si spolu popovídat.

Všichni ve škole mimo výuku pracujeme na spuštění nových webových
stránek školy (k dispozici budou od dubna 2021), připravujeme se na
zápis do ZŠ (duben) a MŠ (květen), na přeložené projektové dny, na naši
Zahradní slavnost, na Noc s Andersenem i na školní výlet.
Milí úsobrnští občané, před námi jsou Velikonoce, jejichž poselstvím je
velká radost a naděje.
Jménem celé školy Vám tedy přeji požehnané Velikonoce, radost a neutuchající naději v budoucnost!

Mgr. Martina Ondrová – ředitelka školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola AUTOR: Martina Hlaváčová

Co je nového v mateřské škole?
●
●

nové hračky, interaktivní tužky Albi

nový technický stůl s příslušenstvím

nové koutky, které jsou určeny převážně pro danou činnost,
dítě si vybere, do kterého se chce zapojit, zavěsí svou značku a začne
pracovat. Máme koutek čtenářský, výtvarný, dramatický a hudební,
stavební a tělovýchovný, koutek prostorového vytváření, atd.
●

Z nařízení vlády je MŠ v současné době uzavřena. Pro předškolní
děti je v době uzavření MŠ povinné distanční vzdělávání. To probíhá
formou zadávání pracovních listů, různého vytváření, procvičování
grafomotoriky, atd. Také na webových stránkách školy najdou rodiče
užitečné odkazy na činnosti s dětmi.

Zdravíme všechny své školkáčky i jejich rodiče a těšíme se, až se
znovu potkáme.
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Milí spoluobčané,

věřím, že Vás potěší jarní příspěvek Ing. Pavla Kyseláka, člena
Obce spisovatelů ČR, který nějaký čas bydlelv Nových Dvorech a
navštěvoval školu v Úsobrně. Na tu dobu rád vzpomíná.
Mgr. Martina Ondrová - ŘŠ

Nostalgické vzpomínky na MDŽ

Často se uvádí, že Mezinárodní den žen byl minulým režimem zprofanovaný. Nám školním děckám to bylo tenkráte z tohoto pohledu ale úplně
fuk.
Ještě coby frekventanti mateřské školy a poté i v prvních třídách
takzvané školy národní v Úsobrně jsme vystřihovali a malovali různá
srdíčka pro maminky či podobné upomínky. Vzpomínám si, že jsme
jako žáci třetí třídy nesli jedno takové papírové barevné přáníčko
manželce pana řídícího Adolfa Ramacha. S dětinským chichotáním jsme
slezli ze schodů a zamířili jsme ke dveřím služebního bytu v přízemí
školy. Ve chvíli, kdy nám smutná paní Ramachová otevřela dveře,
jsme náhle zvážněli – před pár dny totiž náš pan řídící odešel navěky.

V šesté třídě už v Jaroměřicích jsme hned po ránu vyrazili
do místního zahradnictví pana Trbuška, kde jsme vybírali
dárek z nádherně rozkvetlých bramboříků, hyacintů a dalších
hrnkových květin, které měl pan zahradník připravené. Jenže
jako na potvoru ten den byl po ránu takový mráz, že než jsme
kytku donesli do školy a posléze domů, tak nám postupně uvadla.

Zdá se, že v současné době tento svátek pomalu křísí. Jen mě
napadá, který z podobných svátků má „navrch“. Zda Valentýn, MDŽ či
znovuzrozený Den matek.
Ale hlavně, i v současné nevlídné době, omezené proticovidovými
opatřeními, jsou květinářství stále otevřena. A tak stačí vstoupit a
vybrat ženám pěknou kytičku, ale žel s respirátorem a s patřičným
rozestupem.
Pavel Kyselák
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www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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KOSTELNÍ OKÉNKO
AUTOR: Martina Hlaváčová

Před několika dny jsme oslavili svátek svatého Josefa, ráda bych se k tomuto světci, velkému pomocníku ve všech potřebách, ještě vrátila, protože si jej letos máme připomínat nejen 19. 3., ale i po celý rok.

Rok svatého Josefa
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a
přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v
apoštolském listu „Otcovským srdcem“,
zveřejněným u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Papež František počínaje
8. prosincem 2020 vyhlásil zvláštní rok
věnovaný Ježíšovu pěstounovi. Mimo
jiné v tomto listě píše:
„Při této příležitosti bych se proto rád podělil o několik úvah nad touto výjimečnou postavou, tak blízkou životu
každého z nás, aby – jak říká Ježíš – „ústa mluvila to, čeho je srdce plné“.
Tato touha vzrostla v uplynulých měsících pandemie, kdy můžeme uprostřed krize zakoušet, že „naše životy utvářejí a nesou obyčejní – většinou
opomíjení – lidé, kteří se neobjevují na titulních stranách novin a časopisů ani na velkých jevištích nejnovějších show, nepochybně však dnes píší
rozhodující události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, zaměstnanci obchodních domů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, pořádkové služby, dobrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho a mnoho dalších, kteří
pochopili, že se nikdo nezachrání sám. […] Kolik lidí denně prokazuje
trpělivost a dodává naději, snaží se nešířit paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost. Mnozí otcové, matky, prarodiče a učitelé nepatrnými všedními
gesty ukazují našim dětem, jak se postavit krizi a překonávat ji přizpůsobením návyků, pozvednutím zraku a zintenzivněním modlitby. Kolik lidí
se modlí, obětuje a přimlouvá za dobro všech!“
13

Ve svatém Josefovi, nenápadném muži, který diskrétně a skrytě žije každodenní život, mohou všichni nalézt přímluvce, pomocníka a průvodce
těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo nejsou vidět
nebo jsou ve „druhé linii“, mají nezastupitelnou roli v dějinách spásy. Jim
všem patří uznání a vděčnost.“
V závěru listu papež František připojuje následující modlitbu:
Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.
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Amen
Po celý Rok svatého Josefa můžeme získat plnomocné odpustky, které se
udělují za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a
modlitba na úmysl papeže) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od
jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností
a způsoby, jak je dále určeno:
• všem, kdo budou aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se
aspoň jeden den budou účastnit pobytu v duchovním ústraní, který
bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi
• těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek milosrdenství
- ať tělesný nebo duchovní
• věřícím, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný
růženec
• každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu svatého Josefa, a
kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat
v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby
práce všech byla důstojnější
• věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi, a to za církev pro
následovanou ad intra a ad extra a za ulehčení všem křesťanům, kteří
trpí jakýmkoli druhem pronásledování
• věřícím v Krista, kteří se pomodlí některou platně schválenou mod
litbu nebo učiní úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, např. se pomodlí
„K tobě, svatý Josefe“, zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května,
o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, devatenáctého dne kterého
koliv měsíce a o každé jednotlivé středě, která je podle zvyku v latin
ském ritu zasvěcena památce tohoto světce
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• v dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného odpustku
vylévá co největší měrou na seniory, nemocné, umírající a na všechny,
kteří z legitimních důvodů nemohou vycházet, jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyk
lé podmínky, a u sebe doma nebo na jiném místě, kde je zadržuje nějaká
překážka, se pomodlí modlitby ke cti svatého Josefa, útěchy nemocných
a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují milosrdnému Bohu své bolesti nebo nesnáze svého života.
Přeji, na přímluvu tohoto velkého světce, radost i z maličkostí, sílu snášet
různá omezení, naději, že bude zase líp a požehnané velikonoce všem.
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Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení
je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl
a musel mít strach.
Nebojte se toho,
co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho,
co člověk vyrobil
a čím je den ode dne
více ohrožován!
A konečně,
nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více,
než kdy jindy.
Je nutné, aby zesílila jistota,
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy
tohoto pomíjivého světa,
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,
kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska...
Jen on se může plně zaručit za slova
„Nebojte se!“.
			
Moc Vzkříšeného Ježíše Krista prostupuje celými dějinami spásy, jež
směřují k osvobození a záchraně lidství a celého Stvoření pro věčnost.
Ať Světlo naděje nás stále provází v dnešních bouřlivých časech.
Nebojte se otevřít své srdce této Pravdě.
					
K tomu Vám ze srdce žehná
						
otec Pawel Wójcik CP
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