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Slovo starosty

 Vážení občané, 

v letošním roce se zatím pořizoval pouze darling do Oborské hospůdky kvůli zvýšení 

tlaku vody. Cena včetně nádrže a elektroinstalace se vyšplhala na 19 400 Kč.

   Další naplánované akce, při kterých pochopitelně může dojít ke změnám:

- oprava komunikace, vč. chodníků kolem mateřské školy (v současné době již 

práce započaly výměnou vodovodních uzávěrů)

- oprava křížku před domem č. 73

- oprava sochy sv. Jana Nepomuckého u kapličky na návsi

- oprava interiéru a fasády OÚ Obora ( zde jsme požádali o dotaci)

Kromě výše uvedených aktivit se bude pracovat na drobnějších opravách.

   Dále mi dovolte, abych vás informoval o řešení odpadového hospodářství v naší 

obci.Komunální odpad (popelnice) se sváží každý lichý čtvrtek.V oploceném prostoru u 

kravína je celoročně přistaven velký kontejner na objemný odpad. Využívat jej lze 

každou sobotu od 13:00 do 14:00 hodin. Kontejner však není určen na plošné úklidy 

nemovitostí. Na tyto rozsáhlé činnosti si každý musí objednat kontejner svůj.Do 

zmíněného areálu se může dále ukládat kovový odpad, který si prodávají hasiči. 

Utržené peníze používají na svoji činnost.Také se zde přistavil hnědý kontejner 1100 

l na bio odpad, který bude svážen v období od dubna do listopadu každý týden. 

Kompost, který se do kontejneru nevejde, lze uložit na vyznačené místo za oplocenou 

plochou.Prosím o udržování pořádku.

   Připomínám přísný zákaz, pod pokutou, ukládání jiného odpadu (např. popele), 

který na toto prostranství někdo ukládá.

Na stanovišti u obchodu jsou kontejnery na plast, papír a drobný kovový odpad z 

domácností. Větší kusy ukládejte do oplocenky u kravína.Před obecním úřadem jsou 

umístěny kontejnery na bílé a barevné sklo, také kontejner na textil.Nebezpečný 

odpad, elektrozařízení a pneumatiky se sbírají dvakrát do roka, vždy na jaře a 

podzim.Co do jednotlivých odpadů patří, se dočtete přímo na samolepkách na 

kontejnerech. Čím více budeme jednotlivé složky komunálního odpadu třídit, tím více 

peněz obec získá z Eko-komu, který obce odměňuje za množství vytříděného 

recyklovatelného odpadu.

TŘIĎTE ODPAD A UDRŽUJTE PROSÍM POŘÁDEK NA VŠECH STANOVIŠTÍCH 

KONTEJNERŮ.

                                                                Děkuji - Alexa Josef
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   Na základě rozhodnutí zastupitelů obce Obora se 

nebude zvyšovat poplatek    za popelnice. I nadále platí 

450 Kč na osobu s trvalým pobytem na Oboře, chalupáři 

za nemovitost 450 Kč, za každého psa 70 Kč. Osvobození 

od poplatku zůstávají  senioři od 80 let, členové 

zásahové jednotky Obora, děti v tomto roce narozené a 

občané s trvalým pobytem, kteří více než  9 měsíců 

pobývají v nemocnici nebo v jiném zdravotním 

zařízení.Termíny výběru vždy ve čtvrtek  19. března a 

23. dubna 2015 na obci v době úředních hodin od 17.00 

do 19.00 hodin. Platbu je možné provést i převodem na 

účet 9227631 / 0100, kdy jako variabilní symbol uveďte 

číslo domu, přičemž  do zprávy pro příjemce napište vaše 

jméno a příjmení.                                                                                                                         

   Nezapomínáme ani na starší občany.Tak jako loni, i nadále senioři od 70 let 

dostávají v tomto roce od obce Obora poukaz v hodnotě 250 Kč na výběr zboží dle 

svého výběru v místní prodejně COOP. Občané, kteří dovršili kulaté nebo polokulaté 

narozeniny, obdrží poukazy dva. K tomu dostanou na památku ještě keramický 

hrneček.

Slovo redakce

   Vážení a milí čtenáři. Předkládáme vám další číslo zpravodaje, v němž se seznámíte 

s předešlými událostmi nejen vy, kteří jste se jich osobně účastnili, ale i občané, 

kteří se o Oboráček zajímají. 

   Jsme sice menší vesnice, ale stále plná aktivních činností jak obecních zastupitelů 

a spolků, tak i jednotlivých dobrovolníků. Budeme rádi za jakékoliv vaše připomínky k 

vylepšení dalších čísel zpravodaje nebo podnětů, co by vás ještě zajímalo.

   Přejeme hezké a příjemné počtení, stejně jako krásné prosluněné jarní dny.

   Vážení občané, vzhledem ke zvýšenému množství psích 

exkrementů v naší obci, především v části Veselka a U Krbu, 

žádáme majitele psů, aby je nepouštěli z dohledu a výkaly po 

nich uklízeli.  Berte na vědomí, že se stále snažíme o zlepšení 

prostředí, ve kterém žijeme a pokálené komunikace k tomu 

rozhodně nepatří.

                                                                        

Zastupitelé obce                                                         

Z obecního úřadu

Upozornění
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   Po vánočních prázdninách čekalo na děti ve školce velké překvapení. Pod vánočním 

stromečkem vykukovalo spoustu krásných dárků, za které všem, co  Ježíškovi 

pomohli vybírat a finančně zajistit, moc děkujeme. 

   Přestože zima byla velmi mírná, užili jsme si 

radovánek, jenž k ní bezesporu patří. Ať se jednalo o 

jízdu na lopatách z našeho zamilovaného kopečku na 

školní zahradě, tak sáňkování nebo bobování v okolí 

O b o r y . 

Nezapomněli jsme 

ani na zvířátka a 

ptáčky. Pravidelně jsme ptáčkům sypali krmení do 

krmítek . Při našich toulkách přírodou jsme objevili  

čtyři krmelce, do kterých jsme zvířátkům donesli 

mnoho dobrot, nachystaných dětmi a jejich rodiči.

   Ve spolupráci s místní knihovnou pro nás 

p.Trubáková připravila besedu se spisovatelem  

Šanderou  a režisérem Sokolovským, kteří navštívili 

naši školku. Také jsme si vyjeli na pozvání do MŠ v 

Černé Hoře do mobilního planetária na výukový 

program pod názvem – Jak měsíček putoval za 

sluníčkem a do ZŠ v Jabloňanech na Muzikantskou 

pohádku.

   Ten dělá to a ten zas tohle – v tomto duchu se nesl celý týden, kdy jsme si povídali 

o různých povoláních. Navštívili jsme místní 

obchůdek, kde nám  prodavačky ukázaly svoji 

práci, upekli jsme si ve školce pletýnky a 

koblížky, které se nám moc povedly.Také nám 

do školky přišli ukázat svoji práci maminky a 

jeden tatínek – švadlena, kadeřnice, 

zahradnice, fotbalový trenér a fotbalista. Pro 

děti to byl týden překvapení a velkých zážitků.

Zprávičky ze školky
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   Závěrem roku zajistila Tělovýchovná jednota Obora, z. s.  v úterý 30. 12.2014 

dvouhodinový bowlingový turnaj v Blansku. V 16.15 hodin odjíždělo od autobusové 

zastávky 45 přihlášených občanů a od 17.00 do 19.00 hodin si užívalo na 8 drahách 

vzrušující klání. 

   Po příjezdu domů se většina odebrala do 

hospůdky, kde ve 20.00 hodin následovalo ve 

spolkové místnosti vyhlášení. V dětské 

kategorii se nejvíc dařilo Adélce Veselé, ale 

odměněny byly i Terezka a Karolína Kovářovy 

s Jolankou Venclů. Mezi ženami zvítězila 

Jana Malachová /242bodů/, druhá Monika 

Fliegerová /217 bodů/, třetí Kateřina 

Kubínová /215 bodů/. Překvapením večera 

bylo bezesporu umístění mužů, a to 1. místo Davida Müllera /345 bodů/, 2. místo 

Lubomíra Janíčka ml. /295 bodů/ a 3. místo Tomáše Bílka /294 bodů/. Jiřímu 

Bednářovi se jako jedinému podařilo získat v jedné hře přes 200 bodů / celkem 373 

bodů ze dvou her/, ale z důvodu svých dlouholetých zkušeností tohoto sportu se 

nechtěl, tak jako v minulých ročnících, započítávat do celkových výsledků populární 

soutěže "O přeborníka Obory v bowlingu". 

   Poslední den v roce již po čtvrté zastupitelé 

obce uspořádali silvestrovský výšlap na rozhlednu. 

Od naší hospůdky se v hojném počtu vyšlo ve 13.00 

hodin směrem na Huť sv. Antonie. Cestou se k nám 

přidávali další turisté, a to nejen z naší vesničky, 

ale i z okolí. Občerstvení  opět vyvezl nahoru kůň 

Věry Maškové, a tak si návštěvníci mohli pochutnat 

na čočkové polévce od paní hostinské Margity 

Skoumalové, vypít si horký čaj, svařené víno nebo 

velmi chutnou slivovici. Pokochali jsme se výhledem 

na okolní krajinu,neboť počasí nám přálo. Knihovnice Jana Trubáková udělala mimo 

jiné i společnou fotku, na které bylo přes 100 účastníků. Poté se všichni začali 

rozcházet ke svým domovům  a někteří zavítali ještě na ukončení do místní hospůdky.

Vánoční bowling

Silvestrovský výšlap na Malý Chlum
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U nové Oborské kapličky Narození Panny Marie se v sobotu 3.ledna 2015 konala v 

17.00 hodin bohoslužba. Přestože počasí nebylo zrovna přející, foukal studený vítr a 

sněžilo, pan farář David Ambrož byl potěšen návštěvností občanů a několikrát dal ve 

svém kázání najevo, jak si cení vytrvalosti přihlížejících. Na závěr se společně 

zazpívala píseň: ,,Narodil se Kristus Pán,veselme se.... A tak se radujme, jásejme, 

buďme k sobě laskaví a pomáhejme si navzájem. Někdy stačí pouhý úsměv, abychom 

se cítili dobře.

   Borci na konec by se mohli označit fotbalisté FK Obora, kteří se 

rozhodli poslední den roku strávit ve společnosti kulatého míče. Od 10.00 

hodin si zahráli silvestrovský fotbálek v areálu multifunkčního hřiště. 

Kluci, tento palec nahoru je pro vás.

   Večer až do ranních hodin strávili mladí hasiči v klubovně SDH, někteří občané dali 

přednost domácímu krbu, jiní se společně bavili v Oborské hospůdce.

  ”Štěstí tomu, kdo ho nemá, lásku tomu, kdo je sám. Zdraví všem, kdo nemocní jsou, 

něhu těm, co za krásou jdou. Slepým sílu slunečních paprsků, opuštěným srdce, která 

pro ně budou bít. A všem v novém roce pocit, že přes všechna úskalí je krásné žít." 

Poslední den v roce

Novoroční mše

Tříkrálová sbírka

   V duchu pomoci druhým lidem se nesla v neděli 4. ledna 2015 sbírka, pořádaná 

Oblastní charitou Blansko. Tak jak stojí v příběhu putování tří mocných a bohatých 

králů za malým dítětem, zrozeném v nuzných poměrech , kteří se rozhodli udělat 

něco neobvyklého a poklonit se nejslabšímu, tak i tato sbírka je v naší společnosti 

založena na setkání neznámých koledníků a dárců ve prospěch nemohoucích a 

nemocných  občanů. Mějme na paměti letošní motto od Matky Terezy: „Člověk nežije 

tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje."

   Dvě skupiny koledníků vybraly na Oboře 11 828 

Kč a přispěly tak, díky Vám, k celkové částce 1 694 

427 Kč. Patří Vám upřímné poděkování za Vaši 

vstřícnost a dobrou vůli za pomoc druhým lidem v 

nouzi. A Vám, milí koledníci,že jste dobrovolně 

věnovali svůj čas a pomohli nám k naplnění tohoto 

poslání:„Koledník já malý jsem, koleduji vám tu 

všem, štěstí, zdraví rodině, ať všechno zlé 

pomine.Nechť se vám splní všechna tajná přání a 

andělé v novém roce vaše cesty chrání."                                                                                                                  
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  Uskutečnila se v pátek 9.ledna 2015 v 19.00 hodin ve spolkové místnosti                         

Oborské hospůdky za účasti 13 členů (8 se omluvilo, 1 odhlásil).Členská základna má 

nyní 40 členů. Počáteční stav pokladny 56 568 Kč, konečný 49 418 Kč. 

   Schůzi řídila hospodářka Jaroslava Dobiášová. Po zahájení, zhodnocení sezóny 

malé kopané a zprávě o hospodaření, připomněla turnaje v loňském roce, obeznámila 

přítomné s plánem akcí na rok 2015. Nejvíce času se věnovalo přípravě na Masopustní 

zábavu, spojenou s pochováváním basy, která se plánuje na sobotu 14. 2. 2015. Po 

diskuzi se promítalo DVD , natočené „při posledním rozloučením s nebožkou."

   V letošním lednu a únoru se uskutečnil již po čtvrté taneční kurz na Oboře. Vedli 

ho, jako již v minulých ročnících, manželé Míšenští. Zúčastnilo se 33 párů různých 

věkových skupin.Rozdílný věk ani rozdílné taneční znalosti nebyly vůbec na překážku.  

Ve čtyřech lekcích a v závěrečné 

prodloužené se absolventi kurzu 

téměř naučili (umí jenom mistři) 

klasické i moderní tance.

  Ze společné fotografie, 

pořízené v závěru kurzu, lze 

usuzovat i na spokojenost 

ab s o l v e n t ů .  Úspě ch  p r ý 

zavazuje, tak snad v příštím 

roce opět.Poděkování patří 

obecnímu úřadu za vstřícný 

přístup. 

   Ve středu 21. ledna se uskutečnila ve spolkové místnosti Oborské hospůdky od 

19.30 hodin členská schůze za účasti 7 členek tohoto spolku. Hlavním bodem jednání 

byla domluva dětského karnevalu, připravovaného na sobotu 21. března 2015 od 

14.30 hodin.

Valná hromada Tělovýchovné jednoty Obora,z.s.

Úspěšné taneční 2015

Schůze ČČK

Výroční schůze STČ Obora

   Konala se v pátek 23. ledna ve spolkové místnosti Oborské hospůdky od 19.00 

hodin. Po vyhodnocení uplynulého roku seznámil předseda 12 přítomných členů s 

dalšími aktivitami. Na sobotu 18. dubna se chystá tradiční školení řidičů od 16.00 

hodin ve spolkové místnosti. Na srpen se plánuje velmi zdařilá akce - střelecká 

soutěž, jejíž termín bude upřesněn.
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   Velmi zdařilou úsměvnou komedii Lysistrata, podle předlohy starořeckého 

dramatika Aristofana, předvedli v sobotu 17. ledna v 17.00 hodin na sále kulturního 

domu Obora voděradští ochotníci. Více jak 110 návštěvníků shlédlo představení, 

zabývající se sice protiválečným tématem, ale 

podaným v humorné podobě. Hlavní hrdinka 

Lysistrata vyburcuje ženy k odporu proti válce a 

bojujícím mužům tou nejjednodušší metodou. 

Hlavní zbraní kromě jejich půvabu a krásy se 

stává vytrvalost, neústupnost a jednota. Teprve 

potom mužům dochází, že ve dvou se to lépe 

táhne, válka nestojí za nic a nejdůležitější 

skutečností života je láska ve šťastné rodině. 

Výkon na scéně se rovnal profesionálnímu 

hereckému obsazení, které pobavilo celý sál. Právem jim patří poděkování nejen za 

předvedení hry, ale také za jejich chuť a elán věnovat svůj volný čas přispět k šíření 

dobré nálady mezi lidmi navzájem.

„Žena je posel lásky a míru, ve válce ztrácí veškerou víru. Chtějí-li být  muži  

milováni, musí se obejít beze zbraní."

   Značí lidový svátek těsně předcházející Popeleční středě a tím i čtyřicetidennímu 

půstu před Velikonocemi (nepočítají se neděle), než nastane dlouhé období 

charakteru spíše duchovního rozjímání. Protože datum Velikonoc je pohyblivé a řídí 

se podle měsíčního úplňku, jsou zpětně pohyblivé i dny masopustu. O masopustních 

zvycích na našem území jsou první dochované písemné zprávy již od 13. století. Ale 

svátek sám je pochopitelně mnohem staršího data.

   Masopustní dny začínaly čtvrtkem před masopustní nedělí. Říkalo se mu "tučný 

čtvrtek". Člověk se měl co nejvíce najíst a napít, aby měl po celý další rok pořádnou 

sílu. Jelikož však byl čtvrtek dnem pracovním, zábava sama se odehrávala o 

masopustní neděli. Po bohatém obědě se těžiště dění přeneslo do hospody, k muzice. 

Tancovalo se i přímo na návsi a zábava se často protáhla až do rána. Následovalo 

masopustní pondělí, kdy bylo všechno rovněž ve znamení zábavy a tance.

   Masopustní veselí vrcholilo v úterý. Vesnicemi procházely průvody maškar a masky 

prováděly různé taškařice; svou roli v tom samozřejmě hrálo i množství vypitého piva 

či ostřejších nápojů. Tradiční bývala i masopustní divadelní představení. Ta bývala 

pod vedením kantora secvičena žáky obecní školy, pro které to byla vítaná možnost 

rozptýlení a sem tam nějakého toho grošíku, jímž diváci ocenili jejich snahu.

   Masopustní zábava končila úderem úterní půlnoci. Jakmile ponocný odtroubil, 

Divadelní spolek DIWOOCH

Masopust
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rychtář všechny vyzval k ukončení veselí – nastávala středa a s ní začínal dlouhý 

předvelikonoční půst.

   Název Popeleční středa pochází ze zvyklostí pálit palmy či kočičky z Květné neděle 

minulého roku. Takto získaného popela se užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy 

jsou věřící znamenáni popelem, tzv. popelcem, na čele. Tento symbol upomíná na 

blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu na znamení pokání před Bohem.

9

   Po roční přestávce zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů opět masopustní 

průvod.S medvědem a medvědářem navštívilo domy v obci dalších 15 masek s 

doprovodem hudby z místního rozhlasu. 

Jsme si vědomi, že průvodu chybí živá 

hudba, nejlépe snad harmonikář. Bohužel, 

v tomto termínu je o tyto lidi velká nouze. 

Proto uvítáme každý typ na ochotného 

muzikanta.

   Sbor děkuje všem štědrým občanům i 

návštěvníkům obce za poskytnuté dary, 

které budou využity mj. na podporu 

sportovního družstva mužů v letošní Velké 

ceně Blanenska.

Maškarní průvod

Masopustní zábava

   Tělovýchovná jednota Obora, z.s. pořádala v sobotu 14. února zábavu s 

pochováváním basy. K tanci a poslechu zahrála skupina AKCENT. Návštěvnost se 

vyšplhala přes 250 zájemců. Měli možnost zhlédnout smuteční ceremoniál s 

pochováváním basy ve 22.00 hodin a lákavá byla také půlnoční tombola s hodnotnými 

cenami. Největší úspěch zaznamenalo vzpomínkové vystoupení na loňskou ,,Oborskou 

buchtu 2014". Nechybělo velké množství alko i nealko nápojů, a tak není divu, že 

výtěžek byl poměrně vysoký. Bude použit pro následující aktivity spolku, stejně tak i 

na akce, pořádané pro děti.

   Velmi si vážím přístupu všech osob, které 

přispěli ke zdárnému průběhu zábavy a  

věnovali svůj čas na nácvik programu, 

přestože mnozí nebyli ani členy spolku. 

Chtěla bych jim touto cestou moc poděkovat, 

stejně i všem sponzorům, kteří nás 

podpořili.Děkuji.

                    Jaroslava Dobiášová                                                       



Oborská knihovna - fotoreportáže z akcí v lednu až březnu

Výtvarná dílna - Jak jsme se staly Hraběnkami?

Vernisáž výstavy obrazů PRO RADOST Sylvie Vašinové
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Haló, haló-tady Večerníček, beseda s režisérem Eugenem 
Sokolovským, ml.

Velikonoce tradičně i netradičně s Mgr. Josefem Mikuláškem
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Životní jubilea v lednu, únoru a březnu

50 let   Kotoulková Ludmila       71 let    Petrová Hana

          Malach Jiří               74 let    Janíčková Ludmila

55 let    Janíčková Bohumila      76 let    Janíčková Anna

60 let    Pivoňková Marie          81 let    Králová Svatava

          Bednářová Alena          82 let    Králová Marie

65 let    Janíčková Růžena        85 let    Kazdová Božena

70 let    Borek František          87 let    Kovář František

          Zachovalová Jarmila

Z matriky obce

K trvalému pobytu se přihlásili:

 Cihlářová Mária č. 45

 Dudešek Milan č. 25

 Gulda Miloslav, Guldová Vanesa a Kuncová Liliana č. 106 

 Řezníková Květoslava č.13

Ke 31. 12. 2014 se evidovalo 320 občanů s trvalým pobytem na Oboře.

Narodila se

27.1.2015 se narodila Jina Náplavová v čísle popisném 

10.Zastupitelé obce přejí hlavně zdraví a štěstí do 

nového života.
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Pozdě večer přechází přes tmavý park osamělá žena, když se ze tmy náhle ozve: 

„Stát!" 

Žena se zastaví. „Lehni!" Tak si lehne. „Plazit se"! Velice ustrašená se plazí po zemi. 

Po chvíli se nad ní někdo skloní a s lítostí se zeptá: „Paní, je vám špatně? Já tu sice 

cvičím svého psa, ale mohl bych skočit pro doktora.”

Tatínek se ptá svého osmiletého synka: „Co bys letos chtěl k narozeninám?" Synek 

odpoví: „Menstruační tampóny." 

„A víš ty vůbec, co to je?!"

„Nevím, ale v televizi jsem slyšel, že se s tím dá dobře hrát tenis,plavat, jezdit na 

kole i skákat padákem",vysvětluje chlapec.

V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává.

Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese 

ovoce. 

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - 

poroste chlebíček.

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak se začne kositi.

Pranostiky

Trocha humoru

Pozvánky
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Zveme Vás na večer plný country tanců, kde pod vedením 

učitelů tance, manželů Míšenských, se můžete naučit a 

zatančit si různé druhy country tanců - line dance, čtverylky, 

řadové i kruhové tance a zopakovat si i společenské tance.

V pátek 17. dubna 2015 od 19,30 hodin v sále KD na Oboře.

Sbor dobrovolných hasičů Obora zve všechny na jubilejní 

10.Velikonoční večírek. Ten se bude konat v sobotu 4.dubna 

od 20 hodin v sále KD. K poslechu hraje skupina ARCUS. Těšit 

se též můžete na bohatou tombolu,výborné jídlo a mnoho 

dalšího.
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   Třída gymnázia dostala za úkol napsat, co 

považuje za sedm divů světa. Obvyklé pořadí bylo: 

pyramidy v Gize, Taj Mahal, Velký kaňon, 

Panamský průplav, Empire State Building, Bazilika 

sv.Petra ve Vatikánu a Velká čínská zeď. 

   Učitelka zpozorovala, že jedna studentka ještě 

pracuje a zeptala se jí, zda má problém s 

vypracováním seznamu. Dívka odpověděla:

„Ano, nemohu se rozhodnout, vždyť jich existuje 

tak mnoho." 

Profesorka ji tedy vyzvala, aby se podělila se svými 

názory i s ostatními. Žákyně zpočátku váhala, ale 

pak řekla:

„Toto je mých 

sedm l idských 

divů světa - vidět, slyšet, zažít dojetí, mít chuť, 

cit, smát se a milovat”.

V místnosti nastalo náhlé ticho. 

   Ty každodenní věci, které bereme jako 

samozřejmost, jsou často nenaplněné a přitom jsou 

nádherné. Nejdražší věci v životě se nedají koupit 

ani vyrobit. Pozoruj je, užívej si jich a předávej 

dalším lidem.                                JD

,, Když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá 
už jen jediné. Naučit se na Zemi žít jako lidé".                George Bernard Shaw

Citát závěrem

Sedm divů světa
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