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Vážení občané, 

v minulém čísle Oboráčku jsem zmiňoval akce, které nás čekají. Některé z nich se 

již realizovaly.

Nejvýznamnější z nich byla oprava komunikace 

kolem mateřské školy. Tuto akci nemám od 

firmy Deas prozatím vyúčtovanou, ale cena by 

se měla pohybovat kolem 860.000,- Kč. 

Přesnou částku vám sdělím v příštím čísle 

zpravodaje.Věřím, že vytvořením parkovacích 

míst u mateřské školy se v tomto místě zvýší 

dopravní bezpečnost. Především s ohledem na 

děti.

Chodník vlevo, směrem na Hutě, se opravil zatím provizorně. Nahotovo se opraví 

příští rok, až sednou výkopy po výměně uzávěrů vody.Chodník vpravo, u mateřské 

školy, se bude dělat svépomocí. Pomoc přislíbili hasiči.

V souvislosti s touto akcí chci poděkovat mladým soutěžním hasičům, Tomáši Bílkovi 

a panu Flokovi, že brigádně pomohli s vytrháním obrubníků. Dále Jakubovi Alexovi, 

za vypůjčení těžké techniky z Deasu, bez které by se tato práce nedala realizovat.

Další akce :

- Křížek na křižovatce + sv. Jan Nepomucký         :     54.000,- Kč

- Výsadba muškátů u obchodu                        :         530,- Kč

- Výsadba 1.000 ks stromků                         :     11.000,- Kč

- Zadláždění stanoviště kontejneru u oplocenky     :         550,- Kč

- Osazení patníků u obchodu                          :        600,- Kč

- Dřevěná ohrádka na bioodpad za oplocenkou       :         900,- Kč

- Jarní zametání komunikací                          :      5.200,- Kč

- Nové stoly a židle na sále                           :      7.200,- Kč

- Energetický štítek budovy OÚ+sál+hospůdka      :      9.600,- Kč  

Ještě nás čeká oprava fasády a interiéru budovy OÚ. Na tuto akci jsme získali 

dotaci z JmKr.Dále oprava schodů do hospůdky. Tady bude použita stejná 

technologie, jako na schody do sálu. 

Závěrem všem přeji hodně zdraví a pohodu v nadcházejícím létě.

Josef Alexa

Slovo redakce

   Přišlo jaro, plné zářících barev a  vůní přírody, spojené se štěbetáním ptáků a 

hřejivého sluníčka. Rádi bychom, abyste i vy, milí čtenáři, vycítili z našeho 

zpravodaje lahodnou atmosféru tohoto období a náležitě si jej užili.
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Divadlo „na jedničku”

   S velikým úspěchem se setkalo vystoupení ochotnického spolku z Rájce-Jestřebí 

v sobotu 14. 3. na sále kulturního domu na Oboře v divadelní hře Škola základ 

života. Děj ze školního prostředí, prolnutý zpěvem a tancem profesionálního rázu, 

dobové kostýmy a především výkon skvělých skoroherců, sledovalo více než 140 

návštěvníků. Bavily se i menší děti, přestože celá hra trvala přes dvě hodiny. 

Nekončící závěrečný potlesk, vyprovázející účinkující, svědčil o tom, že výstup 

patřil opravdu k nezapomenutelným zážitkům.  

Karnevalové veselí

První jarní den, 21.březen 2015, skýtal příjemnou sluneční sobotu, ale také 

tradiční dětský karneval na Oboře, pořádaný členkami MS ČČK. Zdařilým 

odpolednem od 14.30 hodin provázela přítomné Maruška Venclů. Při reprodukované 

hudbě prošel sálem nejdříve průvod více než padesáti  masek, a potom už 

následovaly soutěže, hry a tanec, doplněné sladkostmi.  Úsměvným pohledem 

provázeli návštěvníci krásnou masku pandy, do které se oblékla dokonce jedna z 

maminek. Pro zpestření programu vystoupila ve dvou vstupech Petra Havířová s 

kamarádkou s ukázkou orientálních tanců.

Každé dítko obdrželo poukaz na limonádu a 

tatranku. Nechybělo ani občerstvení v podobě 

svařeného vína, nealkoholických nápojů a 

domácích tyčinek. Po společném fotografování si 

děti pochutnaly na zákusku. Tombole s více než 

150 cenami předcházelo vylosování 10 hlavních 

cen, z nichž dva dorty věnovala předsedkyně 

spolku, paní Svatava Králová.Za hezké 

provedení akce, kde si především zadováděli 

kluci,patří pořadatelkám veliké poděkování.

Z obecního úřadu

   Vážení občané, od července bude v naší obci platit nová obecně závazná vyhláška 

o zákazu podomního prodeje. Doufáme, že tímto ubude návštěv různých otravných 

prodejců vč. podvodníků. Vyrozumění o tomto zákazu bude umístěno na dopravních 

značkách označujících obec OBORA.

   Připomínáme, že u obecního úřadu, vedle kontejnerů na sklo, byl přistaven nový 

kontejner na textil. Lze do něj ukládat oblečení, obuv, přikrývky a hračky. 

Veškeré sesbírané věci budou použity na charitativní účely, což bylo cílem 

zastupitelstva. Věci ukládejte do kontejneru v suchých igelitových pytlech.

                                                                           Děkujeme.
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Keltský telegraf

   Již 3. rokem je naší, oborskou, tradicí přivítání JARA zapálením ohňové vatry na 

nedalekém Malém Chlumu. A také přijetí a odeslání světelného signálu. Ten 

prochází územím Slovenska, přes celou naši republiku a končí v Německu (více na 

http://www.keltskytelegraf.cz/). Všichni, kdož v sobotu 21. 3. 2015 večer v půl osmé 

přišli na Malý Chlum, stali se tedy čerty (bylo nás kolem 100!!!). Před 20. hodinou 

jsme přijali světelný signál z rozhledny Podvrší ve Veselici a poslali jej dál na 

rozhlednu do Kozárova. Viditelnost byla dobrá, svítily hvězdy a ve vzduchu vonělo 

jaro. 

   V průběhu celého večera jsme chřestili chřestidly a bubnovali šamanskými 

bubínky. Po předání světla do Kozárova byl Vědmou zahájen keltský rituální obřad 

PROBUZENÍ.  Nejprve byl proveden očistný rituál březovým kouřem od všeho, co 

již ve svém životě nepotřebujeme, co je minulostí, poděkování za ZIMU, za to, že 

jsme ji přežili, za vše, co nás naučila.

   Poté následoval rituál s děkovnou obětinou do ohně – zrní (hojnost), vonných bylin 

(zdraví), pruhu látky (pospolitost), přání pro všechny zúčastněné pro celý další rok 

napsané na kousku dřeva a také symbol zimy, slaměná Morana. Toto vše bylo 

obětováno a zpečetěno ohňovou vatrou. Účastníci setkání si po vyzvání Vědmy mohli 

sami prostřednictvím špetky zrní hozeného do ohně zajistit hojnost pro příští 

období a také si požádat o splnění svého tajného přání. 

Pro odvážné zájemce byly připraveny runy, znaky keltské abecedy, které 

se nyní používají k věštění. Ne všichni si přáli vědět, co mohou v blízké 

budoucnosti očekávat.

Akce vítání JARA s připomínkou keltské mytologie se vydařila. Společným 

pojítkem byla radost ze sdílení společného zážitku, oslava jara nejen v přírodě ale 

také v sobě.  Keltský telegraf 2015 na Malém Chlumu byl ve znamení dobré nálady, 

pokory i souznění s přírodou. 

Za všechny čertice, čerty i čertíky z Malého Chlumu manželé Eliška a Jiří Havířovi 

a Jana a Jiří Trubákovi.

Velikonoční hrkání

   Velikonoce - spojené s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista - 

symbolicky předznamenal průvod dětí v doprovodu rodičů s hrkačkami, řehtačkami 

a klapačkami na znamení smutku a nahrazením kostelních zvonů, které v tuto dobu 

utichly.

   Počasí nepřálo, neboť na Zelený čtvrtek 2. dubna napadlo více sněhu, než 

kterýkoliv zimní den, foukal  studený vítr. Druhý den, Velký pátek 3. dubna, 

přinesl trochu tepla v podobě slunečních paprsků, ale i tak chladno bylo citelné.
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Děkujeme všem zúčastněným za jejich dobrovolné přispění, stejně tak i Václavu 

Barákovi za organizaci a přípravu dřevěných nástrojů. Ne  v každé vesnici se tato 

tradice udržuje, proto je hezké, že na Oboře ano.

Velikonoční večírek

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 4. dubna 2015 od 20.00 hodin 

jubilejní desátý večírek. K tanci a poslechu hrála skupina ARCUS. Návštěvnost 

zpočátku nebyla vysoká, přestože kromě velké nabídky alko i nealko nápojů, členové 

spolku připravili chutný guláš a řízky s bramborovým salátem. Úderem 22. hodiny 

zazněla siréna, potemněl sál a představitelé SDH Obora za pomoci hořících loučí 

předvedli nástup. Jiří Bednář úvodní řečí všechny přítomné přivítal a předal slovo 

novému starostovi hasičů Ing. Tomáši Přibylovi.

Velice příjemným překvapením se ukázalo vystoupení 

mladé taneční dvojice, Kateřiny Havlíčkové s 

partnerem, kteří v rytmu latinsko-amerických tanců a 

skákavé polky roztleskali celý sál a po obrovském 

aplausu dostali sladkou odměnu.

S postupem času se parket zaplnil a než došlo k půlnoční 

tombole a losování beránka na slosovatelnou vstupenku, 

dražilo se velikonoční vejce, jehož výnos se tentokrát 

věnoval na léčebné účely pro nemocného chlapce na Oboře. Pod záštitou Oblastní 

charity Blansko byl tento počin další ukázkou veliké lidskosti a solidarity nejenom 

místních občanů.                   

DODATEK:

Ke sbírce při velikonočním večírku se finančním obnosem připojila obec Obora, SDH 

Obora a Tělovýchovná jednota Obora,z.s. Zdraví se nedá penězi zaplatit, ale tímto 

gestem bychom, my zúčastnění, chtěli vyjádřit obrovskou podporu v boji se 

zákeřnou nemocí. Cítíme s celou rodinou a přejeme si, ať vše zlé pomine a ty, 

Jiříku, si budeš ve zdraví užívat svých chlapeckých snů.                                                                                                                            

RODINA MELOUNOVA DĚKUJE:

Chtěli bychom poděkovat všem kamarádům, sousedům a známým za podporu a těm, 

kteří přispěli ve sbírce na našeho vážně nemocného Jiříka. Děkujeme hlavně SDH, 

obci Obora a TJ Sokol. Dík patří i Oblastní charitě Blansko, nejen za 

zprostředkování sbírky na Velikonočním večírku, ale také za jejich lidský přístup. 

Částka, kterou jsme obdrželi, bude použita na výdaje spojené s léčbou. Ta i přes 

dobré prognózy bude trvat přibližně dva roky.Mile nás překvapil zájem tolika lidí a 

moc si toho vážíme.                                       Silva a Jirka Melounovi
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Jarní brigáda

Zastupitelé obce připravili na sobotu 25. dubna od 14.00 hodin úklidovou akci okolí 

naší vesnice. Sbíraly se odpadky po příkopách směrem na Bořitov, Jabloňany, Lhotu 

Rapotinu i Doubravici nad Svitavou. Také se upravilo pískoviště a areál výletiště za 

obchodem. Činilo se 8 dospělých a 10 dětí. 

V krásně slunečném odpoledni s příjemně vanoucím větříkem potom přišlo vhod 

menší občerstvení. A děti, plné elánu, si ještě zadováděly v právě uklizeném 

prostoru. 

Stavění máje

Ve čtvrtek 30. 4. zorganizoval SDH Obora 

ve spolupráci s obcí Obora stavění máje. 

Děvčata ozdobila v 16.00 hodin horní část 

smrku krepovými stužkami, stejně jako 

zavěšený věnec. No, a šikovní muži upevnili 

vysoký kmen pomocí háků a lan na pokraji 

hřiště. Traduje se, že jedním z účelů, proč 

se májka staví, je ten, že lesní duch takto 

zajistí požehnání pro celou vesnici. 

Doufejme, že se tak stane i u nás.

Lampionový průvod

V předvečer státního svátku  Dne vítězství, kdy byla německá vojska před 70 lety 

poražena, připravili zastupitelé obce na počest této události, stejně jako každý 

rok, lampionový průvod Oborou. Setkání  ve čtvrtek 7. 5. u zrcadla směrem na 

Doubravici nad Svitavou v čase od 18.30 hodin v krásném slunečném a trochu 

větrném podvečeru, vylákalo do průvodu 38 dětí, které doprovázeli samozřejmě i 

dospělí. Při hudbě, pouštěné z místního rozhlasu, se pomalým krokem dostali 

účastníci na výletiště. Děti obdržely sladkosti a nad ohýnkem si opékaly klobásky. 

Společně si zaskotačily na hřišti i průlezkách. 

O ostatní se postarala paní hostinská, která 

otevřela kiosek s velkou nabídkou sortimentu v 

tekutém stavu. Blížil se soumrak a spíš než 

lampiony a baterky, svítily pobíhajícím dětem 

fosforové kroužky. To už ale nastal čas 

pomalého návratu domů. Spokojenost 

organizátorů se násobila hojnou účastí 

nejenom místních občanů, ale i cizích 

návštěvníků.
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Další střípky

V pátek 20. března jsme mohli pozorovat částečné zatmění 

Slunce. Předchozí se uskutečnilo v roce 2011, následovat 

bude až v červnu 2021, ale na srovnatelně velké zatmění si 

musíme počkat do roku 2026.

Během března se kolem Obory opět potuloval pejsek, kterého někdo 

opustil. Podařilo se mu podhrabat do jedné ze zahrad v obci a štěstí 

měl i v tom, že se našli zájemci, kteří se o něho starají. Kdoví, co 

všechno nedobrého zažil, ale faktem zůstává to, že teď se má velice 

dobře, což dokazuje spokojeně vrtícím ocáskem při každé vycházce. 

Punťo, tak vítej na Oboře!

V sobotu 11.dubna bylo zprovozněno po zimní přestávce multifunkční 

hřiště. Při zájmu o tenis, popřípadě nohejbal, si můžete rezervovat 

kurt stejně jako loni u paní Kovářové. Buď osobně v čísle popisném 103 

nebo telefonicky  na čísle 776 314 534. 

V pondělí 13.a úterý 14. dubna vysázeli obecní zaměstnanci 

celkem 1000 kusů lesních stromků v obecním lese v lokalitě Na 

Babách.

V úterý 14. dubna se od 17.00 hodin postavila zahrádka 

před Oborskou hospůdkou. V následujících, snad horkých 

měsících, bude jistě příjemné na ní posedět pod slunečníky a 

s vychlazeným nápojem.

V pátek 17. 4. se konal na sále kulturního domu country večer, opět ve 

spolupráci s manželi Míšenskými. Návštěvnost už nebyla taková, jako při 

tanečním kurzu, i tak se všichni zúčastnění skvěle bavili.

Členové spolku STČ zajistili na sobotu 18. 4. školení řidičů. Pan 

Kopřiva po roce opět obeznámil posluchače s novinkami silničního 

provozu a odpovídal na dotazy této problematiky. Nechybělo menší 

občerstvení, jenž přišlo vhod, neboť se diskuze protáhla až do 

19cté hodiny.
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Během dubna došlo k renovaci sochy Jana 

Nepomuckého u kapličky na návsi a kříže se 

smírčím kamenem U lípy blízko bývalé kovárny. 

Z důvodu výměny chodníků před MŠ se stříbrný smrček 

přesadil do parku u autobusové zastávky. V pátek  8.5. 

započala demontáž po obou stranách od domu č.74 směrem 

na Huť sv. Antonie . Na brigádě se podíleli mladí hasiči 

spolu s některými místními občany.

V pátek 8.5. proběhla brigáda hasičů v oplocence u 

tramvaje.Celkem 15 členů sboru zde pokosilo trávu a vyřezalo 

náletové dřeviny.

Nezvyklé místo si zvolili kosí 

rodiče pro narození svých 

potomků. Poznáte, kde si 

postavili hnízdo? Ve čtvrtek  14. 

května  pět kosáčků vylétlo.

Ve stejný den se dovezl před obec nový kontejner na textil. Lze do něj 

ukládat oblečení, obuv, přikrývky a hračky, pokud možno v igelitových 

pytlích.

V neděli 17.5  se na Oboře konal 1. ročník soutěže v 

požárním sportu O pohár obce Obora.Jednalo se o tzv. 

kandidátské kolo Kvasar cupu – Velké ceny Blanenska. 

Její výsledky se do tohoto ročníku nezapočítávají ,i 

tak se sjelo na Oboru 17 teamů mužů a 8 družstev žen. 

Zvítězili chlapi z Žernovníku a děvčata ze Sychotína. 

Domácí borci obsadili časem 19,16 konečné 6.místo. 
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Malá kopaná

Jarní liga v malé kopané začala tentokrát o něco dříve, než v předchozích letech, a 

to v sobotu 28. března 2015. 

Soupiska hráčů FK Obora, stále hrající v 5.lize: kapitán týmu  Kotoulek Martin, 

brankáři  Stejskal Jiří a  Bílek Jan, hráči Bílek Lukáš,  Bílek Tomáš, Boček Jan, 

Dobiáš Jan, Dobiáš Jaroslav, Janíček Lubomír, Kejík Martin, Kovář Miroslav, Pavel 

Jiří, Štěrba Viktor a Vaněk Zdeněk.

Základní kolo okresního poháru Memoriál Josefa Rybára se odehrálo v sobotu 4. 

dubna. Tým FK Obora nastoupil na domácím hřišti v 16.00 hodin proti 

favorizovanému družstvu FC Kozárov a prohrál 3 : 7. Za nás dvakrát skóroval 

Lubomír Janíček a jednou Jan Boček.

Ani v probíhající sezóně, kdy je odehrána první 

polovina,to zatím nevypadá příliš růžově. Proto vám 

přinášíme rozpis zápasů na druhou polovinu 

sezóny,aby jste přišli naše borce podpořit na místní 

stadion a pomohli je dotlačit k lepším výsledkům a 

konečnému lepšímu umístění v tabulce.  

KOLO DATUM+ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ

12. So 15. 8. v 18.00 TJ Sokol Valchov B FK OBORA

13. So 22. 8. v 17.00 FK OBORA SK Kněževes 2006

14. So 29. 8. v 17.00 SK Jestřebí FK OBORA

15. So   5. 9. v 17.00 FK OBORA TJ K20 Šošůvka

16. Ne 13. 9. v 10.00 FK TUZEMÁK FK OBORA

17. So.19. 9. v 17.00 FK OBORA FC Dlouhá Lhota

18. So 26. 9. v 17.00 PANTHERS Vanovice FK OBORA

19. So  3.10. v 16.00 FK OBORA FC Sokol Letovice

20. So10.10. v 16.00 ARTÉZIA Štěchov FK OBORA

21. So17.10. v 16.00 FK OBORA FC Lhota u Lysic

22. So24.10. v 16.00 FC PICCOLO Čer.Hora FK OBORA
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Ohlédnutí za jarní knihovnou

Nedávno jsem vás zvala na předjarní a jarní aktivity v knihovně a najednou je 

tu červen. A s ním doba dovolených a školních prázdnin.

Zde je malé ohlédnutí za tím, co jsme prožili – nejsou zde uvedeny všechny 

akce, které se uskutečnily:

 Beseda pro děti z MŠ Obora s režisérem Eugenem Sokolovským v rámci 

projektu Haló, haló – tady Večerníček.

 Vernisáž výstavy obrazů Pro radost Sylvy Vašinové – do konce června je 

k vidění v knihovně. Obrazy jsou prodejní.

 V březnu, měsíci čtenářů a knih, to 

bylo setkání s báječným panem 

Arnoštem Vašíčkem a jeho tajuplným 

světem záhad na naší planetě Zemi. 

Je škoda, že účast na této besedě 

byla malá.

 V dubnu jsme jedno sobotní odpoledne 

s Janou Francovou zažili hedvábné 

pohlazení, krásné setkání.

 S dětmi z MŠ jsme se koncem 

dubna prošli nedalekými Drnovicemi. 

Průvodcem nám byl skřítek Ctibůrek, 

který nám ukázal všechny 

zajímavosti této obce. Počasí nám 

také přálo,a tak jsme spolu strávili 

prima dopoledne.

 Květnového setkání v Černé Hoře u 

příležitosti slavnostního ukončení 

čtenářského projektu Haló, haló – 

tady Večerníček se zúčastnily děti z naší mateřinky. Zde před dalšími 

150 dětmi i dospělými s paní učitelkou Janou Kolínkovou zazpívaly 

písničky z pohádek.

 10. 6. pojedeme do Městské knihovny v Rájci – Jestřebí, kde na nás 

čeká překvapení.

 16. 6. je pro veřejnost od 16,30 hodin připravená poslední výtvarná 

dílna v přísálí kulturního domu, více na plakátu ve vývěsce nebo na 

http://obora.knihovna.cz/

 30. 6. knihovna bude otevřena od 16,30-17,30 hodin. Ráda bych vás 

pozvala na letní literární čajovnu u Trubáků na zahradě – od 18 hodin. 

Opět se těším na zajímavé knihy i příběhy, které nese s sebou život.
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Knihovna bude od července do konce srpna uzavřena. Pokud by někdo z vás měl 

zájem o půjčení či vrácení knih(y) je možné mi zavolat na tel. č. 728 113 735 

a určitě vám ráda vyjdu vstříc.

Další výměnu knih z výměnného fondu chystám koncem září t. r.  Pokud máte 

nějaké tipy, jaké tituly bych měla z Ráječka dovézt, napište mi je nebo sdělte 

osobně.

Léto, jak má být – sluníčkové, pohodové a odpočinkové – Vám všem přeje Jana 

Trubáková

Pojďte s námi za zvířátky

Nejisté počasí nezabránilo 45 výletníkům navštívit Zoologickou zahradu v Olomouci 

v sobotu 30. května, kam se dopravili autobusem, jenž zajistili zastupitelé obce 

Obora. Tak jako v uplynulých letech se zájezd konal hlavně kvůli dětem při 

příležitosti Mezinárodního dne dětí. Hned při odjezdu v 8.00 hodin z autobusové 

zastávky v podmračeném, ale teplém ránu, dostaly děti pohoštění - limonádu, 

banán a tatranku - a už se vesele cestovalo.

V areálu, v 5ti hodinovém rozchodu, jsme měli 

dostatek času zhlédnout více než 400 druhů 

živočichů v přívětivé lesnaté lokalitě podhůří 

Nízkého Jeseníku  na ploše 42,5 ha.Velikému zájmu 

se těšil společný výběh medvědů a vlků, průchozí 

výběh klokanů a makaků, stejně jako mořská akvária 

nebo pět pavilonů žiraf, opic, šelem, netopýrů a 

jihoamerický pavilon. Nejroztomilejší podívanou 

skýtal obrázek v prostoru obývaném kozami, kam 

mohly děti vstoupit, pochovat si je a dokonce i krmit.

Z vyhlídkové 32 metrů vysoké věže jsme 

pozorovali okolí města včetně nedaleké baziliky na 

Svatém Kopečku, kam jsme se bohužel kvůli dešti 

již nedostali. Pro zábavu nejmenších sloužilo 

lanové centrum Lanáček. 

Na mnoha místech občerstvení a krytá 

odpočívadla, takže menší přeháňka kolem poledne 

nás vůbec nezaskočila. Horší už to bylo před 

naším odjezdem v 15.00 hodin, kdy se strhla 

prudká bouře s lijákem. Protože jsme měli moc 

šikovného řidiče, přijel pro nás až před východ z lesoparku a my, sice uchození, ale 

plni zážitků, jsme  spokojeně pozorovali návaly deště s krupobitím v suchu. V 

pořádku jsme před 17 hodinou přijeli domů, kde nás přivítalo hřejivé sluníčko.Výlet 

se opravdu zdařil a bude na co vzpomínat.                                  
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Zprávičky ze školky

Jen jak nám v dubnu oschly silnice a lesní cesty, hned jsme se vydali na pěší výlety 

po okolí.S paní Trubákovou a skřítkem Ctibůrkem jsme putovali a poznávali zajímavá 

místa v Drnovicích.Pěšky jsme šli pozdravit své kamarády do MŠ v Doubravici. 

Vyzbrojeni motyčkami jsme se vypravili ke studánkám do Hutí.O ty se budeme v 

budoucnu pečlivě starat tak, jak je psáno na tabulce v lese, my-děti z MŠ z Obory. 

Svoji fyzičku jsme též posilovali pod vedením paní 

Kubové v plaveckém bazénu v Černé Hoře. 

Nezapomněli jsme 

na nejkrásnějš í 

svátek jara- svátek 

našich maminek. S 

n e t r a d i č n í m  

d á r e č k e m  z 

keramiky  nám 

tentokrát pomáhala keramička paní Straková.

Přišel čas vyhodnocování soutěží, kterých jsme se 

v letošním školním roce účastnili.V soutěži , vyhlášené OMS -Mé toulky přírodou 

jsme za výtvarné zpracování rukavičky s názvem od pohádky za zvířátky, získali  

cenu poroty. Tu převzala na slavnostním vyhlášení za děti paní ředitelka v Černé 

Hoře.Na slavnostní vyhlášení literární  soutěže Haló, haló - tady Večerníček jsme 

se za paní Trubákovou do salonku rovněž v ČH již vypravili všichni.Děti byly 

odměněny především  za svoji tvořivost, fantazii,pečlivost, trpělivost, za  to, jak 

n á p a d i t ě   d o k á z a l y  d a n ý  n á m ě t  z p r a c o v a t .

24. dubna proběhl v naší MŠ zápis dětí pro školní rok 2015/2016. Bylo podáno 15 

žádost í  o  př i jet í  k  předško l n ímu vzdě láván í ,  př i ja l o  se 11.

Rádi bychom touto cestou chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří nám  i nadále 

pomáhají se sběrem papíru a 

plastových víček. Výtěžek z obou 

bude použit jak k úhradě výletu 

pro naše děti z MŠ, tak i na 

charitativní činnost-  na pomoc 

n e m o c n ý m  k a m a r á d ů m . 

D ě k u j e m e .

Přejeme všem dětem, rodičům i 

přáte lům naš í  MŠ krásné 

p r á z d n i n y  p l n é  s l u n í č k a , 

nevšedních zážitků  a letní 

pohody.
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Životní jubilea v dubnu,květnu a červnu

60 let    Bušová Marie

   65 let    Vitouch Antonín

             Havířová Hana

            Havíř Zdeněk

          Alexa Josef

72 let    Havíř Antonín

            Havířová Věra

  80 let    Havířová Marie

   81 let    Otrubová Emilie

   84 let    Fujsová Zdeňka

                   Řezníková Květoslava

89 let    Kovář Oldřich

               Janíčková Ludmila

          93 let    Zachovalová Květoslava

Z matriky obce

K trvalému pobytu se přihlásil Pavel Jiří  č. 21, Ludvová 

Karolína a Barbaro Daniel č.120.

Odhlásili se Vinklerová Jaroslava a Silvie, Husnajová Lenka 

se synem Vítem č.106, Libor Vinkler č.21, Havelková Eva 

č.35 a Štěrbová Marie č.38.

Narodil se

Plch Daniel
Na chvíli zastavil se čas a všechny zvony oněměly, a pak jsi přišel 

mezi nás,s tvářičkou trochu krabatou, s pěstičkou směšně 

zaťatou, a všechny zvony se zas rozezněly.

Ať Vám Vaše děťátko přinese hodně lásky, smíchu a něhy, ať 

p r o z á ř í  k a ž d ý  d e n  š t ě s t í m  a  r a d o s t í .                                           

Přejí zastupitelé obce
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Pranostiky

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno 

otrava.

Trocha humoru

Leží si takhle segedínský guláš v žaludku a najednou BUM! Přiletí vodka. Za chvíli 

rum, fernet, myslivec a nakonec pivo. Guláši je to divné. Protáhne se a říká si: 

,,Nahoře je asi nějaký mejdan, tak se tam půjdu podívat."

Manželka už ztratila trpělivost s pitím svého manžela a rozhodla se, že ho postraší 

a vytrestá. Převlékla se za Lucifera, a když se v noci připotácel opilý domů, tak na 

něj zpoza rohu vyskočila a zavřeštěla. Manžel si ji prohlédl a s klidem gentlemana 

odpověděl: „Mě nevyděsíš frajere, 15 let jsem ženatý s Tvojí ségrou.”

Turista na Moravě potká babku a ptá se: „Babičko, kde se tady pálí 

slivovice?"

„Vidíš ten kostel mladej? Tak kromě něho všude."

Recept na drobenkový koláč

Smícháme dohromady 1 hrnek polohrubé mouky, 1 hrnek moučkového cukru a 125 g 

másla. Uděláme drobenku a rozdělíme na 2 díly. Jednu část necháme na posypání, 

do zbývající se přidá 1 hrnek polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 2 vejce a 3/4 

hrnku mléka. Vše zamícháme, vlejeme 

na pomaštěný, hrubou moukou 

vysypaný plech a poklademe čerstvým 

nebo kompotovaným ovocem. Ideální 

jsou borůvky nebo rybíz. Posypeme 

zbývající drobenkou a pečeme pozvolna 

při 180°C. Upečený koláč posypeme 

moučkovým cukrem. 
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Pozvánka na akce oborské knihovny

Po prázdninách se opět můžeme sejít na těchto akcích či aktivitách:

 ‐ Sobota 5. 9. 2015 celodenní putování čtoucích rodin (již 7. ročník) – tentokrát zabrousíme do 

okolí Doubravice nad Svitavou a do Kuniček.

 ‐ Konec září bude patřit vernisáži výstavy fotografií a jejich osobitých veršů ivančické správné 

„baby“ Ing. Petry Badinové.

 ‐ Již tradiční literární čajovna v knihovně.

 ‐ Pokračování spolupráce s Mateřskou školou v Oboře – beseda s regionální osobností, 

pokračování našeho setkávání u knihy Čteme si… v rámci hnutí Celé Česko čte dětem

 ‐ V Týdnu knihoven beseda se spisovatelkou Markétou 

Bednářovou o její knize O stínech za zrcadlem.

 ‐ Nejen pro děti z oborské MŠ to bude dopolední vycházka za 

řekou (budeme Svitavu uzavírat před zimou) a návštěva 

knihovny ve Lhotě Rapotině.

 ‐ V sobotu 10. 10. 2015 pro náročné dílna Quilling v knihovně. 

 ‐ V září / říjnu se rýsuje ještě „normální“ výtvarné tvoření pro 

malé i velké kreativce.

Toto je jen malá ochutnávka toho, co nás čeká.

Další pozvánky
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Neměň se, aby tě lidé měli rádi. Buď sebou a správní lidé budou milovat 
tvoje skutečné já.
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Citát závěrem:

Svátek matek

Jak důležitá je pro nás žena, která nás přivedla na svět. Jen její jméno může být 

částí toho nejčistšího vyjádření lásky. Jak velké je její srdce, které v tiché bolesti 

stojí neustále při nás. Kolik dlužíme této ženě, která s mocí darovat nám život, nás 

naučila to první slovo, tak jednoduché, ale zároveň tak významné.  

                                                                         ...MÁMA...
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