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Motto zpravodaje: ,,Země nemá jen sedm divů, ale milióny. 
Každý tvor, rostlina i věc je něčím neobyčejným.”

Užijme si spolu i poslední den roku 2015



Okénko do historie z obecní kroniky

Nová škola

Dne 21. září 1908 položen základní kámen ku stavbě 
školy, za přítomnosti místní školní rady, občanstva, 
žactva se správcem školy. Pak přistoupeno ku stavbě 
školy.

Letní čas

Ze dne 21. dubna 1916 zaveden v Rakousku ,,letní 
čas“pro dobu od 1. května do 30. září 1916, dle které-
hož prvý květen počíná již 30. dubna v 11hodin večer. 
Letní čas končí 30. září v 1 hod.po půlnoci.

Záměna mincí

Ministerským nařízením odstraněny mince niklové  
20 hal. dnem 1. ledna 1917 a nahrazeny železnými 20 
hal. dne 3. srpna 1916.

Sbírka pro ,,České srdce“

Dne 11. února 1918 vykonána sbírka ve prospěch 
,,Českého srdce“, spolku to, který si vzal za úkol pe-
čovati o strádající chudé české děti po Dobu válečnou. 
Sbírka vynesla 131 K.

Krupobití

Rok 1922 byl v obci naší nepříznivý. Dne 12. července 
t. r. přikvapilo na O. krupobití, které zničilo úrodu z 
dobrých 50 %. I stromy byly značně poškozeny, ovoce 
sraženo. Při tom bylo shledáno, že nechal-li se vytlu-
čený ječmen na poli, vzešel a přinesl alespoň zelené 
krmení.

 I na Oboře se hrálo divadlo Hon se opravdu vydařil

Oborská mládež Úryvek z obecní kroniky
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Část některých akcí se budeme snažit provést 
svépomocí, čímž bychom ušetřili nemalé finanční 
prostředky.
Na opravu chodníku a na veřejné osvětlení žádáme o 
dotaci z JmKr. Snad nám to vyjde a část nákladů by-
chom hradili z tohoto zdroje.

Dále žádáme o dotaci na dovybavení zásahové jed-
notky v rozsahu 3 – 5 kompletních zásahových  
obleků vč. bot, helem a rukavic.

Závěrem přeji všem občanům pevné zdraví a hodně 
pohody v nadcházejícím jarním období.              
     
     Josef Alexa

Slovo redakce

Vážení a milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a 
než jsme se nadáli, už je tu další vydání našeho zpra-
vodaje. Dochází však ke změně formátu z důvodu  
lepší čitelnosti písma, kvalitnějších fotografií a také 
nového vydavatele. Doufáme, že toto ocení především 
starší občané a i nové vydání Oboráčku se bude líbit.

Svoz komunálního odpadu

Na základě rozhodnutí zastupitelů obce Obora se ne-
bude zvyšovat poplatek za popelnice. I nadále platí 
450 Kč na osobu s trvalým pobytem na Oboře, chalu-
páři 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, občané s trvalým pobytem, kteří se na více 
než  9 měsíců ocitli v nemocnici nebo v jiném zdravot-
ním zařízení a občané, kteří déle než 9 měsíců pobýva-
jí v zahraničí.
Druhý termín výběru ve čtvrtek 14. dubna 2016 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, při-
čemž do zprávy pro příjemce napište vaše jméno a 
příjmení.                                                                                                                       

Dárek pro seniory

Občané  od 70 let a výše dostanou i v tomto roce od 
obce Obora dárkový poukaz v hodnotě 250 Kč na vý-
běr zboží dle svého výběru v kterémkoliv obchodě 
Jednota Boskovice spolu s kosmetickým balíčkem. Ob-
čané, kteří dovršili kulaté nebo polokulaté narozeniny, 
obdrží poukazy dva. 

 Valná hromada SDH Obora

se uskutečnila v sobotu 19.12.2015 na sále kulturního 
domu v 18.30 hodin za přítomnosti 27 členů spolku a 
dvou hostů z obecního zastupitelstva. Kromě zprávy o 
hospodaření a činnosti za uplynulý rok, plánu dalších 
aktivit, se na plátně promítla prezentace mladých hasi-
čů o jejich úspěšných výsledcích během roku. Provedl 
se výběr členských příspěvků na rok 2016. Závěrem 
následovala diskuze a občerstvení.

Slovo starosty

Vážení občané, rád bych vás seznámil s akcemi, které nás v letošním roce čekají :

- výstavba nového veřejného osvětlení u Krba
 ( E-ON bude provádět rekonstrukci NN a odstraní sloupy, na kterých je nyní umístěno VO )
- rekonstrukce veřejného osvětlení v částech Zmola a Hutě
 ( v těchto lokalitách je VO naprosto nedostatečné a především na komunikaci do Hutí hrozí chodcům
 bezprostřední nebezpečí střetu s vozidlem )
- oprava střechy KD
- rekonstrukce chodníku po levé straně od MŠ směrem na Hutě
- oprava rozhledny, která se postavila před 10 lety a přestože se pravidelně natírá, musí projít větší 
 opravou
- oprava komunikací ve Zmole a v Hutích formou vysprávky a následným penetračním nástřikem



4

Silvestrovský výšlap

Velice oblíbeným sportovně od-
počinkovým počinem se beze-
sporu stal pochod k rozhledně 
na Malém Chlumu, který pátým 
rokem uspořádali ve čtvrtek 31. 
prosince zastupitelé obce pro ši-
rokou veřejnost. Hojný počet tu-
ristů se sešel ve 13.00 hodin před 
Oborskou hospůdkou a svižným 
krokem si vyšlapoval přes Huť 
sv. Antonie na vrchol kopce. Ces-
tou se přidávali další a další zá-
jemci, takže poslední den roku si 
užilo v přírodě téměř 200 osob. 
Jelikož bylo větrné a mrazivé 
počasí, přišlo všem k duhu po-
hoštění, které pomohl na vrchol 
vyvézt kůň paní Věry Maškové. 
Skvělá gulášová polévka, domácí slivovička, svařené 
víno a čaj neměli chybu. A tak někteří vytrvalci odchá-
zeli až po 16cté hodině, aby si zbytek dne i večera užili 
po svém, ve společnosti nebo v domácím prostředí. 

A organizátory zase potěšil ten fakt, že stále více 
lidiček se účastní tohoto silvestrovského putování.

Vánoční bowling

Jak nejlépe strávit poslední dny starého roku než ,,re-
laxací“? A tu jsme si mohli dopřát v Bowlingovém 
centru Blansko v pondělí 28. prosince od 16.00 do 
18.00 hodin při turnaji, který  každoročně pořádá Tě-
lovýchovná jednota Obora, z.s. Zúčastnilo se 40 hráčů 
různé věkové kategorie. Za děti tentokrát reprezento-
vala pouze Jolana Venclů. 
Ve velmi příjemné atmosféře docházelo k zajíma-
vým zvratům. U někoho přímo srše-
ly striky / shození všech 10 kuželek 
naráz /nebo se srazily všechny ku-
želky kromě jedné jediné, u někoho 
koule proletěla těsně, ale mimo nebo 
do žlábku. V každém případě poho-
dové odpoledne uběhlo jako voda a už 
se odjíždělo na Oboru, kde se v 19.00 
hodin konalo vyhodnocení v hospodě.
Mezi ženami si prvenství zasloužila 
Ida Romportlová s 291 body před Mo-
nikou Fliegerovou / 282 bodů  a Vero-
nikou Fliegerovou / 272 bodů. V muž-
ské kategorii zabodovali a mladým dali 
na frak dva pánové střední generace! 

První místo patřilo Janu Řezníčkovi s 364 body, kte-
rý dosáhl v jedné hře 204 body. Druhé místo obsadil 
Lubomír Janíček ml. s 360 body a třetí skončil Jaroslav 
Přibyl s 345 body. Opravdu krásné výsledky. Absolut-
ním vítězem by se ovšem stal Jiří Bednář  /393 bodů, 
což je o 20 více než loni /, kdyby byl hodnocen.

Nejúspěšnější hráči turnaje

lidiček se účastní tohoto silvestrovského putování.

Vracíme se domů z vydařeného pochodu
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Taneční na Oboře

Letos již po páté mohli milovníci tance zlepšit svoje 
umění na kurzu tanečních, který měl stejný rozsah 
jako ty minulé, tj. 4 dvouhodinové večery a závěrečný 
pětihodinový večírek 6.2.2016. Propagaci této akce 
jsme udělali jen v malém okolí Obory, v obcích do cca 
10 km. Přesto se dostavilo 31 tanečních párů! Zaměře-
ní se zúžilo na základní tance, jako jsou polka, valčík, 
tango, waltz, jive a country tance. Na parketu se sešli 
jak začátečníci, tak již pokročilí tanečníci. Kurz vedli 
již tradičně manželé Míšenští. 

Tříkrálová sbírka

Jedním z prvních skutků v novém roce se 
stalo uspořádání Tříkrálové sbírky na pod-
poru lidem v nouzi pod záštitou Oblastní 
charity Blansko s mottem:,,Kde jsou přátelé, 
tam je i pomoc.“ Titus Maccius Plautus
Oborou prošly v sobotu 9. ledna od 13.30 
hodin dvě skupiny koledníčků v doprovo-
du paní Hany Müllerové a paní Jany Venclů 
a po požehnání od pana faráře Davida Am-
brože, vybíraly do zapečetěných pokladni-
ček fi nanční příspěvky.
Celkový výtěžek na Blanensku se vyšplhal 
na 1 827 836 Kč. Část peněz se využije pro 
podporu komunitního centra v Doubravici 
nad Svitavou, pro pomoc zdravotně postiže-
ným, pro občany v nečekané krizové situaci, pro ko-
ordinaci dobrovolníků a pro podporu preventivních 
aktivit dětí a mládeže.
Děkujeme touto cestou, Vám milí občané, kte-
ří jste otevřeli dveře malým poutníčkům a při-
spěli tak k rekordnímu výnosu 13 558 Kč, což 

činilo o 1 730 Kč více než loni. Velká zásluha patří také 
dětem: Jolaně Venclů, Josefovi a Vojtěchovi Alexo-
vým, Jakubovi Staňkovi, Tomáši a Pavlovi Strakovým, 
za zhoštění se role králů Kašpara, Melichara a Baltaza-
ra. Děkujeme za dobrou vůli pomáhat druhým.

   

Mše svatá

U nové Oborské kapličky Narození Panny Marie se konala v sobotu 2.1.2016 v 16.00 hodin za přítomnosti pana 
faráře Davida Ambrože. Ve velmi příjemném odpoledni se sešlo větší množství lidí, převážně však z okolních 
obcí.

Kulturní akce

Přece jenom se podařilo domluvit divadelní před-
stavení na sobotu 23. ledna v 17.00 hodin na sále 
kulturního domu. Přijeli činoherníci z Boskovic a 
nadchli více než 80 návštěvníků detektivní kome-
dií z atraktivního a netradičního prostředí přímoř-
ského majáku pod názvem Ani za milion! Pozoru-
hodné bylo obsazení, neboť v celé hře vystupovali 
pouze dva herci a svým výkonem upoutali i děti. 
Vše dopadlo závěrem jinak, než na první pohled 
vypadalo. Velmi vydařená scéna, ze které jsme měli 
hezký zážitek.

Naši malí koledníci
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Masopustní průvod

Masopust, masopust, Popeleční stře-
da - kdo nemá kožíšek, mrzne, až 
běda!
To v žádném případě neplatilo o so-
botě 6. února, která se opravdu vy-
dařila. Krásné sluneční odpoledne 
6. února potěšilo především některé 
členy SDH Obora, když si za dopro-
vodu harmonikáře pana Kovaříka z 
Blanska od 12.00 hodin vyšlápli po 
Oboře v pestrých maskách v počtu 
23 osob. Měli mezi sebou dorost jako 
příslib, že tradice bude mít pokračo-
vatele. Dokonce se zúčastnil i FAN-
TOMAS! Ale byl to ten stejný, který 
navštívil ,,Oborskou buchtu 2015“? 
Kdoví. 
Někteří oborští občané si nechali zahrát svou oblíbe-
nou písničku, mnohdy nechyběl i taneček. A tak to 
má být. Výskání, juchání  a bujaré veselí, k tomu něco 
dobrého na zub s rozmanitým přípitkem.  A pak až 
do Velikonoc půst. To už ale záleží na každém jedinci.
Nemalá fi nanční částka, která se vybrala, poslouží 
hasičskému sboru na jejich další aktivity. Děkujeme 

všem, kteří nám přispěli peněžním příspěvkem i po-
hostinností a zároveň si Vás dovolujeme pozvat na 
XI. velikonoční večírek, pořádaný v sobotu 26. března 
2016.

Masopustní zábava s pochováváním basy

Ta se uskutečnila o týden později, v sobotu 13. února 
ve 20.00 hodin na sále kulturního domu, pod taktov-
kou Tělovýchovné jednoty Obora, z. s. Celým večerem 
provázela přítomné kapela AKCENT. Zdařilý výstup 
předvedli  členové spolku s několika dobrovolníky, 

kdy ve 20ti minutové scénce pochovali nebožku basu. 
Sklidili velký potlesk. Přestože návštěvnost byla prů-
měrná, celkový zisk naopak vysoký. Z části se opět za-
fi nancuje malá kopaná a přispěje se na akce pro děti.

MASOPUST

Masopust jako na jaře

Jsme připraveni!
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Zprávičky z naší školičky

Po vánočních svátcích  čekalo na děti ve školce velké 
překvapení. Ježíšek na ně nezapomněl a pod školní 
vánoční stromeček jim nadělil obrovskou hromadu 
dárků. Většina rodičů Ježíškovi s výběrem pomohla, 
za což jim patří velké poděkování.
Zima byla opět skoupá na sníh, a tak místo zimních 
sportů jsme se vydávali na toulky přírodou po okolí. 
Postupně jsme navštívili 5 krmelců, kam jsme zvířát-
kům donesli  různé dobroty.
Velké vzrušení děti zažily při návštěvě  mobilního pla-
netária Morava, které zavítalo do naší školky poprvé. 
Pojízdné planetárium  připravilo promítací kopuli a 
zábavnou formou promítlo dětem fi lm o Krtečkovi 
s názvem  Co je tam nahoře.

V únoru jsme se společně s dětmi z MŠ Jestřebí vypra-
vili do Boskovic, kde na nás čekal interaktivní pořad 
zpěváka Pavla Nováka. Hudební pořad zahrnoval bo-
hatý program, plný tance, písniček a poučného vyprá-
vění. 
Jako každý rok proběhl ve školce karneval – dopo-
ledne plné her, soutěží, zábavy , odměn a krásných 
masek. Tak se podívejte, jak nám to slušelo.   
 
    Kolínková Jana, učitelka MŠ
    

Milé děti, 
u příležitosti svátku Mezinárodního dne dětí 
připravujeme výlet do ZOO v Brně a plavbu 
po Brněnské přehradě. Předpokládaný termín, 
koncem května, bude včas upřesněn.
 
 Těší se na Vás zastupitelé obce.

Pozvánka ZOO BRNO

Pojízdné planetárium Karneval ve školce
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Z místní knihovny

 Milí čtenáři,
 knihovna pro Vás připravila nabídku 15 titulů audio knih. Půjčit si můžete např.:
 Dahl Roald - Velká rošáda. Čte Lukáš Hlavica
 Forrest  Carter - Škola malého stromu. Čte Lukáš Hlavica
 Hausmann Josef - Základy mužského šovinismu. Čte autor.
 Christie Agatha, Hercule Poirot – Záhada španělské truhly. Čte Hana Makovičková
 Jiřímu Voskovcovi k narozeninám.
 King Stephen - Čtyři roční doby. Dýchací metoda. Čte Petr Pelzer
 King Stephen - Čtyři roční doby. Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shaw Shank. Čte Oldřich Kaiser 
 King  Stephen - Čtyři roční doby. Tělo. Čte Jaroslav Doležal
 Moja Tatu a tiplíci. Čte Lucie Bílá
 Novák Jan - Zatím dobrý. Čte Jiří Ornest
 Orwell  George - Farma zvířat.
 Šabach  Petr -  Hovno hoří. Čte Jan Schánilec
 To nejlepší z Rumcajse. Čte Karel Höger
 Velká audio kniha pohádek - 7 CD
 Voskovec + Werich -  Setkání ve Vídni 1974. Poslední forbína.

5. narozeniny Oborské knihovny

Dne 5. 5. 2016 má Oborská knihovna 5. narozeniny !!! 
- oslavíme je společně na sobotním tvoření, přijďte si 
v tento den i knížku vypůjčit, zaregistrovat se anebo 
jen tak pobýt. Drobné občerstvení bude připraveno. 
Těším se na Vás! Pozvánka
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Oboru mám stále v srdci

Milí čtenáři, ve zpravodaji č.33 jsme vám přiblížili ži-
votní dráhu nadějného talentu z Obory, Jana Fanty. 
Jeho nadání se stále více rozvíjí. Zatím ještě studuje 
Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor Muzikál a v 
červnu ho čeká absolutorium. Pevně věří, že jej zvlád-
ne, přestože mu časové možnosti moc nepřejí. Jisté je 
to, že se mu opravdu daří a začíná být úspěšný.
V divadelní sezóně 2014/2015 účinkoval v divadle  
J. K. Tyla v Plzni v několika projektech, jako napří-
klad muzikály Cats (Kočky), Hello Dolly a Probuzení 
Jara. Spolupracuje s řadou skvělých herců, zpěváků a 
tanečníků. Před nedávnem hostoval s posledně jme-
novaným muzikálem také na Nové scéně Národního 
divadla v Praze.
Minulý rok v létě  natočil hudební film ,,Muzikál aneb 
cesty ke štěstí.“ Sám říká: ,,Točili jsme celé prázdniny 
a bylo to náročné. Hlavně fyzicky. Vladimír Polívka, 
Vica Kerekes nebo vnučka slavného Limonádového 
Joe - Anna Fialová, to jsou herci, od kterých jsem se za 
celé dva měsíce opravdu moc naučil. Ve všech smě-
rech. Byla to krása pracovat na tomto projektu s tako-
vou spoustou talentovaných lidí.“
V září 2015 začala další divadelní sezóna a s ní mu-
zikály v Plzni. Americká dobová hra Anything Goes 
(Děj se co děj) nebo momentálně připravovaná hra 
Bonnie a Clyde, proložená nádhernou hudbou.
Nemůžeme opomenout ani divadlo Semafor, kde pan 
Jiří Suchý Jana obsadil do nové hry ,,Zlomené srdce 
Lady Pamely.“ Zajímavostí je, že na začátku školního 
roku si vybral téma absolventské práce - Jitka Molav-
cová -, aniž by tušil, že s ní někdy bude stát na jednom 
jevišti!
Jan Fanta zavítal také do seriálu Ordinace v Růžové 
zahradě 2, kam se ještě vrátí, možná i na delší dobu. 
Od září 2016 jej budou moci diváci vídat opět v di-
vadle Hybernia v připravovaném muzikálu Alenka v 
kraji zázraků, který je psaný na motivy pohádky Alen-
ka v říši divů a je produkován Pixa Production. 
Po velikém úspěchu, zaznamenaném loni, kdy spolu 
s pěti spolužáky muzikálového herectví, vystoupil 
při debutovém koncertu v Praze pod názvem ,,Děku-
jeme“, se tato parta vrací na pódium ve zbrusu nové 
show ,,Já půjdu dál!“ , a to v doprovodu živé kapely 
v červnu, v prostorách zrekonstruovaného divadla Le 
Royal v Praze.
Na Moravu, do své rodné vesničky, z časových dů-
vodů jezdí bohužel zřídka. Hlavně za odpočinkem. 
Velkoměsto jej dosti vyčerpává a právě klid i čerstvý 
vzduch by čas od času opravdu potřeboval. Jak je vi-
dět, Honza už něčeho dosáhl, z čehož má nejenom 

sám radost, ale hlavně jeho děda. A když děláme něco 
s láskou, dostaví se úspěch dvojnásobný. Tak ať se ti 
daří a dosáhneš všech vytčených cílů. 

Volný přepis rozhovoru s Janem Fantou.

 Citát:

Moudrý je ten, kdo se z každé chyby dokáže něco 
naučit. Silný je ten, kdo se v každé situaci  

dovede ovládat. Šťastný je ten, kdo po každém pádu 
vstane, jde dál a nikdy se nevzdává.

Foto: Bobinie Photography
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Z matriky obce

K 1.1.2016 mělo na Oboře trvalý pobyt 325 občanů. 
Po novém roce se odhlásil Peter Jurišinec a Květoslava Řezníková. Přihlásila se Naďa Jánská. 

Narození

Mamince Romaně Markové a tatínkovi Jiřímu Janíčkovi se  
narodila Klára Janíčková.                                                                                

Ať Vaše maličká  roste jako z vody a je z ní holčička  
do každé nepohody.

       Přejí zastupitelé obce.

Životní jubilea v lednu, únoru a březnu

     55 let Cihlářová Mária
     55 let Kožiaková Dana
     60 let Bezděk František
     71 let  Zachovalová Jarmila
     71 let Borek František
     72 let Petrová Hana
     75 let Janíčková Ludmila
     77 let Janíčková Anna
     82 let Králová Svatava
     83 let Králová Marie
     86 let Kazdová Božena
     88 let Kovář František

 Tak jako růže z poupěte tiše a náhle vykvete, tak také v životě ať štěstí Vám nikdy nepřestává kvést. 
Ať zdraví, láska a pohoda není jen pouhá náhoda. A jako v jarní zahradě, tak i ve Vašich dnech, týd-
nech a letech, v radosti a dobré náladě, vše krásným květem září.                                           
           Přejí zastupitelé obce.

Úmrtí

Zemřela paní Božena Moráňová. Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své 
lásce a dobrotě. Upřímnou a hlubokou soustrast pozůstalým. 
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Vítězka ,,Oborské buchty 2013“ zaznamenala další triumf!

MAS Boskovicko PLUS vyhlásilo ve 
zpravodaji č. 13 soutěž ,,O nejzajíma-
vější regionální recept“, který měl obsa-
hovat nějaký produkt, potravinu nebo 
ingredienci z našeho regionu, obce či 
oblasti spolu s originálním příběhem.  
Z 22 přihlášených porota vyhodnotila 3 
zajímavé recepty. Mezi nimi byl i Mra-
venčí koláč od Radmily Malachové. A 
zde si můžete přečíst její námět:
Nastal dušičkový čas, čas svíček a 
vzpomínání. Můj věk se letos blíží k 
půlstoletí, a tak moje vzpomínání sahá 
do věku dětských let. Televize tenkrát 
nebyla hlavní náplní večerů, naopak 
to byly strávené chvíle, kdy nám, mě 
a sestře, babička četla pohádkové pří-
běhy. Ve vzpomínkách nám zůstává „ Knížka Ferdy 
Mravence“ od Ondřeje Sekory včetně jeho ilustrací. V 
příběhu „ O té velké noční slavnosti“ veškerý hmyz 
včetně Ferdy Mravence hodoval a na obrázku v kníž-
ce se prohýbaly stoly s velkými kulatými koláči s ná-
plní. Babička tenkrát, pro naši radost, upekla kulaté 
koláče po vzoru tohoto příběhu a my se sestrou jsme 
je přejmenovaly na „ Mravenčí koláče“. Tento název 
zůstal v naší rodině již 40 let a koláč se stal oblíbe-
nou sladkostí v rodinném jídelníčku. Babička koláč 
zdobila domácími povidly, která se vařila ve velkém 
kotli, v domě našich příbuzných, na Oboře. Jako hol-
ky jsme chodily pomáhat povidla míchat, olizovat…

Na atmosféru při vaření povidel se nedá zapomenout. 
Postupem času jsem povidlovou náplň doplnila ještě o 
ořechovou nádivku z vlastních ořechů. 
Ač v současné době převažují recepty s módními su-
rovinami, zůstává klasický kynutý koláč stálicí mezi 
mými sladkostmi, které peču. Snad i pro to, že zapá-
lím svíčku, uvařím teplý čaj s medem, který je pro 
obec Oboru tak specifi cký a s radostí, že všem chutná, 
nostalgicky vzpomínám…. 

Tak dobrou chuť a paní Radce dodatečně 
blahopřejeme.

Recept

Ovocné dortíčky - 3. místo na Oborské buchtě 2015 
získala Michaela Vyšehradová z Jabloňan.
Korpus:
našleháme 6 žloutků a 180 g pískového cukru, přidá-
me 120 g polohrubé mouky, 2 lžíce oleje, 2 lžíce kakaa, 
1 lžičku prášku do pečiva, nakonec ze 6 bílků sníh.
Upečeme na plechu, vyloženém pečícím papírem, 
na cca 180°C. Po vychladnutí vykrojíme kolečkem 
malé dortíky.
Krém:
500 ml rostlinné šlehačky Holé, 200 g lesního ovo-
ce / maliny, ostružiny, borůvky/ rozmixujeme a 
propasírujeme přes sítko, aby tam nebyla zrníčka 
z ovoce. Poté lehce vmícháme do smetany. Pomocí zdobícího sáčku nastříkáme krém na dortíky a 
ozdobíme čerstvým ovocem a lístkem máty.

Ovocné dortí čky

Mravenčí koláče



 Malá kopaná FK Obora – jarní sezóna 2016

KOLO DATUM+ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ
1. So  9.  4. v 16.00 FK OBORA FC Sebranice 2002
2. So 23. 4. v 16.00 ARTÉZIA Štěchov FK OBORA
3. So 30. 4. v 16.00 FK OBORA FK PENZION ARTIS
4. So  7.  5. v 17.00 FK OBORA FC Študlov
5. So 14. 5. v 17.00 OREL ROCK Boskovice FK OBORA
6. So 21. 5. v 17.00 FK OBORA FC Brťov
7. So  4.  6. v 17.00 FC Vítějeves FK OBORA
8. So 11. 6. v 17.00 FK OBORA FC ROMA Olešnice
9. So 18. 6. v 17.00 Jihomoravan Blansko FK OBORA

Než začne jarní liga, odehraje se v sobotu 2. dubna v 16.00 hodin 1. kolo Okresní GIVOVA pohár 2016 
,, Memoriál Josefa Rybára“. Náš tým FK Obora se utká na domácím hřišti s FC DYNAMO Čížovky.

Číslo 40. Březen 2016. Nákladem 130 výtisků vydává 18.3.2016 obec Obora. 
Další číslo Oboráčku vyjde 17.června 2016


