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pozvánky

Motto zpravodaje: ,,Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být 
těmi největšími“. Démokritos”

Jaro na Oboře



Okénko do historie z obecní kroniky

Dějiny dle Vlastivědy moravské 
První záznam o Oboře pochází z r. 1360, kdy Filip 
z Letovic upsal na ves manželce své 75 hřiven. Roku 
1373 měli zde majetek Sulík z Konice a sirotci po 
Lambertovi z Rájce, r. 1379 píše se Vít Sipík z Obory, 
jenž téhož roku svému bratru Artlebovi prodal 8 lá-
nův. Artleb psal se ze Skalice a odstoupil tento maje-
tek r. 1382 Ludvíkovi z Ubušína. Vít Sipík získal zde   
r. 1385 lán od Šebora z Rájce, připomíná se ještě r. 1399. 

Dějiny 15. století a dále v příštím vydání zpravodaje.

Dějiny školy

Do konce 18. století chodily dítky do školy v Doubra-
vici. Počátkem 19. století menší žáci byli vyučováni 
tkalcem Jiřím Štěrbou ve vlastním domě jeho č. 36. 
Větší děti chodily do Doubravice. V druhém desetile-
tí 19. století učil Josef Sehnal, bývalý šafář, který děti 
ve vlastní polobořené chaloupce vyučoval. Oba vyu-
čovali jako pomocníci za dozoru učitele z Doubravi-
ce. Když chaloupka hrozila sesutím / nyní dům č. 8, a 
sice studně/ zakázáno úřady tam vyučovati a zřízena 
pro Oboru a Jabloňany expositura školy Doubravické. 
Vyučováno bylo nejdříve v č. 33 ,,u Bětů“ a pak v č. 
17 ,, u Borečků“ až do r. 1838. Sem docházeli učitelé 
z Doubravice. První pomocník Pikna, který zde učil 
v r. 1817 – 1823, pak učil v Bořitově a Olešnici. Dru-
hým byl Sáňka, který učil do r. 1827.

Pokračování příště.

Obecní pečeť stará má ve znaku radlici s opisem:  
PECZET D. OBORA. Novější pečeť má ve znaku 
strom. Nejnovější pořízená v r. 1926 má opět ve znaku 
radlici.

Spojení obce se světem

Obec dosud postrádá účelného a všestranného spo-
jení s okolními obcemi. Jediná silnice, vystavěná v r. 
1908, spojuje řádné obce s Jabloňany a dalšími obcemi. 
Není však vinou obce samé, že nemá dalšího silniční-
ho spojení, je to bezzájem občanů okolních obcí. Obec 
naše postavila silnici na svém katastru až k Babě, která 
by vedla do Lhoty Rapotiny. Jak však nastane katas-
tr obce Lhoty Rap., přestává silnice a nastává šeredná 
lesní vozová cesta. Podobně jest vystavěna další část 
silnice na našem katastru ke Klemovu. Na katastru 
Klemovském opět je bídná vozová cesta. V těchto le-
tech začíná se budovati silnice k Hutím.

Fotografie z historie:

Na zdraví!

Brigáda v původní mateřské škole

Český červený kříž na Oboře

Obora
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Slovo redakce

Vážení a milí čtenáři, přichází k vám jarní vydání 
oborského zpravodaje, ve kterém se můžete pokochat 
směsicí článků, obrázků i trochou historie. Doufáme, 
že si každý najdete stránku, jež vás něčím zaujme. 

Zároveň bych chtěla oslovit občany, kteří vlastní jaké-
koliv staré fotografie, týkající se naší obce, zda by nám 
je zapůjčili k ofocení. Možná, že právě váš snímek pak 
vyjde v dalším čísle Oboráčku.

A protože se blíží čas dovolených, přejeme všem krás-
né odpočinkové chvíle, prožité ve zdraví, ať doma 
nebo kdekoliv jinde. Plno nádherných zážitků, provo-
něných létem, přejí zastupitelé obce.

Střípky

Velikonoční hrkání probíhalo na Zelený čtvrtek  
24. března a Velký pátek 25. března stejně jako loni 
v podání menších dětí, v doprovodu maminek. Za 
zvuku řehtaček a klapaček nahrazovaly kostelní zvo-
ny, které umlkly na znamení smutku za ukřižování 
Ježíše Krista.

Tenisový kurt byl pro letošní sezónu zprovozněn 
v úterý 5. dubna. Stejně jako v předešlých letech, si 
můžete hrací dobu rezervovat u paní Evy Kovářové. 
Podrobnosti na webových stránkách obce.

Letní zahrádka u Oborské hospůdky se postavila za 
přispění zastupitelů obce a některých členů SDH Obo-
ra, a to v úterý 12. dubna v odpoledních hodinách.

Sběr nebezpečného odpadu, elektrospotřebičů a 
pneumatik v naší obci proběhl v sobotu 16. dubna 
od 9.00 do 11.00 hodin v oploceném areálu u bývalého 
kravína.

Školení řidičů, které pořádá každoročně výbor STČ 
Obora, se konalo v sobotu 16. dubna od 17.00 hodin 
ve spolkové místnosti Oborské hospůdky. Školící 
instruktor pan Kopřiva, obeznámil 13 přítomných s 
novinkami silničního provozu. Zaměřil se především 
na nové i zaniklé značky. Jeho zajímavé vysvětlování 
bylo velmi poučné.

Jarní brigáda na úklid obce a okolí se připravila na 
pátek 22. dubna od 16.00 hodin ve spolupráci zastu-
pitelů obce a členů SDH Obora. V celkem příjemném 
odpoledni se sešlo 15 dospělých a 4 děti, kteří se podí-
leli na odstranění nežádoucích odpadků v příkopách 
ve směru do sousedních obcí. Také se upravilo písko-
viště za obchodem a zametl se celý areál. Posezení 
s menším občerstvením nakonec přišlo všem k duhu.

Sběr starého železa

Členové SDH Obora sváželi v sobotu 14. května od 
9.00 hodin nepotřebný železný šrot, který občané 
obce nachystali před své domy.

Slovo starosty

Vážení občané, několik upřesňujících informací ohledně investic v roce 2016 :

- výstavba nového veřejného osvětlení u Krba se v letošním roce neuskuteční, protože E-ON vyřadil rekon- 
 strukci NN z plánu investic na letošní rok
- na rekonstrukci veřejného osvětlení a na chodníky jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 200.000,- Kč 
- dále jsme získali dotaci 30.000,- Kč v rámci Svazku obcí Svitava na obecní mobiliář

Chtěl bych znovu požádat všechny majitele psů, aby po svých psech uklízeli exkrementy. A to nejen z chodníků, 
ale i z travnatých ploch. Není nic příjemného, když při sekání trávy křovinořezem narazíte na takovou věc.  
Ani vám by se to nelíbilo.

Závěrem přeji všem občanům pevné zdraví a hodně pohody v létě.

                                                                                                                         Josef Alexa
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Dětský karneval

Členky ČČK Obora připravily na sobotu 19. března od 
14.30 hodin dětský karneval v maskách. Kulturní sál se 
však zaplnil dlouho před začátkem, a tak pořadatelky 
musely přidávat stoly i do přísálí. Moderování se ten-
tokrát ujala Monika Havlíčková a vedla si opravdu 
skvěle. Děti si zatancovaly při reprodukované hudbě, 
předvedly své dovednosti v připravených disciplí-
nách a hlavně se hodně vyřádily. Chvíle klidu nastala 
pouze při vystoupení cvičeného pejska Lerriho pod 
vedením Olgy Chvátalové, který při hudbě plnil po-
vely své cvičitelky a závěrem sklidil veliký potlesk. 
Ještě většího aplausu se dočkala skupinka děvčat 
aerobického kroužku Relax z Rájce - Jestřebí, které 
vystoupily hned úvodem ve dvou tanečních variacích. 
Nejdříve si zaskotačily malé berušky, a pak přítomné 
roztleskaly včelky.

Nechybělo občerstvení a bohatá tombola. A jestli si ro-
diče mysleli, že se budou pouze dívat, tak brzy byli 
vyvedeni z omylu. Nejenom, že se museli zapojit do 
soutěží, ale čekala je i přetahovaná s lanem. Jelikož se 
tato akce konala dne, kdy svátek slavili Josefové, men-
ší dáreček obdržel také náš pan starosta. Samozřejmě 
si ho musel nejdříve vysoutěžit. Než jsme se nadáli, 
přiblížil se večer a tedy i čas rozloučení. 

Keltský telegraf 2016 
Keltský telegraf, Malý Chlum u Obory, jarní rovno-
dennost, runy, pokora, úcta ke krajině, vítání jara -  
takto ve zkratce by se dal charakterizovat magický ve-
čer Keltského telegrafu.
Keltové, k nimž se symbolicky vracíme samotným 
názvem, žili v hlubokém souladu s přírodou, kterou 
uctívali a respektovali. Naší snahou je na jejich tradice 
navázat a jednou ročně, s příchodem jara a tedy oži-
vením přírody, vzdát předáváním světla hold Zemi a 
vracet se tak ke svým kořenům. 

Již počtvrté jsme na Malém Chlumu u Obory vítali 
jaro zapálením ohňové vatry. Stalo se tak v sobotu 19. 
března 2016 ve večerních hodinách a všech 92 účastní-
ků se pro tento večer stali tzv. zemskými čerty.
Světelný signál prochází územím Slovenska, přes 
Moravu a Čechy, končí v Německu. Pro přijetí a ode-
slání světelného signálu byla u nás na Malém Chlumu 
použita elektrická výbojka 500 W.  I přes silný opar 
na obzoru, jsme kolem 20. hodiny světlo přijali z roz-
hledny Podvrší ve Vavřinci-Veselici a odeslali jak na 

Divadelní spolek na Oboře

V úsměvné komedii ,,Zdravý nemocný“ od 
Moliéra, se uvedl v sobotu 12. března v 17.00 
hodin na sále kulturního domu Obora, divadel-
ní spolek z Rájce - Jestřebí. Představení s titulní 
postavou měšťáckého sobce a hloupého hypo-
chondra, kterého ztvárnil pan František Alexa, 
doplnilo dalších sedm činoherníků. Více než 70 
diváků se pobavilo a příjemně strávilo sobotní 
odpoledne. Je pouze na škodu, že oborských 
příznivců kulturního vyžití se dostavilo méně, 
než jindy. To však neubralo na celkové atmosfé-
ře a závěrečný potlesk svědčil o tom, že se hra 
opravdu líbila.

Návštevníci na hře Zdravý nemocný
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rozhlednu v Rudce u Kunštátu, tak na Ko-
zárov. 
V průběhu celého večera jsme bubnovali 
šamanskými bubínky. Po předání světla se 
zahájil keltský rituální obřad PROBUZE-
NÍ.  Vědma nejprve poděkovala za odchod 
Zimy, za to, co již ve svém životě nepo-
třebujeme, co je minulostí, i za vše, co nás 
Zima naučila.
Poté následoval rituál s děkovnou obětinou 
do ohně za nás za všechny – obětovali jsme 
zrní (hojnost), vonné byliny (zdraví), víno 
(energie, láska, zdraví), červenou stuhu 
(pospolitost), přání pro všechny zúčastněné 
pro celý další rok napsané na kousku dře-
va a také symbol zimy, slaměnou Moranu. 
Toto vše bylo obětováno a zpečetěno ohňo-
vou vatrou. 
Pro odvážné zájemce byly připraveny runy, znaky 
keltské abecedy, které se nyní používají k věštění. Ne 
všichni si ale přáli vědět, co mohou v blízké budouc-
nosti očekávat.
Oproti roku 2015 se nám podařilo rozšířit program. 
V průběhu večera zazněly písně B. Smetany, W. A. 
Mozarta a jedna lidová. Na závěr přednesl jeden z 
účastníků svou báseň na oslavu keltského telegrafu. 
Celá akce se vydařila včetně počasí, protože nám fan-
dil i sv. Josef. 
Společným pojítkem byla radost ze sdílení stejného 
zážitku, oslava jara nejen v přírodě, ale také v sobě.  
Keltský telegraf 2016 na Malém Chlumu byl ve zna-
mení dobré nálady, pokory i souznění s přírodou. Na 

cestě k našim domovům nám kromě baterek také svítil 
měsíc a hvězdy.  Skoro by se dalo říci, že Jaro je na 
dosah. 

Děkujeme všem, kteří pomohli tento večer zajistit 
(příprava dřeva, ohniště, doprava na Chlum, líčení, 
masky, osvětlení rozhledny,…).

Za všechny čertice, čerty i čertíky z Malého Chlu-
mu manželé Eliška + Jiří Havířovi, Jana + Jiří Tru-
bákovi, František Mazourek a potomci, fotografi e 
Petr Švancara.

Keltský telegraf

Večírek SDH Obora

Na Bílou sobotu, tedy 26. března, se na Oboře usku-
tečnil 11. ročník tradičního Velikonočního večírku. 
Stejně jako v minulých letech, i letos ho pro návštěv-
níky připravili členové místního Sboru dobrovolných 
hasičů. K tanci a poslechu zahrála oblíbená skupina 
ARCUS, nechyběl ani slavnostní nástup uniformova-
ných členů SDH za zvuku ruční sirény. Letos již po 
čtvrté proběhla dražba velikonočního vejce. Nebylo 
jen tak obyčejné, ale pštrosí, umístěné     na dřevěném 
podstavci. 

A proč vlastně draží Oborští hasiči velikonoční vej-
ce? Má to svůj historický důvod. Sbor dobrovolných 
hasičů na Oboře se založil v roce 1894, právě díky 
penězům, získaným sbírkou, spojenou s dražbou ve-
likonočního vejce. Za utržené peníze si tehdejší dobro-
volní hasiči koupili kolek a mohli tak ofi ciálně založit 
sbor. 

A před čtyřmi lety se hasiči na Oboře rozhodli navázat 
na tehdejší dražbu tím, že výdělek použijí na dobro-
činné účely. Letos fi nanční obnos pomohl potřebným 

z blízkého okolí. Ve spolupráci s Oblastní charitou 
Blansko, která sbírku zastřešuje, byl vybrán jako pří-
jemce chlapec z Rájce-Jestřebí. Dražba byla napínavá 
a do posledních okamžiků nebylo jisté, komu se tuto 
zajímavou trofej podaří vydražit. Nejvyšší nabídku, 
rovných šest tisíc korun, nakonec přihodili hasiči ze 
Lhoty Rapotiny. Všichni ostatní, kterým se nepodařilo 
v dražbě zvítězit, měli možnost následně přispět do 
sbírky jakoukoliv částkou dle svých možností. Cel-
kově se ve sbírce podařilo vybrat částku přesahující 
16 000 Kč, což bylo v rámci předchozích let rekordní 
suma. Je potěšitelné, že když jde o dobrou věc, najde 
se spousta lidí ochotných pomoct. 

Jménem SDH Obora děkujeme všem, kteří do sbírky 
přispěli a věříme, že vybrané peníze potěší i výše zmí-
něného chlapce a pomohou mu překonat těžké životní 
období.
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Stavění máje

Se uskutečnilo pod záštitou SDH Obora v sobotu 
30. dubna na místním hřišti. Po 16 hodině se nazdo-
bil vršek a věnec májky. A pak pod zkušeným a od-
borným vedením již stálých znalců, se vztyčil i celý 
kmen a upevnil se do kovového stojanu. V krásném, 
slunném odpoledni se máj vesele třepotala k radosti 

všech přihlížejících, kteří se občerstvovali v kiosku u 
výletiště. Přestože byla viděna i z velké dálky, nenašel 
se žádný nenechavec, který by ji předčasně pokácel. 
Toho se zhostili opět naši hasiči, ale až v pátek 3. červ-
na v 17.00 hodin, také za pěkného počasí.

Den matek

Slaví se na mnoha místech po celém světě v různé 
dny, u nás v Česku, vždy druhou neděli v květnu. 
Vychází z rozličných tradic, společné má však to, že 
vzdává poctu matkám a mateřství. Děti předávají 
maminkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. 
Obdobné svátky existovaly už dávno v historii, např. 
ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a ma-
tek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey =  
Kybelé, matky bohů.
V 16. století se v Anglii slavil pod názvem Mateřská 
neděle a připadl na postní dobu před Velikonocemi. 
Mnoho chudých lidí tehdy sloužilo v bohatých do-
mácnostech daleko od domova a nemohlo trávit čas 
se svými matkami. Proto dostávali na tento den vol-
no, aby se mohli vrátit domů nebo navštívit kostel ve 
svém rodném městě, kde žily jejich matky i další pří-
buzní.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav toho-
to svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves 
Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let 
později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow 
Wilson první oficiální oslavu.
V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923 
a jeho propagátorkou se stala Alice Masaryková. Po 
druhé světové válce byl postupně zatlačován do poza-
dí oslavami  Mezinárodního dne žen, určeného vždy 
na 8. března.  Ale i přesto se dál v některých rodinách 
připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně.

První dopis mamince, Jaroslav Seifert

Už vím, dám dopis na zrcadlo, či do košíčku na šití, 
však žel dosud mě nenapadlo, co psát, jak dopis začíti.

Maminko moje milovaná, a v zubech konec násadky, 
přemýšlím; stránka nenapsaná, čeká a čeká na řádky.

Přeji Ti dnes v den Tvého svátku - ve slově Tvého velké T

-no vida, už mám druhou řádku a pokračuji ve větě: 
štěstí, zdraví – po t se píše ě – a zdraví – a pak selhává 

už nadobro má fantazie, tak přízemní a kulhavá. 
A trhám papír, muchlaje ho - maminka stojí nad válem 

a chystá něco voňavého – tu v odhodlání zoufalém 
přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, očima mlčky ptá se mě. 

Pak zamoučené ruce obě, zvedly mě rychle se země.

Letos Svátek matek připadl na neděli 8. května, kdy 
se také zároveň slavilo 71. výročí Dne vítězství nad 
německými okupanty.
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Lampionový průvod

Státní svátek Dne vítězství připadl letos na 
neděli 8. května. Na jeho počest se uskutečnil 
lampionový průvod obcí již v pátek 6. května 
v 18.30 hodin. U zrcadla, směrem na Doubravi-
ci nad Svitavou, se sešlo skoro 30 dětí v dopro-
vodu dospělých. Ve velmi teplém podvečeru 
se pak všichni vydali přes náves na výletiště 
za obchodem, kde pro ně představitelé obce 
připravili menší občerstvení. Do kroku jim vy-
hrávala hudba z místního rozhlasu. Na hřišti a 
pískovišti se děti pěkně vydováděly a mnohým 
se nechtělo ani domů.

Výlet do ZOO Brno a na Brněnskou přehradu

V nádherném vyjasněném sobotním ránu 28. května 
se u autobusové zastávky sešlo 23 dospělých a 29 dětí, 
aby se zúčastnilo výletu, který k Mezinárodnímu dni 
dětí připravili zastupitelé obce. Jako obvykle obdržely 
děti od nich menší občerstvení. Tentokrát se v 8.00 ho-
din odjíždělo do Zoo Brno. 

Užívali jsme si příjemného dopoledne procházkou 
po zoologické zahradě. Děti měly možnost cestou pl-
nit úkoly, za které pak dostávaly dárkové balíčky od 
sponzora - České pojišťovny. U autobusu jsme měli 
sraz ve 13.45 hodin, ale kdepak by se ještě jelo domů! 
Naplánována byla totiž také plavba po Brněnské pře-
hradě. 

Přestože jsme domluvili předem telefonicky čas od-
jezdu parníku pro naši výpravu, nastaly nečekané 
komplikace. O stejnou atrakci projevilo zájem velké 

množství turistů, a tak hrozilo, že se projížďka neu-
skuteční. Po rozhovoru s kapitánem lodi vše ale dobře 
dopadlo a my se mohli nalodit. Část naší skupiny dala 
přednost vystoupení na zastávce Rokle, kde si dopřá-
la občerstvení a děti skotačení na průlezkách. Zbylí si 
užívali plavby až ke hradu Veveří. Na zpáteční cestě 
jsme se kochali jízdou s příjemným větříkem, což si 
nenechali ujít i dva revizoři. To víte, že se našel ,,černý 
pasažér“, ale nás se to netýkalo. 

Po 17 hodině jsme dorazili v pořádku na Oboru. Nut-
no dodat, že všichni účastníci se chovali velice ukáz-
něně a dochvilně. Neúnavné děti si zasloužily obdiv, 
jak stále překypovaly elánem, dokonce i tři nejmenší 
caparti Anička, Elinka a Matýsek. A nás, zastupitele, 
těší, že se výlet zdařil a že si každý odnesl plno krás-
ných zážitků.

Plavba po Brněnské přehraděSpolečná fotografie v ZOO Brno
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Zprávy z naší školičky

Jaro letos moc sluníčka nenadělilo, ale nám to vůbec nevadilo. Na 
školní zahradě jsme si vysázeli oblíbenou zeleninovou zahrádku, 
ze které nám později paní kuchařka bude připravovat chutné, 
zdravé svačinky.
V dubnu, na den Země, jsme vyčistili studánky v Hutích. Patřičně 
vybaveni, jsme uklidili i náš kouzelný les.

Zapojili jsme se do dvou výtvarných soutěží, spojných s historií
Obory a jejího okolí - Putování se šnečkem Krasíkem a Památky 
očima dětí.
Zápis dětí pro školní rok 2016/2017 proběhl v úterý 26. dubna. Ze 
12 podaných žádostí k přijetí do MŠ k předškolnímu vzdělávání se 
vyhovělo 8. Čtyři děti nebyly přijaty. Od 1. září 2016 se kapacita 
školky navýší na počet 28.
V květnu jsme nezapomněli na naše milé maminky s besídkou a 
dárečkem. Moc se nám obojí povedlo.
Kurzy plavání absolvovaly 5-6 leté děti opět v bazénu ve Sladovně 
Černá Hora pod vedením plavecké školy Matýsek. 
Na školní výlet jsme se vypravili společně s MŠ v Jestřebí, a to na 
zámek v Rosicích u Brna. Zhlédli jsme pohádku O ulhané prin-
cezně, prohlédli si výstavu nových i starých hraček a v tvořivé díl-
ně jsme si mohli vyrobit malou dřevěnou loutku.
Školní rok zakončíme již tradičně – v pátek 24. června - rozlouče-
ním s našimi předškoláky na zahradní slavnosti.
Děkujeme všem, kteří nám po celý rok pomáhali se sběrem pa-
píru a plastových víček. Výtěžek z něho věnujeme nemocnému 
kamarádovi. Z peněz, utržených za sběr papíru, jsme dětem MŠ 
uhradili vstupné do zábavného centra Bongo v Brně a dopravné na 
školní výlet.
Všem dětem, rodičům i přátelům naší mateřské školy děkujeme za 
přízeň a přejeme krásné pohodové prázdniny, plné sluníčka a ne-
všedních zážitků.

   Michálková Dana, ředitelka MŠ Obora

Mateřská školka ještě jednou

ŠNEK KRASÍK V KNIHOVNÁCH REGIONU BLANSKO

Koncem roku 2015 vyhlásila Moravská zemská knihovna ve spo-
lupráci s Místní akční skupinou Moravský kras výzvu ke čtení 
a tvoření pro skupinky čtoucích rodin v knihovnách. Do našeho 
projektu se zatím zapojilo 25 knihoven a škol     s více než 400 dět-
mi. Společně se nejen četlo z obou dílů O dobrodružství šneka 
Krasíka, ale i tvořilo. Šnek Krasík znova putuje a prožívá různá 
dobrodružství v krásných a tajemných krajinách Moravského kra-
su. Inspirace v knihách dala vzniknout zajímavým literárním i vý-
tvarným dílkům. Slavnostní zahájení proběhlo v obci Kuničky
21. května 2016 za přítomnosti pohádkových bytostí. Poděkování 
patří všem, kteří se do našeho letošního šnečího projektu zapojili a 
pomohli tak vytvořit krásnou atmosféru celé výstavy.

Nyní je putovní výstava k vidění v Knihovně Boskovice v dět-
ském oddělení.

A toto je dílo dětí z naší mateřské školky:

Čištění studánek

Plavání v bazénu Sladovny v Černé Hoře

Výlet do zámku v Rosicích

Hledání pirátského pokladu
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ohlédnutí  za výstavou Petry Badinové v r. 2015

vítací dort při otevření knihovny 5. 5. 2011

Místní knihovna

Oborská knihovna oslavila ve čtvrtek 5. května 5. narozeniny.  Slav-
nostně se otevřela 5. 5. 2011 a byla to velká sláva. Za přítomnosti re-
gionální televize, ohlasu v regionálním tisku i zájmu občanů Obory, 
zahájila svou činnost. A to v místnosti bývalé čekárny dětského lékaře 
v budově obecního úřadu. Ze zaprášeného a zaplněného skladu růz-
nými „poklady“ se z tohoto prostoru bez okna vybudovalo příjemné 
a útulné místo pro setkávání občanů, místní knihovna. Na plochu asi 
15 m2 se zabudovaly regály s knihami, pořídil se počítač (s knihov-
nickým programem CLAVIUS REKS), pohovka, několik židlí, re-
laxační křeslo a … čtenáři. Knihovní fond naší malé knihovny čítá 
asi tisíc svazků literatury pro děti, mládež i dospělé, beletrii i naučnou 
literaturu. Z 95% je fond tvořen knihami z tzv. výměnných fondů 
Moravské zemské knihovny Brno, pracoviště Boskovice. O tyto knihy 
je mezi čtenáři zájem. 
V současné době je 47 registrovaných čtenářů. Knihovnu často navště-
vují také děti z oborské mateřské školy, z čehož mám radost. Spoluprá-
ce s vedením školky je velmi dobrá.
Knihovna nabízí knihovnické a informační služby veřejnosti. V loň-
ském roce jsme čerpali dvě dotace z Ministerstva kultury ČR. Z jedné 
byl zakoupen notebook a přenosný dataprojektor; obojí je k dispozici 
jak pro využití knihovny, tak obecního úřadu i spolků pro propagaci, 
kulturu a vzdělávání; přístroje jsou uloženy na obecním úřadu. 
V roce 2015 jsme také získali dotaci na volnočasové aktivity. Proto 
jsme do Obory mohli pozvat takové osobnosti jakými beze sporu jsou 
např. Arnošt Vašíček, spisovatel a cestovatel, Eugen Sokolovský ml., 
fi lmový a televizní režisér, Markéta Bednářová, spisovatelka nebo Eva 
Sádecká, básnířka a blogerka. Na výtvarných tvořeních kromě šikov-
ných místních žen (např. Jiřina Stejskalová, Marcela Havířová) jsme 
v kulturním domě tvořili s paní Evou Schwarzovou (patchwork, vánoč-
ní dekorace), několikrát s fl oristkou paní Gitou z Boskovic, Janou Fran-
covou z Čech pod Kosířem (hedvábné tvoření) aj. K činnosti knihovny 
patří také doplňková činnost, a to mini výtvarné výstavy v roce 2015 
– například obrazy Sylvie Vašinové z Brna, poezie a fotografi e Petry 
Badinové z Ivančic.
Úzká je rovněž spolupráce s Mateřskou školou v Oboře. V roce 2015 
jsme se účastnili projektu k 50. výročí televizního Večerníčka – Haló, 
tady Večerníček; byli jsme všichni přítomni jeho slavnostního zakon-
čení v Černé Hoře. Putovali jsme společně také malebnou obcí - Drno-
vicemi, navštívili knihovnu v Rájci – Jestřebí, četli si z nových knížek, 
vánočně tvořili s rodiči v mateřské škole. 
V letošním roce si děti čtou s paní učitelkami z knížek O šnekovi Kra-
síkovi a jeho dobrodružstvích. Na čtvrtek 16. 6. 2016 máme naplánová-
no putování do Lhoty Rapotiny za řekou Svitavou, které bychom rádi 
spojili s návštěvou místní knihovny, jež v loňském roce prošla celko-
vou rekonstrukcí a ze které je mimochodem krásný výhled na komín 
s čapím hnízdem.
Koncem května jsme dovezli nové knihy pro obohacení nabídky pro 
čtenáře a pro „předzásobení“ dobrou četbou na letní dovolené. Do kon-
ce června je možné v knihovně také zhlédnout současnou výstavu ob-
razů (akvarel, akryl) Miroslava Daňhela. 
Letošní narozeniny knihovny jsme oslavili na květnové výtvarné dílně s Gitou, kde se nás sešlo 
patnáct dětí i dospělých. Panovala příjemná a kreativní atmosféra, ze které jsme si odnášeli dvě 
různá květinová aranžmá. 
V knihovně mě především z pracovních důvodů občas zastupuje paní Jarka Dobiášová, které patří 
mé poděkování za ochotu a vstřícnost.
Oborská knihovna je otevřena vždy v úterý od 16,30 do 18.30 hodin, v červenci a srpnu je uza-
vřena – je však možná individuální domluva. V knihovně pracuji ve svém volném čase jako dob-
rovolnice. Nepovažuji tuto činnost jako práci, ale jako zábavu a potěšení. Baví mne to. Líbí se mi 
setkávání s lidmi.
Za dosavadní přízeň Vám děkuje a na další setkávání nejen u knížek se těší Jana Trubáková, 
knihovnice Obecní knihovny Obora. 

Web knihovny: http://obora.knihovna.cz/

přestřihnutí  pásky z roku 2011

dílnička 7. 5.  tvoření s Gitou

dílnička 7. 5.  tvoření s Gitou
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Z matriky obce

Z naší obce se odhlásili Miroslav Kovář ml., Bc. Erik Vyhlídal, Tomáš Novotný,  
Pavla Jelínková s dcerou Michaelou Holzmannovou.

Životní jubilea v dubnu, květnu a červnu

    50 let Kovář Aleš                         
                50 let Guldová Zuzana              
    55 let Řezníček Zdeněk            
    65 let Ing. Havířová Eliška         
                 65 let Vitouchová Marie           
    73 let Havířová Věra                   
    73 let Havíř Antonín                  
    81 let Havířová Marie                 
    82 let Otrubová Emilie               
    85 let Fujsová Zdeňka                 
    90 let Kovář Oldřich                  
    90 let Janíčková Ludmila          
    94 let Zachovalová Květoslava 

Nejstarší občané v obci Obora

Úmrtí

Na věčný odpočinek odešli paní Věra Pokorná z domu č. 50, pan František Kovář z domu č. 111 a 

pan Josef Stejskal z domu č. 56.

Není cesty zpátky, ale vzpomínky na ně nevymizí z našich myslí.

Hlubokou soustrast všem pozůstalým vyjadřují obecní zastupitelé. 

paní Květoslava Zachovalová - 94 let pan Oldřich Kovář - 90 let
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Přírodní živel

Velice silná bouřka se přehnala naší obcí ze soboty 28. 
na neděli 29. května. Prudký déšť způsobil obrovské 
nánosy bahna 5 – 10 cm směrem od Bořitova    na Huť 
sv. Antonie v úseku asi 80 m. Sesunula se část strá-
ně u budovy Svazarmu. Blesk uhodil do lípy u domu 
č. 20, ale podle odborníka nehrozí nebezpečí, neboť 
zásah byl pouze povrchový a nezasáhl větvoví. Hro-
my a blesky křižovaly oblohu dlouho do noci. Srážky 
v povodí Moravy: Obora 106 mm, Protivanov 89 mm, 
Boskovice 70 mm, Nové Město na Moravě 66 mm, Le-
tovice 60 mm. /zdroj: Povodí Moravy/.

Extrémní počasí trápilo celou Evropu, v Německu a 
Francii několik osob zasaženo bleskem, v Polsku blesk 
zabil dva občany v horách. Vlna silných bouřek se pře-
hnala přes celou naši republiku. Vzduch byl velmi vlh-
ký a nestabilní, teploty až +29°C. Bouř-
kové mraky postupovaly v sobotu 28. 
května od západu směrem na východ. 
Přechod trval 14 hodin. Prudký déšť, 
silný vítr a krupobití ničili majetek lidí. 
Nejvíce přívalových srážek spadlo na 
meteorologické stanici Obora, a to 106 
l na m2 od půlnoci do 02.00 hodin. 

Měsíční průměr pro srážkové úhrny 
je 85 l na m2, takže za 2 hodiny spadlo 
více srážek než za 31 dní. 

Na Plzeňsku padaly kroupy větší než golfový míček. 
V obci Jílovice u Králova Hradce se za 15 minut zvedla 
hladina potůčku z 10 cm na 1,5 m a vyvrátily se i beto-
nové základy hřiště. Mluvilo se o velmi nebezpečné, 
unikátní, tzv. SUPERCELE, jenž se objevuje jenom 
párkrát do roka. Veliké škody vznikly na Vysočině a 
Blanensku. Nejvážnější situace vypadala v Bořitově, 
kde přívalová vlna zaplavila na pěti ulicích šest domů. 

Následky: obrovské nánosy bahna, zničená úroda, 
vyvrácené stromy, zaplavené sklepy, někde i domy, 
úhyn zvířat. Škody, ze kterých se budou někteří ob-
čané Česka těžko vzpamatovávat. /zdroj: TV NOVA/

Humor

,,Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli“, říká Karel Tondovi. 
,,Nepovídej, ty jsi byl v lese?“, ptá se Tonda.

,,Nééé, ale v hospodě došlo pivo!“

Psycholog se v ordinaci ptá pana Konvičky, kdy měl naposledy pohlavní styk.
,, Mohl bych si zavolat manželce?“

,, Samozřejmě.“
,, Haló, Růženo, kdy jsme měli naposledy pohlavní styk?“

,, Cože?!“
,, Kdy jsme měli naposledy pohlavní styk?“

,, A kdo volá?“

Jo sef s Mařkou sedí u televize a sledují pořad se zázračným léčitelem. 
Ten vyzve diváky, aby si položili ruku na nemocné místo. Mařka si ji položí na srdce, 

Josef do rozkroku. Když to Mařka zpozoruje, říká: 
,,Josefe, bude léčit nemocné, ne křísit mrtvé!»

Citát závěrem

 ,,Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu“. Gándhí.

Blesk uhodil do lípy před 
domem č. 20

Sesunutá stráň před budovou 
STČ

Sesunutá stráň před budovou 
STČ

Sesunutá stráň před budovou 
Silnice před Hutí  sv. Antonie



Číslo 41. Březen 2016. Nákladem 130 výtisků vydává 17.6.2016 obec Obora. 
Další číslo Oboráčku vyjde 16.září 2016

Pozvánky

	 Střelecká	soutěž
 Členové STČ Obora připravují na sobotu 27. srpna pro širokou 

 veřejnost tradiční zápolení ve střelbě z malorážky na pevný terč, 

 a to v areálu střelnice u Malého Chlumu. 

 Podrobnosti budou včas oznámeny. Srdečně zvou pořadatelé.


