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pozvánky

Motto zpravodaje: ,,Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak 
zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.“ Hans Christian Andersen.

Socha sv. Jana Nepomuckého



Okénko do historie z obecní kroniky

Dějiny dle Vlastivědy moravské – 

pokračování

Počátkem XV. století měli zde zboží také páni kunštát-
ští, z nichž Heralt z Kunštátu r. 1407 prodal Mikšovi Liš-
kovi 4 lány z Obory. Mikeš seděl na Chrudichromech 
a měl  na Oboře majetek již r. 1391, na němž a na svém 
sídle zajistil své choti 75 hřiven. Roku 1409 jmenuje se 
Artleb Ščírka z Obory, r. 1415 Artleb Parcifal a kněz Fi-
lip z Obory. Poslední odstoupil své zboží za 100 hřiven 
Bohuši z Drnovic, jehož r. 1418 pohání  Dorota z Ko-
kov z téže sumy, že jí drží její dědictví v Oboře, nemaje 
k tomu práva. Téhož roku Sulík z Konice pohání Bene-
še ze Spešova, že mu drží v Oboře dvůr, dědictví jeho. 
Roku 1437 Ondřej z Čistic sestoupil na zdejší dvorec 
a na 5 lánů s Janem ze Senice, r. 1445 Jan z Polanky a 
Mikeš z Drahanovic darovali ves Mikšovi z Krakovce 
a manželce jeho Martě. Synové jejich Alexa a Jindřich r. 
1464 ujednotili se na zdejším majetku. Téhož roku píše 
se Jan Babka ze Senice a z Obory. Roku 1493 měl zde 
zboží Jiří Nosek z Hostěrádek.

Dějiny 16. století a dále v příštím vydání zpravodaje.

Dějiny školy - pokračování

V roce 1823 učitel ustanovený pro Oboru a Jabloňany, 
přebýval v Jabloňanech a tam vyučoval dopoledne, od-
poledne pak vyučoval v Oboře, kde po r. 1838 najata 
k účelům vyučovacím světnice v domě č. 26 ,, U Štajg-
rů“. Tam se vyučovalo až do r. 1861.

Pátým učitelem byl Petr Podloucký, který učil v Jablo-
ňanech a Oboře v r. 1827 – 1835. Byl syn učitele Vavřin-
ce P. Šestým byl Josef Kalla, rodák z Němčic u Sloupu, 
který v obou obcích učil v r. 1835 – 1837. Vzdal se služ-
by učitelské. Sedmým učitelem byl František Novotný 
z Němčic, který též učil v obou obcích v r. 1837 – 1857. 
Po něm následoval výše uvedený Jos. Kalla, který stav 
se hostinským v Ostrově u Sloupu, po smrti manželky, 
opět vrátil se na své staré působiště a učil v obou obcích 
v r. 1857 – 1868. Pak se stal učitelem v Újezdě u Bosko-
vic. 

Za tohoto učitele a sice r. 1861 vystavěna v Oboře upro-
střed návsi škola, čís. 44. Ač škola byla vystavěna, přece 
bylo vyučováno po staru, dopoledne v Jabloňanech, od-
poledne na Oboře, tak až v r. 1869 vymohl učitel Tomáš 
Hůška na úřadech, že pro Oboru byl jmenovám samo-
statný učitel. V době v r. 1868 – 1869 učil na Oboře a 
Jabloňanech uvedený Tomáš Hůška.

Pokračování příště.

První veřejné cvičení Sokola roku 1913

Průvod při otevření kulturního domu Obora 9.10.1949

Odvedenci v srpnu roku 1945

Masopustní veselí roku 1957
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Slovo redakce

Milí naši čtenáři, rádi bychom vám přiblížili dal-
ší vydání zpravodaje Oboráček. Léto, především 
prázdniny, uběhly velmi rychle, ale i podzim má své 
kouzlo, kterého si můžeme dosytosti vychutnat. A je 
důležité, v jaké společnosti. Tak ať k ní přispěje i toto 
naše vydání. Příjemné čtení všem přejí zastupitelé 
obce.

Z obce

Ve čtvrtek 18. února proběhlo v 18.00 hodin 1. zase-
dání zastupitelstva obce Obora v zasedací místnosti 
obecního úřadu. 

Usnesení č. 3: Zastupitelé schválili Smlouvu o zříze-
ní věcného břemene č.: PV-014330034078/001 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. na kabelové vedení NN 
Kristýn.

Usnesení č. 4: Schválil se výkup pozemků pod ko-
munikací směrem na Huť sv.Antonie: parcelní  

číslo  858/36, 858/35, 858/33, 858/31, 858/32, 858/20, 
858/19, 858/7 a 858/1.

Ve čtvrtek 21. dubna se sešli zastupitelé v 17.30 hodin 
na 2. zasedání zastupitelstva obce Obora v zasedací 
místnosti obecního úřadu. Hlavní náplní bylo: Usne-
sení č. 7, ve kterém se jednalo o schválení smluv o 
smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene – veřejné 
osvětlení obce Obora v lokalitě U Krba.

Usnesení č. 8: Zastupitelé schválili dle ustanovení § 23 
odst. 5 školského zákona povolení výjimky z nejvyšší-
ho počtu dětí stanoveného prováděcím právním před-
pisem do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení 
počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a 
jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdra-
ví. Vzhledem k tomu, že dle § 2 odst. 2  vyhlášky č. 
14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se třída MŠ 
Obora naplňuje do počtu 24 dětí, lze po udělení vý-
jimky naplňovat jednotlivé třídy Mateřské školy Obo-
ra až do počtu 28 dětí. 

Slovo starosty 

Vážení občané, větší akce, rekonstrukce střechy KD, 
veřejného osvětlení a chodníku od školky k Hutím, se 
uskuteční na podzim. 

Prozatím proběhly pouze drobnější akce:  
- oprava kanalizace:   10.500 Kč
- oprava dětských hracích prvků   2.500 Kč 

Obec Obora má nového odborného lesního hospodá-
ře, pana Patrika Juřinu. Čeká nás nelehký úkol v boji 
s kůrovcem. Situace kolem tohoto lesního škůdce je o 
to složitější, když někteří majitelé lesů tuto problema-
tiku neřeší.

Připomínám přísný zákaz ukládání stavební suti na 
katastru obce Obora. Pracuji ve firmě, která se tímto 
zabývá a mohu sjednat dobrou cenu za legální uklád-
ku tohoto odpadu.

Nedávno byla provedena stavební úprava stanoviště 
kontejnerů u obchodu. Teď je ukládání plastů a pa-
píru mnohem pohodlnější. Prosím občany, aby v da-
ném prostoru udržovali pořádek a plasty ukládali do 
kontejnerů. Mnohdy jsou nádoby poloprázdné a ko-
lem nich je plno pytlů. Dále žádám, aby do kontejnerů 
byl ukládán jen odpad, který tam patří. Kontejnery na 
sklo jsou naproti OÚ. Děkuji za pochopení.

Obecní úřad vydal nařízení o zákazu podomního a 
pochůzkového prodeje. Prosím občany, pokud se ně-
kdo takový v obci objeví, aby mě okamžitě informova-

li. Můžeme tím předejít ohrožení, především starších 
spoluobčanů. Nebuďme lhostejní!!! Děkuji.

SDH Obora informuje, že má k dispozici profi oblek, 
který se používá při likvidaci sršňů, vos,… Kdyby 
někdo potřeboval pomoci, může se na hasiče obrátit. 
Rádi pomůžeme.

Vážení občané, jistě jste zaznamenali trvalé vyvě-
šení vlajky ČR na hospůdce. Jde jen o malý počin 
v pozdvihnutí národní hrdosti. A to především u dětí. 
Myslím, že v dnešní době je to důležité. Na oblečení 
mladých lidí často vídám americké nebo britské vlajky 
a za naši českou jako bychom se styděli.

Žádám návštěvníky posezení za obchodem, kteří tu 
posedávají, aby po sobě uklízeli nedopalky cigaret, 
víčka od piva a další nepořádek. Děkuji.

Ještě bych chtěl poprosit občany, pokud doma mají 
staré fotografie obce, budov, nebo fotky z různých 
sportovně-kulturních akcí, popř. brigád, aby nám je 
půjčili. Rádi bychom pořídili kopie pro obecní kroni-
ku. Vaše fotografie pochopitelně v pořádku vrátíme.  
Předem děkuji.

Závěrem mi dovolte popřát vám všem hodně zdraví a 
krásný podzim.

     Josef Alexa
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Usnesení č. 9: Zastupitelé schválili Smlouvu o právu 
k provedení stavby, která se týká realizace přípojky 
vody a příjezdové zpevněné plochy k novostavbě RD 
pana Marka Vymazala.

Zastupitelé byli seznámeni s vydáním Povolení k vy-
pouštění odpadních vod, které má platnost do 31. 12. 
2018.

V úterý 14. června se konalo v 17.00 hodin 3. zase-
dání zastupitelstva obce Obora v zasedací místnosti 
obecního úřadu. 

Usnesení č. 12: Zastupitelé schvalují Smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, 
týkající se dotace na akci Veřejné osvětlení a chodníky 
v obci Obora ve výši 200 000,- Kč. 

Usnesení č. 13: schválil se Návrh závěrečného účtu obce 
Obora za rok 2015, včetně všech zákonem stanovených 
příloh (Výkaz FIN 2-12M – plnění rozpočtu v plném 
členění rozpočtovou skladbou, údaje o hospodaření 
s majetkem, zpráva o výsledku přezkoumání, údaje o 
finančních operacích).

Usnesení č. 14: schválila se Smlouva o výkonu funkce 
nového odborného lesního hospodáře pana Juřiny.

Usnesení č. 15: schválila se účetní závěrka MŠ Obora 
za rok 2015. 

Usnesení č. 16: schválilo se celoroční hospodaření MŠ 
Obora za rok 2015, které skončilo přebytkem ve výši  
7 971,92 Kč.

Usnesení č. 17: schválil se převod zisku MŠ Obora  
ve výši 7 971,92 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 18: schválilo se použití rezervního fondu 
MŠ Obora v částce 30 037,26 Kč na výdaje, týkající se 
běžného provozu MŠ Obora .

Usnesení č. 19: Zastupitelé obce Obora berou na vědo-
mí znění závěrečných účtů Svazek obcí Svitava za rok 
2015 a DSO Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora 
a Újezd u Boskovic za rok 2015.

Ve čtvrtek 30. června se uskutečnilo v 18.00 hodin  
4. zasedání zastupitelstva obce Obora v zasedací míst-
nosti obecního úřadu, na jehož začátku se uctila mi-
nutou ticha vzpomínka na pana Pavla Krále, starostu 
městyse Doubravice nad Svitavou, který zemřel náhle 
v pondělí 27. června ve věku 50 let.

Usnesení č. 23:  Zastupitelé obce Obora schválili 
Smlouvu o odběru bioodpadu s panem Janem Musi-
lem.

Usnesení č. 24: schválil se Závěrečný účet obce za 
rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2015 obce Obora, bez výhrad.

Usnesení č. 25: schválila se Účetní uzávěrka, včetně ce-
loročního hospodaření obce Obora za rok 2015. Výsle-
dek hospodaření k 31. 12. 2015 je 440 059,15 Kč.

Oznámení

Starosta obce Obora v souladu s ustanoveními záko-
na 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnit-
ra č. 152/2000 Sb.,  o provedení některých ustanovení 
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška“), které se budou konat 
ve dnech 7. a 8. října 2016 oznamuje: 

1. Stanovení minimálního počtu členů okrskové 
volební komise.

Stanovuji minimální počet členů okrskové volební ko-
mise na 6, včetně zapisovatele.

2. Stanovení počtu a sídla volebních okrsků.

Místem konání voleb v obci Obora ve volebním okrs-
ku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti obecní-
ho úřadu v Oboře, Obora 24, 679 01

3. Doba konání voleb.

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se 
uskuteční v pátek 7. října od 14:00 do 22:00 hod. a v so-
botu 8. října od 8:00 do 14:00 hod.
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Huť sv. Antonie

Samota Hutě – vrchní díl byl vystavěný roku 1816. Horní 
Hutě byly nazvány ,,Huť svaté Antonie“ a Dolní Hutě ,, Huť 
svaté Terezie“. Dolování uhlí a ledku započalo již v 18. stole-
tí, a to v Dolních Hutích, v místech, kde dosud stojí hájenka. 
Dolovat se přestalo v roce 1878. Uplynulo 200 let od vzniku a 
takto vypadá současný vzhled části osady:

150. výročí

Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi byla postavena obcí v roce 1866. Letos tedy uplynulo 150 let od jejího 
vytvoření a takto se nám po zrestaurování v roce 2015 dochovala. (foto titulní strana)

Římskokatolická farnost v Doubravici nad 
Svitavou

V neděli 14. srpna  v kostele sv. Jana Křtitele v Doubravici 
nad Svitavou  sloužil svoji poslední Mši svatou pan farář 
Th.Lic.R.D. David Ambrož, který na zdejší farnosti působil 
od 1. září 2011. Měli jsme možnost poznat velice dobrosrdeč-
ného, usměvavého člověka, se stále pozitivně nabitou energií 
a otevřenou náručí pro všechny, kteří potřebovali jeho útěchu 
a pomoc.

Narodil se 26. března 1974 v Brně. Po ukončení základní školy 
absolvoval Střední odborné učiliště elektrotechnické s matu-
ritou v Brně Králově Poli. Následně pracoval 6 let u Telecomu. 
Rok 1998 věnoval studiu v semináři v Litoměřicích, poté na-
stoupil do Arcibiskupského semináře v Olomouci, který ab-
solvoval v roce 2004. V dalším roce, tedy 2005, byl vysvěcen 
na kněze. Do roku 2007 působil ve farnosti Velké Meziříčí, 
pak v kostele sv. Jakuba v Brně a v letech 2008 až 2010 pokra-
čoval studiem na Academia Alfonsiana v Římě. Do nástupu 
na naši farnost pobýval v Pavlicích u Znojma.

Nyní se vrací do Brna, kde bude vyučovat na Biskupském 
gymnáziu. Jeho nástupcem se stal farář P. Jan Piler, který při-
šel z Tvrdonic.

Část osady Huť sv. Antonie

pan farář Th.Lic.R.D. David Ambrož

pan farář P. Jan Piler
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O pohár obce Obora

Přijet, zúčastnit se a hlavně zvítězit. To si určitě  přá-
lo 16 mužských i 7 ženských družstev na II. ročníku 
soutěže v požárním sportu O pohár obce Obora, kte-
rý pod záštitou Jozefa Regece, senátora Parlamentu 
České republiky, připravil Sbor dobrovolných hasi-
čů Obora a obec Obora. Přímo ukázková neděle 19. 
června přinesla teplé, slunečné, mírně oblačné počasí 
s podvečerním děštíkem.

Do 10.30 hodin se konala prezence a výběr startovné-
ho, v 10.50 hodin společný nástup a porada velitelů. V 
11 hodin se odstartovala samotná soutěž, podle pravi-
del PS a Velké ceny Blanenska.

Mezi ženami se nejvíce dařilo týmu Černovice ,,A“ 
s časem 17,91 sekund před Sebranicemi a Černou Ho-
rou. V kategorii mužů si prvenství zasloužil Sychotín 
s časem 16,86 s. Druhé místo obsadil Žernovník / 16,95 
s./, třetí domácí Obora /17,44 s./ Hodnotné ceny ví-
tězům předával, kromě pořadatelů, již zmíněný pan 
senátor, který se na tuto soutěž přijel podívat.

Poděkování patří všem sponzorům a členům SDH 
Obora, kteří se na akci podíleli a zajistili bohaté občer-
stvení. Spokojenost čišela z mnoha tváří přítomných. 
Den se velmi vydařil, tím spíše, že druhý den, v pon-
dělí,  celý propršel.

Pouťový víkend

Patřil k dosud nejteplejším dnům roku, neboť teplo-
ty se vyšplhaly až na + 36°C. V pátek 24. června se 
odpoledne od 15.30 hodin na zahradě mateřské školy 
konalo rozloučení s předškoláky, tudíž obecní zastu-
pitelstvo připravilo pro děti až po 17 hodině posezení 
na výletišti, kde děti obdržely volňásky na pouťové 
atrakce a poukaz na speciality z udírny, které zajistila 
paní hostinská. Kromě malování barevnými křídami 
na zem, měly děti možnost si zkrášlit obličej, či jinou 
část těla ,,kérkou“ /obtiskem obrázku/ nebo se povo-
zit na koni paní Maškové. Jízdu si však mohlo dovolit 
pouze několik dětí, protože kůň se lekal pohybu ko-
lotoče, a tak aby nedošlo k úrazu pádem některého z 
jezdců, domluvila se projížďka na jinou akci.

Druhý den ráno, tedy v sobotu 25. června, v 10.00 
hodin se na návsi jako obvykle konala Mše svatá, kte-
rou tentokrát odsloužil pan farář z Bořitova, jelikož 
náš, doubravický, měl povinnosti jinde a nemohl se 
dostavit. Zazpíval mladý pěvecký sbor z Rájce-Jestře-
bí, čestnou stráž stáli 4 členové SDH Obora. Boholužbu 
si přišlo vyslechnout přes 30 občanů, i když sluníčko 
neskutečně sálalo a jen chvílemi nás oblažil chladivý 
vánek. 

Od 13.00 hodin se na místním hřišti zahájil turnaj 
v malé kopané za účasti týmů, které se umístily v po-
řadí: Lhota Rapotina, Obora, Bořitov a Boskovice. 
Kromě pohárů pro vítězná družstva a cen pro nejlep-
šího hráče, golmana a střelce, se udílela ještě speciální 
cena pro nejstaršího a nejmladšího hráče. I přes velmi 

O pohár obce Obora

Pouťový víkend - posezení s dětmi na výleti šti 

Pouťový turnaj v malé kopané
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horké počasí si fotbalisté zápasy vychutnali, stejně 
jako občerstvení, jež po celý víkend zprostředkovala 
paní Margita Skoumalová. Ta také domluvila na ve-
černí posezení DJ Zdendu z Kiss Rádio Hády a na ne-
děli 26. června od 15.00 hodin jedinečný fotbálek žen 
proti mužům, kde samozřejmě zvítězili všichni. Hrálo 
se podstatně lépe než v sobotu, neboť teploty klesly na 
+ 26°C a bylo mírně zamračeno. Proto i návštěvnost se 
oproti předcházejícímu dni zvýšila a přibylo i zájemců 
o pouťové atrakce. Dá se říct, že se pouť opravdu vy-
dařila.

Střelecká soutěž

V sobotu 27. srpna se na střelnici u Malého Chlumu 
uskutečnil od 13.00 hodin již 5. ročník střelecké soutě-
že – Memoriál Antonína Řezníčka. Střílelo se z malorá-
žek a vzduchovek na pevný terč. Organizátoři, členové 
spolku STČ Obora, připravili skvělé podmínky k to-
muto konání, které bylo zpříjemněno ještě krásným 
slunečným počasím s teplotami do + 25°C a mírným 
vánkem.

Během odpoledne si přišlo vyzkoušet střelbu celkem 
49 zájemců, z toho 23 mužů, 11 žen a 15 dětí. Ty měly 
na rozdíl od dospělých speciální disciplínu, střelbu ze 
vzduchovky. Kolem 17.00 hodiny se při vyhodnocení 
v kategorii žen umístila na 1. místě Hana Müllerová 
ml., na 2. místě Eva Jašková /roz.Jalová/ a na 3. místě 
Margita Skoumalová /naše paní hostinská/. V katego-
rii starších pánů zazářil Ing. Jiří Havíř, za ním Zdeněk 
Jalový a Jaroslav Liška. V mužské kategorii se vítězem 
stal Emil Kříž, následován Václavem Barákem st. a Mi-
chalem Staňkem. K dobré náladě přispělo také orose-
né pivo, alko i nealko nápoje a speciality z udírny. A 
že atmosféra v té naší krásné přírodě byla pohodová a 
relaxační, mohou potvrdit všichni zúčastnění.

Velká cena Blanenska v požárním útoku

Odstartovala v neděli 22. května 1. kolem v Žernovní-
ku. Oborské sportovní družstvo nastoupilo ve stejné 
sestavě jako v loňském roce, tedy Dominik Barák, Da-
vid Müller, Jakub Alexa, Lubomír Janíček, Jan Havíř, 
Ondřej Barák a Aleš Peterka. Aktuálně se naši kluci 
celkově drží na třetí příčce, což je z tak velkého zastou-
pení týmů velmi obdivuhodné.

Nejlépe se jim dařilo v Ostrově u Macochy, v Černovi-
cích a Rudici, kde skončili na 2. místě a získali vždy 25 
bodů do celkového hodnocení. Poslední a rozhodující 
12. kolo se uskuteční v Sudicích, a to v sobotu 10. září. 
V každém případě družstvo skvěle reprezentuje naši 
obec a patří jim veliké poděkování. 

Výsledné pořadí uveřejníme v dalším čísle zpravodaje. 

Nedělní fotbálek mužů proti  ženám

účastníci střeleckého turnaje

vítězné ženy nejlepší střelci starší věkové kategorie

vítězové v mužské kategorii

sportovní družstvo mladých hasičů
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Zprávičky z naší školičky

Nastal sice nový školní rok, ale přesto bychom rády zmínily ještě 
dvě události z předešlých měsíců. V prvé řadě se jednalo o rozlou-
čení s našimi předškoláky, které proběhlo již tradičně na naší školní 
zahradě, a to v pátek 24. června, za krásného slunečního počasí od 
15.30 hodin. Loučilo se 7  dětí, 3 děvčata a 4 kluci. Kromě slavnost-
ního nástupu se slavobránou, předáním šeku s fi nančním obnosem 
pro nemocného kamaráda, jenž děti získaly sbíráním plastových ví-
ček, se konalo odpoledne plné her a soutěží v duchu ,, Pohádkové 
zahrady“. 

Po 17.hodině se všichni přemístili do areálu místního hřiště, kde 
zastupitelé obce připravili pro děti další vyžití, neboť se konala na 
Oboře pouť.

Našim předškolákům přejeme v nové škole hodně úspěchů a dal-
ších kamarádů.

Neskutečně úžasným zážitkem, hlavně pro kluky, se stala o prázd-
ninách návštěva vzácného hosta. Naši školku navštívil rotmistr To-
máš Haluza z Bezpilotní průzkumové roty Prostějov, který sloužil 7 
měsíců na pozici technika letadla na misi v Afghanistánu, na letec-
ké základně Bagram. Své vyprávění doplnil ukázkou výstroje a vý-
zbroje, medailemi a videem z místa pobytu. Pro děti to bylo veliké 
vzrušení a i ti neposední, hltali každé slovo.

Školní rok 2016/2017 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září 2016. Provoz 
školy se nezměnil, tedy od 7.00 do 16.00 hodin. Celkem se zapsalo 
28 dětí, 18 z Jabloňan a 10 z Obory, z toho 17 chlapců a 11 děvčat. 
Personál zůstal stejný, pouze přibyla asistentka pedagoga, která se 
bude individuálně věnovat jednomu chlapci.

Máme naplánováno hodně akcí, ale zatím se navzájem seznamuje-
me a těšíme na chvíle, společně strávené.

,,Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme. Čekají nás kamarádi, hrajeme si 
spolu rádi. Někdy také malujeme, zpíváme a cvičíme, pohádku si vyslech-
neme, a pak chvilku zdřímneme. Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je přece 
príma.“                             

    Kolínková Jana, učitelka MŠ Obora

tablo předškoláků

sladká pozornost dětem

děti  MŠ Obora na školní zahradě

rotmistr Tomáš Haluza na návštěvě ve školce

medaile pana Tomáše Haluzy
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Místní knihovna

Haló, haló – knihovna volá!

Prázdniny velice rychle uběhly, především dětem, 
a nastal čas učení a povinností. Pro zpříjemnění vol-
ných chvilek je opět otevřena knihovna na Oboře, kde 
si může každý vybrat z nově vypůjčených titulů kni-
hy podle své chuti. Otevírací doba zůstala stejná, a to 
úterý od 16.30 do 18.30 hodin.

Pro děti z MŠ Obora připravuji na úterý 11. října od 9.30 
hodin besedu Čteme si – tentokrát s Janem Grygarem, 
hercem Národního divadla Brno. 

Předvánoční tvořivá dílna pro rodiče a jejich děti se 
uskuteční v pondělí 12. 12. 2016 od 15.30 hodin. Obě 
akce se budou konat v budově MŠ Obora, více na pla-
kátech ve vývěsce a v mateřince.

A aby ani děti školou povinné a dospělí čtenáři nepři-
šli zkrátka, první akcí pro ně je výtvarné tvoření – man

daly z písku v úterý 18. 10.2016 od 17 hodin. Letos se 
naše knihovna zúčastní festivalu Den poezie s názvem 
Žádný člověk není ostrov. Milým hostem bude nám 
všem dobře známá Eva Sádecká, a to v úterý 15. 11. 
2016 od 17 hodin v knihovně. 

Adventní výtvarné tvoření pro dospělé i děti letos ne-
bude v sobotním odpoledni, ale v úterý 29. 11. 2016 od 
16.30 hodin v klubovně SDH nebo v přísálí kulturního 
domu – bude upřesněno. 

Poslední letošní akcí pro veřejnost bude tradiční Večer 
se světýlky u Jany, ve čtvrtek 8. 12. 2016 od 17 hodin 
u nás doma. Všechny akce budou včas avízovány na 
vývěsce a na webu knihovny formou pozvánek. 

Na hezké chvíle ve Vaší společnosti se těší knihovnice 
Mgr. Jana Trubáková.

POHÁDKOVÉ POSTAVY OBCE OBORA ZVOU 

VŠECHNY  DĚTI  A JEJICH  BLÍZKÉ NA   

 

PUTOVÁNÍ   

POHÁDKOVÝM    

                          LESEM 

 

 

KDY?          28.9.2016 

KDE?          sraz na dětském hřišti na Oboře 

V KOLIK?   od 15.00 h 

 

 

 
 

 

 

 

 

občerstvení pro děti i dospělé zajištěno, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

DRAKIJÁDA 2016

Zveme všechny děti a jejich 
rodiče

na každoroční podzimní 
pouštění draků.

Sraz všech účastníků bude v 
sobotu 8.10.2016 v 14.30 na 

dětském hřišti za obchodem… 

na všechny účastníky se těšíme 

Pozvánky
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Z matriky obce

K trvalému pobytu se přihlásila Miluše Hrachovinová a Ing. Kateřina Havířová se synem Jakubem.

Věkový průměr 318 občanů obce Obora ke 31. 7. 2016: 41 let

U mužů v počtu 155 je věkový průměr 40 let, u 163 žen 42 let.

Do svazku manželského vstoupili v sobotu 20. srpna 
Ing. Jiří Havíř a Ing. Kateřina Jedličková. 

Své ANO si navzájem řekli u rozhledny na Malém Chlumu.

Hodně štěstí do života plného splněných snů 

přejí zastupitelé obce.

                                                

Životní jubilea v červenci, srpnu a září

   50 let   Dresia Ivana   50 let   Malachová Radmila

   55 let   Kotoulek Josef   55 let   Kazda Josef

   55 let   Vinkler Libor   65 let   Kovář Václav

   65 let   Přibyl Jaroslav   73 let   Baráková Dana

   76 let   Petr Stanislav   80 let   Alexová Marie

   80 let   Alexa Josef   84 let   Kovářová Zdenka

   85 let   Újezdská Božena  86 let   Sedláková Marie

   89 let   Vitouchová Anna  92 let   Hrachovinová Miluše
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Humor

Co je největší záhadou přírody? 

Ženské oko! 

Z deseti metrů vidí blond vlas na světlém saku manžela, 

ale z půl metru nevidí garážová vrata!

Pozvánky

Tělovýchovná jednota Obora, z. s. pořádá zájezd do vinného sklípku v Němčičkách u Hustopeče, 
a to v pátek 21. října s odjezdem v 16.30 hodin z Obory. 

Cena za osobu činí 400 Kč, autobus hradí spolek. 
Přihlásit se můžete osobně u paní Jarky Dobiášové nebo na mobil 778 088 980.

V sobotu 12. listopadu se uskuteční na sále kulturního domu Obora 
Martinská zábava se skupinou PROROCK od 21.00 hodin. 

Srdečně zvou pořadatelé – Tělovýchovná jednota Obora, z.s.

Na ,,Rozsvícení vánočního stromku s mikulášskou nadílkou“
se můžete těšit v sobotu 3. prosince od 17.00 hodin.

Citát závěrem

,,Až se ti někdy bude zdát, že tvůj svět se rozbil na kousky, nebreč. 

Sesbírej střepy a začni se smát, vždyť střepy nosí štěstí.“



Číslo 42. Září 2016. Nákladem 130 výtisků vydává 16. 9. 2016 obec Obora.                           
Další číslo Oboráčku vyjde 16. prosince 2016.

Malá kopaná

V jarní části základní soutěže se tým FK Obora dostal na 5. místo. Střelecky se nejvíce dařilo Tomáši Bílkovi, 
Jaroslavovi Dobiáši a Martinovi Kejíkovi, kteří nastříleli shodně po 4 gólech. 

Podzimní sezóna začala v sobotu 20. srpna a ukončí se v sobotu 15. října.

Soupiska hráčů: kapitán Kotoulek Martin, golman Bílek Jan, hráči Bílek Lukáš, Bílek Tomáš, Boček Jan, Dobiáš 
Jan, Dobiáš Jaroslav, Fleischlinger Filip, Janíček Lubomír, Kejík Martin, Kovář Miroslav, Štěrba Viktor, Zoubek 
Roman.

 Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry  Skóre  Body

1. OREL ROCK Boskovice 9 8 0 1 47 : 17 24

2. ARTÉZIA Štěchov 9 6 2 1 28 : 11 20

3. FC Sebranice 2002 9 6 1 2 35 : 16 19

4. FC Brťov 9 5 1 3 23 : 20 16

5. FK Obora 9 4 1 4 23 : 28 13
6. FC Študlov 9 3 1 5 28 : 35 10

7. FC Vítějeves 9 3 1 5 16 : 23 10

8. FC ROMA Olešnice 9 2 2 5 20 : 34 8

9. FK PENZION ARTIS 9 1 2 6 8 : 33 5

10. JIHOMORAVAN Blansko 9 0 3 6 12 : 23 3

Malá kopaná - fotbalisté FK Obora


