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Okénko do historie z obecní kroniky

Dějiny dle Vlastivědy moravské – 

pokračování

Počátkem XVI. století koupili ves Jiřík, farář boskovský, 
a Mikuláš, pekař z Boskovic, zaplatili hotovými a každý 
daroval svůj díl špitálu. Potvrdil to také r. 1528 Kryštof 
z Boskovic, proti čemuž kapitola brněnská kladla od-
por. Později náležela ves k faře boskovské, r. 1672 dá-
vala desátku 12 zl. 20 gr., 12 slepic, 12 kop vajec. S farou 
přivtělena k panství boskovskému, které zde má po-
zemky ve výměře přes 40 jiter.

Dle robotního patentu z r. 1775 robotovalo 12 sedláků a 
4 podsedníci pánům boskovským takto: 

1. Do roka má 12 sedláků do ledkových hutí oborských 
 dovésti 234 beček mydlářského luhu z Brna, ze Svi- 
 tav, z Třebové, z Jevíčka a z Prostějova, připadlo tedy 
 na každého 19,5 bečky. Podsedníci vozili též luh  
 po 8 – 12 bečkách.
2. Do ledkových hutí museli dále udělati, odvésti a  
 srovnati sedláci 120 sáhů dřeva, podsedníci jedno- 
 tlivě po 4 – 6 sáhách.
3. Dříví byli povinni voziti nejdále od Valchova.
4. Do boskovského špitálu voziti sedláci 120 sáhů dříví,  
 a to každý v létě 2 fůry, v zimě 3. Z podsedníků  
 po 5- 6 sáhách.
5. Povinni byli stav u lhotské řeky /Svitava při Lhotě  
 Rapotině/, kolikrát potřeba bylo, opraviti svým ná- 
 kladem – kromě dřeva, které dala vrchnost. Při opra- 
 vě sedláci robotovali po 4, podsedníci po 3 dnech.
6. Vrchnost si vymiňuje, kdyby za dobré uznala, tehdy   
 sedláci i podsedníci místo dovozu dříví do hutí a ke  
 špitálu mají dovézti 177 hrubých 4 spřežných for led- 
 kové rudy do hutě boskovské. Za to všichni dostávají  
 12 zl. 24 kr. stříbra.
7. Sedláci i podsedníci mají povinnost ledkové pánve  
 /kteréž byly olověné/ dle potřeby opravovati a spo- 
 třebované znova rozsekati a přelíti.

Dějiny školy – pokračování

V roce 1870 jmenován učitelem samostatným na  
Oboře Josef Hronek, který v obci učil do r. 1873. Od 
r. 1873 – 1874 docházel na Oboru, a sice do Velikonoc 
dvakráte týdně František Kohoutek, učitel z expositu-
ry obce Krhova. Od Velikonoc 1874 až do 1. prosince 
téhož roku učil zde Jan Mrázek – později učil v Bosko-
vicích a Kulířově. Od 1. prosince 1874 do 31. července 
1875 docházel dvakráte v týdnu František Dočkal ze 
Lhoty Rapotiny. Čtrnáctým učitelem byl od r. 1875 do 
1878 Antonín Ryšavý, později působil v Ráječku. Pat-
náctým učitelem byl Leopold Holý, rodák z Mor. Brá-
nic, který zde od r. 1878 – 1902 působil. Byl znameni-
tým pomologem, stal se instruktorem školních zahrad 
v okr. hejtm. boskovském. Jeho přičiněním osázeny 

stráně a plochy neplodné u Obory ovocným stromovím.  
Občané ocenili jeho zásluhy a jmenovali ho čestným 
občanem, když z O. odešel do Petrovic. Šestnáctým 
učitelem byl Jan Šafránek z Jabloňan, který zatimně na 
O. působil od 1. září 1902 do 28. února 1903. Sedmnác-
tým učitelem byl zde Ignác Slavík, rodák z Pavlova. 
Působil zde od 1. března 1903 do 31. srpna 1923. Oblí-
ben byl u občanstva pro svoji milou a mírnou povahu. 
Osmnáctým učitelem se stal zatimně Rudolf Vaněk 
z Boskovic, který zde působil od 1. září 1923 do 15. 
října 1923, kteréhož dne počal jsem v obci zdejší vyu-
čovati já, pisatel kroniky. Rodiště moje je Bukovinka u 
Křtin na Brněnsku /Robert Trávníček/.

Stavění základů smíšeného obchodu Jednota Obora

Veřejné cvičení dorostenek z Obory 8. 6. 1952

Žáci základní školy na Oboře
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Slovo starosty

Vážení občané, na podzim proběhly větší  
investiční akce:
- rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitách  
 Zmola, Hutě a částečně U Krba v hodnotě 257 480 Kč  
 (cca 128 000 Kč hrazeno z dotace JmKr)
- výměna oplechování střechy kulturního domu vč. 
 opravy štítů a klempířských prací - 229 693 Kč
- rekonstrukce chodníku od MŠ směrem k Hutím - 
 63 300 Kč (cca 32 000 Kč hrazeno z dotace JmKr)
- oprava omítek a výmalba kulturního domu - 
 10 694 Kč
- informační tabule, 5 ks pivních sedacích souprav,  
 altán do Hutí  -  60 000 Kč (30 000 Kč hrazeno z dota- 
 ce přes Svazek Svitava)
- výsadba 7 ks ovocných stromků v Hutích  -  1 200 Kč
- oprava kanalizace vč. čištění a monitoringu u budo- 
 vy OÚ a sálu KD – 8 290 Kč
V návaznosti na výše uvedené akce bych chtěl podě-
kovat všem, kteří se zúčastnili některých rekonstrukcí, 
ať už to byl chodník, oprava kanalizace, sázení strom-
ků, úklid sálu po malování,… a tím mj. významně při-
spěli k úspoře obecních financí. Děkuji.

S koncem roku budou pánové Jaroslav Přibyl a Václav 
Kovář končit jako pracovníci OÚ. Po dohodě, za kte-
rou jsem velmi rád, budou pomáhat při jednorázových 

akcích, např. různé opravy,…. Tímto jim velmi děkuji 
za odvedenou práci, byl na ně vždy 100% spoleh.

Novým pracovníkem OÚ bude pan René Scholz. Vě-
řím, že bude pokračovat v práci po obci ve stejné kva-
litě jako pánové Jaroslav Přibyl s Václavem Kovářem.

V dalším vydání Oboráčku bude informace o hospo-
daření v obecních lesích v roce 2016. Dále tam nalez-
nete, co se připravuje za investiční akce v roce 2017.

Žádám občany, aby neukládali stavební suť za oplocenku u 
kravína. Obrubníky, které tam jsou uloženy, budou podrceny 
a získaný materiál se použije na opravu komunikací, např. 
jako podkladní vrstva pod komunikaci kolem budovy 
Svazarmu U Krba.

Pokud někdo potřebuje uložit stavební suť, může se 
obrátit na mě.

Mladým hasičům gratuluji jménem celého zastupitel-
stva k zisku 3. místa v požárním útoku Velké ceny Bla-
nenska. Děkuji za skvělou reprezentaci obce Obora.

Závěrem přeji všem občanům krásné a klidné Váno-
ce. Hodně štěstí v novém roce 2017, především pevné 
zdraví. 
                                                         Josef Alexa

Slovo redakce

Milí naši čtenáři. Prožíváme poslední dny tohoto roku 
ve vánočním opojení a na dveře ťuká nový – rok 2017. 
Jaký bude a co nás čeká? Můžeme si pouze předsta-
vovat a doufat v samé pozitivní a příjemné události. 
Za obecní zastupitele Vám děkuji za Vaši spolupráci, 
vstřícnost a ochotu, se kterými jste nám pomáhali při 
akcích na Oboře nebo jen za to, že jste si s chutí přečetli 
náš zpravodaj. Budeme se i nadále snažit Vás informo-
vat o dění v obci, seznámit s plány v budoucím roce a 
hlavně se těšit z Vaší přítomnosti.

Ať září vánoční hvězda na Vás a celý svět, ať splní 
se všechna přání pod stromkem. Do nového roku mír, 
pohodu a slunce v duši, to se přece pro všechny lidi 
dobré vůle sluší.

Z obce

Ve čtvrtek 1. září se konalo od 18.00 hodin 5. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora na obecním úřadě. Před-
sedající seznámil přítomné s oznámením o jmenování 
zapisovatele okrskové volební komise pro volby do 
zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamen-
tu České republiky konané ve dnech 7. a 8. října 2016, 
s čerpáním dotace na pořízení venkovního mobiliáře, 
info tabulí a značení mikroregionu. Předložil možnost 
zakoupení lavic a stolů pro venkovní použití, vybudo-
vání krytého posezení v Hutích a výměnu informační 

tabule u zastávky autobusu. Dále hovořil o výsadbě 
lesů, cca 0,5 ha, z důvodu větší těžby dřeva, napade-
ného kůrovcem. Předpokládaná částka za výsadbu je 
kolem 50 000 Kč.

Ve čtvrtek 24. listopadu se uskutečnilo od 18.00 hodin 
6. zasedání Zastupitelstva obce Obora. Předsedající 
seznámil přítomné s informacemi o auditu minister-
stva financí Svazku obcí Doubravice nad Svitavou, 
Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic pro ČOV a kana-
lizaci, který probíhal v roce 2014. Dále hovořil o pří-
spěvku na sociální péči s městem Boskovice. Účetní 
obce seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu obce 
Obora na rok 2017. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY cel-
kem 3 895 800 Kč, ROZPOČTOVÉ VÝDAJE celkem  
3 895 800 Kč. Návrh rozpočtu je vyrovnaný. 

Zastupitelé byli dále seznámeni s vyúčtováním dotací 
– dotace z JmKr + Svazek Svitava, s odpisovými plány 
obce Obora a Mateřské školy Obora, se zprávou z díl-
čího přezkoumání hospodaření obce Obora za oddobí 
1 – 9/2016. Dalšími body bylo seznámení s předběžný-
mi termíny akcí plánovaných na rok 2017 a  seznámení 
s postupem vypracování žádosti o dotaci na opravu 
místní komunikace do „Zmole“. Předpokládaná část-
ka za opravu komunikace je 1 mil. Kč.
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Brigáda svépomoci

V pondělí 19. září začala probíhat od 16.00 hodin de-
montáž dlažby a obrubníků chodníku naproti MŠ, od 
domu číslo 89 k číslu 99. Na brigádě se podíleli zastu-
pitelé obce a někteří dobrovolníci /Aleš Havíř, René 
Scholz, Jakub Alexa, František Flok, Ing. Tomáš Přibyl, 
Jaroslav Přibyl, Jan Řezníček/. Současně se provedla 
kontrolní průchodnost kanalizace pod sálem kultur-
ního domu. 

Ve čtvrtek 22. září přijel krtek na pročištění kanalizace 
a poté proběhl monitoring kanalizace, abychom měli 
přehled, jak je propojena a kam vyúsťuje. V úterý 20. 
září se započalo s opravou střechy nad kulturním do-
mem. Poslední týden v říjnu se vymalovaly všechny 
prostory kulturního domu.

Starosta obce upozornil hlášením v místním rozhlase, 
vyvěšením na webových stránkách obce a na vývěsce 
u obchodu na epidemii infekční žloutenky virové he-
patitidy typu A, především v Brně a jeho okolí. Zdů-
raznil především důsledné dodržování základních hy-
gienických návyků u všech občanů.

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneu-
matik se provedl v sobotu 1. října od 9.00 do 11.00 ho-
din v oploceném areálu u kravína. Ve středu 12. října 
přivezl starosta 5 kusů pivních setů / dotace/. Revizi 
komínů zajistil pan Vyšehrad ve čtvrtek 13. a pátek 14. 
října. V sobotu 15. října se konal za účasti členů SDH 
Obora sběr železného šrotu v dopoledních hodinách. 
Letní zahrádka před Oborskou hospůdkou se uklidi-
la v úterý 25. října v odpoledních hodinách.

Volby

V pátek 7. října, od 14.00 do 22.00 hodin, a v sobotu 8. 
října, od 08.00 do 14.00 hodin, se otevřela na obecním 
úřadě volební místnost pro Volby do Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje a Volby do Senátu Parlamen-
tu ČR. 

Ve volební komisi zasedli předseda Müller David 
/ zastupující stranu KDU-ČSL/, místopředsedkyně 
Dobiášová Jaroslava, členky Ing. Havířová Kateřina, 
Havířová Petra a Mgr. Havlíčková Monika, zpisova-
telka Mgr. Jančevová Marcela. Z celkového počtu 255 
voličů vložilo do urny svůj hlas 106 občanů / 42%, 5 
neplatných hlasů/ pro Kraj, 104 občanů / 41%, 4 ne-
platné hlasy/ pro Senát.

Výsledky hlasování do Zastupitelstva Jm kraje:

Strana 12 ČSSD – 20 hlasů, Strana 30 ANO 2011 – 20 
hlasů, Strana 24  KDU-ČSL – 15 hlasů, Strana 23 Sta-
rostové pro Jižní Moravu – 14 hlasů, Strana 78 Koa-
lice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamu-
ra /SPD/ a Strana Práv Občanů – 13 hlasů, Strana 37 
KSČM – 8 hlasů, Strana 2 ODS – 5 hlasů, Strana 21 
Zelení a Piráti – 5 hlasů, Strana 43 Úsvit s Blokem 
proti islamizaci – 1 hlas.

Výsledky hlasování do Senátu Parlamentu ČR:

Kandidát 6 Regec Jozef – 28 hlasů, kandidáti 2 Ště-
pánek Robert, 4 Ing. Míšenský Jiří a 8 Ing. Vítková 
Jaromíra – všichni po 15 hlasech, kandidát 7 Koudelo-
vá Mária – 10 hlasů, kandidát 5 prim. MUDr. Machač 
Jan – 7 hlasů, kandidát 1 Mgr. Polák Ivo – 6 hlasů, 
kandidát 9 Ing. Mgr. Sukalovský Drago – 3 hlasy, 
kandidát 3 Šoltýs Jiří – 1 hlas.

Výsledky senátorů v obvodu 49 Blansko:

Kandidát 8  – 18,73 %, kandidát 5  – 15,48 %, kandidát 
1       – 14,73 %, kandidát 9 – 13,61 %, kandidát 6 – 12, 84 
%, kandidát 4 – 11, 03 %, kandidát 7 – 9,75 %, kandidát 
2 – 2,80 %, kandidát 3 – 0,98 %.

2. kolo senátních voleb pokračovalo o týden později, 
v pátek 14. a v sobotu 15. října. Volební komise ve 
stejném složení spočítala hlasy 46 voličů z 254 / 18 % 
účast /, 3 prázdné obálky, 1 neplatný hlas. 

V obvodu 49 Blansko zvítězila kandidátka 8 za KDU 
-ČSL s 10 246 hlasů, 61,06 %. Kandidát 5 za ODS získal 
6 534 hlasů, 38,93 %.

volební komise
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Patroni myslivců

Naši dávní předchůdci před mnoha tisíci lety věřili, 
že za úspěšný lov musí vděčit nadpřirozeným silám. 
Aby měli úspěch, nosili oběti různým bohům. Jedním 
z prvních byl v Mezopotámii bůh lovu SUMUKAN, 
později v Babylonii velký lovec NIMRUD, uctíván 
jako bůh lovu, někdy ve 2. tisíciletí př.n.l. 

V pravěku byl posvátným a uctívaným zvířetem je-
len. Hatité v Malé Asii opěvovali bohyni lovu RUTAŠ, 
zobrazovanou s jeleními parohy. Keltové uctívali je-
lenohlavého boha lovu CERNUNNOSE. Později se v  
křesťanských knihách také Kristus vypodobňuje jako 
jelen s bílými nebo zlatými parohy. 

„Na svatého Jiljí, jeleni jdou k říji...“

Toto pořekadlo, tak krásně ilustrované Mikolášem 
Alšem v jeho Špalíčku pro měsíc září, s modlícím se 
poustevníkem u ležící laně a s říjícím jelenem, nám 
připomíná, že patrony myslivců byli uctíváni ještě 
další svatí. Byl to právě sv. Jiljí a z národních světců 
i sv. Prokop a sv. Ivan. Legendy vyprávěné o všech 

třech jsou obdobné. Žili jako poustevníci, živili se mlé-
kem laně, či srny. Setkal-li se s nimi při lovu některý 
z panujících knížat, dal na místě postavit kostel nebo 
klášter.

V 16. století se stal patronem myslivců sv. EUSTACH. 
Dnes je však nejvíce rozšířeným patronem české mys-
livosti sv. HUBERT. První doklady o něm pochází sice 
z 15. století, k nám ale byl jeho kult zaveden němec-
kou šlechtou a naším hrabětem Františkem Antoní-
nem Šporkem až v 18. století. O jeho životě a místě žití 
existuje tolik konkrétních údajů, že se můžeme prá-
vem domnívat, že tento náš patron není žádnou fik-
tivní osobností. V kalendáři slaví svátek 3. listopadu 
a hlavním poučením z legendy o něm platí především 
pro novodobé lovce – lovit moudře, střídmě, neprovo-
zovat honbu za množstvím trofejí a jimi prezentovat 
svoje postavení, možnosti a zámožnost. Neboť ušlech-
tilé vlastnosti byly již před mnoha tisíci lety u lovců 
vysoko ceněny.

Jubileum mysliveckého spolku

V sobotu 24. září ve 14.00 hodin se Na Pohoři kona-
la bohoslužba u příležitosti 65. výročí založení Mys-
liveckého sboru na Oboře. Po fanfáře lesních rohů, 
v podání mysliveckého sboru, se ujal slova nový farář 
P. Jan Piler a v duchu myslivosti vedl celou Mši svatou 
U nové Oborské kapličky Narození Panny Marie. 
Kromě velkého počtu bývalých a stávajících mysliv-
ců, si přišli připomenout tuto význam-
nou událost i občané Obory a sousedních 
obcí.

Na sále kulturního domu pak pokračo-
vala slavnostní schůze. Promluvil před-
seda MS p. Horák. Dále byly předány pa-
mětní listy zasloužilým členům spolku. 
Jako hosté se zúčastnili starostové obcí a 
vlastníci pozemků, na kterých se nachází 
honitba MS Obora. Jako čestný host byl 
přítomen také senátor Jozef Regec. Při-
praveno bylo bohaté občerstvení, pocho-
pitelně převážně ze zvěřiny.

Stejně jako v předešlých letech, proběhl 
Myslivecký večírek v kulturním domě 
Obora, a to v sobotu 26. listopadu od 
20.00 hodin. Pro plně zaplněný sál k tan-
ci i poslechu zahrála kapela TRIO KENT.

Velice záslužnou činností a pracovní náplní tohoto 
spolku je především péče o přírodu, zvelebování pří-
rodních podmínek zvěře, v neposlední řadě také lov, 
zejména při přemnožení. Jsme moc rádi, že právě u 
nás myslivecký sbor už tolik let výborně funguje a do 
další činnosti přejeme hodně zdaru a elánu. 

,,Myslivosti zdar!“

Mše svatá u příležitosti 65. výročí Mysliveckého spolku
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Mikroregion DSO Svitava

V neděli 25. září se od 14.00 hodin pořádal v Jabloňa-
nech turnaj v hasičském útoku O pohár Dobrovolné-
ho svazku Svitava. Příjemné slunečné počasí a pěkné 
prostředí přilákalo velké množství diváků, přesto-
že probíhaly i další lákavé akce v okolních obcích a 
městysech. 

Organizátoři velice dobře připravili celou trať na hřiš-
ti, takže průběh soutěží u kapličky zůstal minulostí. 
Uskutečnil se pouze hlavní útok, místo doplňkové 
soutěže zaujal přihlížející útok hasičů mladší i starší 
generace. 

Ze Svazku DSO se neúčastnily Kuničky a Lhota Rapo-
tina. Zvítězily Jabloňany ,,B“, na druhém místě Újezd 
u Boskovic, třetí Jabloňany ,,A“, dále Skalice nad Svi-
tavou, Chrudichromy, Svitávka, Doubravice nad Svi-
tavou a Obora, která nedodržela podmínky a byla pe-
nalizována. Stejně tak si závod pokazila Doubravice 
nad Svitavou a přitom se svým časem mohla dostat 
na 2. místo. Pořadatelé byli nekompromisní, diváci ale 
nadmíru spokojeni.

Velká cena Blanenska
v požárním útoku

Vyhodnocení tohoto populárního sportu se událo tra-
dičně v kulturním domě v Černovicích v sobotu 19. 
listopadu od 18 hodin a mezi nejlepší týmy, které pře-
vzaly ocenění patřili opět naši sportovní mladí hasiči. 
Nejvyšší příčku obsadil Čikov (okres Třebíč, 260 b), 2. 
místo Žernovník (228 b) a 3. místo Obora (188 b). Jsme 
na Vás, kluci, pyšní a patří Vám velké uznání za výko-
ny, které jste nejenom v tomto roce dosáhli.

Valná hromada SDH Obora

proběhla na sále kulturního domu v sobotu 10. prosin-
ce od 18.00 hodin za účasti 22 členů a 2 hostů. Úvod-
ního slova se ujal předseda spolku Ing. Tomáš Přibyl, 
který všechny přivítal a minutou ticha vyzval k uctění  
těch hasičů, co už nejsou mezi námi. Předal dar panu 
Josefu Alexovi k jeho významnému životnímu jubileu. 

Následovaly zprávy o činnosti a hospodaření sboru za 
tento rok, zpráva revizní a kontrolní komise i několik 
projevů ostatních přítomných. Velmi hezky si nachys-
tali promítnutím prezentace své činnosti sportovní 
hasiči a po diskuzi následovalo občerstvení. Schůze se 
ukončila po 20 hodině.

Volejbalový turnaj

V pátek 28. října se konal druhý ročník volejbalové-
ho turnaje obcí Svazku Svitava. Probíhal ve Svitávce 
v místní škole od deváté hodiny ranní. Zúčastnily se 
smíšené družstva z Újezdu u Boskovic, Skalice nad 
Svitavou, Svitávky, Lhoty Rapotiny a Obory. Vzhle-
dem k malému počtu přihlášených družstev se roz-
hodlo, že si každý tým zahraje s každým.  Zajištěné 
občerstvení přišlo vhod nejen hráčům, ale i fandícím. 
Oboru přijel podpořit i sám pan starosta a rodinní pří-
slušníci hráčů. Celé dopoledne proběhlo v pohodové a 
veselé náladě. Hlavní výhrou byl putovní pohár, který 
si vloni odvezl Újezd u Boskovic a letos svůj triumf ob-
hájil. Obora se umístila na pátém místě ve složení Ka-
mil Krátký, Jiří Meloun, Iva a Kamil Vydrovi, Jan Ha-
víř, Hana Müllerová a Monika Havlíčková. Děkujeme 
všem za podporu a už teď se těšíme na příští ročník.    

                                                               Volejbalisti     

Úspěchy sportovních hasičů

Oborská sestava volejbalistů
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Pouštění draků

,,Vítr hučí, vítr skučí – pojďte, děti, pouštět draky! Každý 
spěchá na kopeček a já běžím taky. Ať si vítr jak chce fučí, 
ať se mraky mračí, vypustíme na oblohu celou letku dračí.“

Nastal podzimní čas, jenž je na Oboře neslučitelně 
spjatý s drakiádou. Na sobotu 8. října ji od 14.30 ho-
din přichystaly opět členky ČČK. Přestože odpoledne 
bylo zatažené a chladné, pofukoval vítr a stráň Na Po-

hoři se zaplnila pestrobarevnými dráčky, kteří udělaly 
radost nejenom dětem, ale i dospělým. Nechyběl vo-
ňavý čaj i svařené víno na zahřátí. A komu létal drak 
nejvýš nebo nejdéle? Vždyť to je přece úplně jedno. 
Hlavně, že byla dobrá nálada a přítomní se výborně 
bavili.

Putování pohádkovým lesem

Jedinečná akce, pořádaná členkami ČČK Obora, si 
získala takovou oblibu, že zaujala i okolní veřejnost. 
V den státního svátku, ve středu 28. září, se na výletišti 
za obchodem scházely od 15.00 hodin skupinky dětí i 
dospělých, aby si užily připraveného programu. Cel-
kem 46 dětí obdrželo kartičku, do které se jim tisklo 
razítko za každý splněný úkol. 

Nádherné odpoledne s teplotami do +25°C a mír-
ným vánkem, na tuto dobu velmi neobvyklé, přispělo 
k dobré náladě, stejně jako pohádkové postavičky, kte-
ré směrem na Huť sv. Antonie, kolem Malého Chlumu 
a přes les Březí, čekaly na děti s rozmanitými úkoly 
a sladkou odměnou. Ovčí babička, pletoucí dlouho 
dlouhou šálu, zkoušela nejenom děti, ale i jejich do-
provod, ze znalostí pohádek. Pipi Punčochatá povozi-
la děti na svém bílém koníkovi. Potom na ně čekal král 
s královnou, které se po louce rozsypaly drahokamy. 
Tak děti sbíraly a sbíraly. Na dalším stanovišti se na ně 
těšili ,,dva šikulové“, Pat a Mat. V lese si s nimi zařádi-
ly čertice, děti se pokoušely srazit míčem jejich kužel-
ky ,,čertíčky“. Na své si přišel i Rumcajs s Mankou, na 
paloučku zatancovaly lesní víly. A když všichni pout-
níčci dorazili do cíle, skotačili na hřišti a průlezkách, 
opékali si buřty a užívali krásného podvečera, stejně 
jako dospělí.

Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou, na 
cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všich-
ni honem spát, musím podzim přivítat.   

Zájezd do vinného sklípku

Tělovýchovná jednota Obora, z. s. uspořádala tento-
krát posezení v Němčičkách u Hustopeče, a to v pátek 
21. října. Od autobusové zastávky odjíždělo v 16.30 
hodin 39 zájemců, na které v JLT rodinném vinařství u 
Procházků čekala degustace ročníkových i archivních 
vín a výborné občerstvení. K dobré náladě přispěl také 
harmonikář Jaroslav Buchta, se kterým několik příz-
nivců lidové hudby zpívalo dlouho do noci. Návrat 
v ranních hodinách přivítala pouze menší unavená 
skupinka. U většiny přítomných se s přibývajícími ho-
dinami zvyšoval elán a neutuchající pěvecká energie.

,,Není větší poezie bez rýmů a strof, než když přátelé 
víno pijí a rozumí si beze slov.“    Vilém Závada

Putování pohádkovým lesem

Zájezd do vinného sklípku
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Rozsvícení vánočního stromu
Mírně mrazivé odpoledne přilákalo v sobotu 3. pro-
since před 17. hodinou na Oboru rekordní počet míst-
ních i přespolních občanů, kteří se přišli podívat na 
rozsvícení našeho stromečku – symbolu vánočních 
svátků. Toto setkání zahájil koledami pěvecký sbor 
z Rájce-Jestřebí. Připojil se pan starosta uvítací řečí a 
kouzelným zvoláním nechal rozžehnout strom u ob-
chodu Jednota COOP. S pekelným burácením se zje-
vili čerti, ale odešli s nepořízenou. Neodnesli si ani 
jediného hříšníka. Že by opravdu na Oboře žádný ne-
byl? Příchod Mikuláše s andělem navodil uklidňující 
atmosféru hlavně pro nejmenší. A nechyběla ani slad-
ká nadílka.
Pak následoval program na sále kulturního domu. 
Návštěvníci se zatajeným dechem sledovali roztomilé 

andílky z mateřské školky. Podvečerem nás provázela 
Monika Havlíčková, která za pomoci dvou šikovných 
asistentek připravila pro rozdováděné děti soutěže, 
do nichž zapojila i mnohé rodiče. Děti si zahopsaly při 
reprodukované hudbě, zvítězily v přetahování se dvě-
ma čerty, dostaly spoustu cukroví a závěrem si mohly 
zazpívat vánoční písničky. Ukázkou společenských 
tanců všechny přihlížející nadchla Katka se svým ta-
nečním partnerem Davidem. To byla ale podívaná!
K příjemné atmosféře neoddělitelně patřila vynikající 
škvarková pomazánka, svařené víno a nealkoholické 
nápoje. Zastupitelé obce, kteří tuto akci sponzorova-
li, děkují touto cestou všem, jenž pomohli s přípravou 
i úklidem a také Vám, milí občané, že jste se přišli 
s námi potěšit v tomto vánočním čase. (foto str. 10)

Zprávičky z naší školičky

Letní prázdniny uběhly jako voda a my se znovu schá-
zeli v naší krásné školce. Sotva jsme si zvykli na nové 
kamarády, přijelo za námi ve čtvrtek 15. září  divadél-
ko manželů Horákových s pohádkou Krteček ve 
školce. Také on nastupuje do školky a prožívá spoustu 
dobrodružství, stejně jako my. 
Aby i rodiče poznali prostředí, ve kterém jejich děti 
tráví čas, pozvaly jsme je na společné úterní odpoled-
ne 5. října od 15.30 hodin na tvoření pohádkových po-
stav z ovoce a zeleniny. Hotovými výrobky (a že jich 
bylo hodně!) jsme vyzdobily celou školku. 
V úterý 11. října v 9.30 hodin zavítala k nám vzácná 
návštěva – herec pan Jan Grygar, člen uměleckého 
sboru činohry Národního divadla v Brně, kterého 
zkontaktovala knihovnice Mgr. Jana Trubáková. Vy-
právěl o práci herců, o svých zážitcích a také zahrál 
část pohádkového představení Perníková chaloupka. 
Ve stejném měsíci jsme vyrazili na první výlet do lesní 
školky v Kunštátě, společně s MŠ Rájec-Jestřebí. Celé 

odpoledne jsme strávili v přírodě, v areálu Jelínkovy 
chaty. Plnili jsme úkoly, hráli hry a poznávali přírodu. 
V úterý 8. listopadu jsme od 10.00 hodin sledovali ve 
školce hudební program paní Jasanovské – muziko-
hrátky s bubnováním. Ve středu 23. listopadu jsme 
odjeli hned ráno do Bonga v Brně.
Advent ve školce slavíme tradičně. Pečeme cukro-
ví, zpíváme koledy, zdobíme stromeček a těšíme 
se na dárky. A že jsme opravdu šikovní, jste mohli 
všichni vidět na našem andělském vystoupení při 
rozsvěcování vánočního stromku na Oboře, v sobotu 
3. prosince po 17 hodině, a to na sále kulturního domu. 
Nikde jinde se snad neukázalo tolik roztomilých 
andílků jako právě tam. A protože není nic krásnějšího 
než úsměv na dětské tváři, nechť nás tedy provází i 
v nastávajícím roce 2017. 
Příjemné svátky a vše dobré v příštím roce přejí děti i 
zaměstnanci MŠ Obora.

tvoření s rodiči pečeme pro radost návštěva pana Grygara
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Střípky z činnosti Obecní knihovny Obora
(http://obora.knihovna.cz/)

Podzimní čas se „překulil“ do období adventního a 
vánočního. Během podzimu jsme v knihovně zažili 
několik hezkých tvoření i setkání s poezií, literaturou.

11. října navštívil děti v naší mateřské škole pan Jan 
Grygar, brněnský herec a vypravěč. Děti zaujal svým 
čtením z pohádkových knížek, vyprávěním o svém 
dětství ale především dramatickou ukázkou role ča-
rodějnice z Perníkové chaloupky – tzv. Perníkajdy. A 
že se některé děti i maličko bály. Pan Grygar děti nau-
čil písničku z této pohádky a společně si ji zazpívali a 
doprovodili se na hudební nástroje, které jim rozdaly 
paní učitelky. Bylo to pěkné setkání.

18. října jsme se v klubovně SDH seznámili se zajíma-
vou výtvarnou i terapeutickou technikou - a to s ba-
revnými pískovými mandalami, které jsme tvořili s Iva-
nou Škrancovou. Bylo to báječné.

Listopadové odpolední setkání s poezií, písničkami i poví-
dáním s Evou Sádeckou se nakonec nekonalo pro tech-
nické problémy ze strany našeho hosta. Nicméně ti, 
kteří se na tuto „notu“ naladili a 15. listopadu přišli 
do knihovny, určitě zklamaní nebyli. Sami jsme si vy-
tvořili příjemnou a pohodovou atmosféru; vznikla im-
provizovaná literární čajovna, ze které jsme se domů 
rozcházeli po 20. hodině.

V adventním čase jsme již tradičně „obsadili“ klubov-
nu SDH na adventně-vánoční dílně, sešlo se nás nakonec 

sedmnáct – z Obory, Blanska i Doubravice. Lektorkou 
nám byla floristka Šárka Trubáková (shoda jména 
s mým je zcela náhodná), zdatně jí sekundovala její 
maminka. Domů jsme si odnášeli krásné a voňavé ad-
ventní věnce na dveře, na stůl i vánoční svícny. 

Letošní rok ukončíme již 4. ročníkem Večera se světýlky 
u Jany a 12. prosince budeme s rodiči a jejich dětmi 
v mateřské škole tvořit vánoční ozdoby – baňky a svícny. 

Poslední možností si letos vypůjčit knihy bude úterý 
20. 12. 2016, v novém roce se na Vás budu těšit 3. ledna 
2017.

Ráda bych touto cestou poděkovala zastupitelům 
Obce Obora, zvláště pak panu starostovi Jožkovi Ale-
xovi a paní Jarce Dobiášové za celoroční dobrou spo-
lupráci a vstřícnost. A také za schválení rozšíření pro-
storu místnosti, ve které se knihovna nachází. V roce 
2017 se můžete, milí čtenáři a uživatelé, těšit na zre-
konstruovanou knihovnu, která Vám nabídne vyšší 
standart poskytovaných služeb. Věřím, že zde najdou 
svůj koutek i děti.

Dovolte, abych Vám všem, čtenářům i uživatelům 
naší knihovny, sousedům a známým v naší obci podě-
kovala za přízeň a za letošní příjemné chvíle s Vámi a 
opět Vás pozvala do knihovny v Oboře i v roce 2017.

                                                        Jana Trubáková
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Z matriky obce

K trvalému pobytu se přihlásili manželé Voborníkovi a Ing. Tomáš Přibyl. 

Odhlásil se Jaroslav Vitouch, Hana Konstanzová, Denisa Vyhlídalová a 

Kristýna Navrátilová se synem Radimem. 

Životní jubilea v říjnu, listopadu a prosinci

  50 let   Růžičková Irena 65 let   Kovářová Eva

  65 let   Kopřiva Josef 70 let   Havíř Pavel

  70 let   Trtílková Svatava 79 let   Horák Antonín

  81 let   Barák Karel 82 let   Moráň Oldřich

  86 let   Kovářová Vlasta 87 let   Borková Vlasta

  92 let   Borková Božena  

Rozsvícení vánočního stromu (foto)

Andílci na Oboře Čerti , my se vás nebojíme

Dětské hrátky na sále Co nás ještě čeká?
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Státní svátky

Den české státnosti připadl na středu 28. září, neboť 
tohoto dne roku 935 byl svým bratrem Boleslavem 
zabit český kníže Václav ve Staré Boleslavi. Podle po-
věsti jej vychovala babička kněžna Ludmila, vzdělá-
val se na hradišti Budeč. Po porážce saským králem 
Jindřichem Ptáčníkem dokázal zachovat suverenitu 
českého státu a založil hlavní kostel knížectví – chrám 
sv. Víta. Po smrti byl Václav uctíván jako svatý pro 
svou v legendách mu připisovanou zbožnost, pro sva-
té přijímání, vlastnoruční pěstování vína a obilí, péči o 
chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic. 
Stal se symbolem českého státu.

Druhý státní svátek Den vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, se slavil v pátek 28. října. Byl 
vyhlášen roku 1918 pětičlenným Národním výborem 
v Praze, jehož členy byli Antonín Švehla, Alois Rašín, 
Jiří Stříbrný, Vavro Škrobár a František Soukup. Vel-
ký podíl patřil prvnímu prezidentu Tomáši Garrigue 
Masarykovi, zvolenému do své funkce na prvním 
zasedání Národního shromáždění 14. listopadu 1918. 
Předsedou vlády stal Karel Kramář, ministrem zahra-
ničí Edvard Beneš a ministrem vojenství Milan Ras-
tislav Štefánik. Slavnostně se sesadil rod Habsburků 
a přijala se prozatímní ústava. V různých obměnách 
vydržel oficiální název Československá republika do 
roku 1989. Další dělení nastalo v novodobých dějinách 
v roce 1993 na Českou republiku a Slovensko.

My jsme tento den uctili položením věnce u pomníku 
padlých občanů v období 1. světové války, a to ve čtvr-
tek 27. října.

V dalším měsíci pak následoval státní svátek Den boje 
za svobodu demokracii, a to ve čtvrtek 17. listopadu. 
Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí mo-
derních českých dějin spojených se studenty českých 
vysokých škol.

V reakci na nepokoje spojené s pohřbem studenta 
Jana Opletala rozhodlo vedení Nacistického Němec-

ka o uzavření českých vysokých škol na tři roky. V 
noci z 16. na 17. listopadu 1939 provedly nacistické 
bezpečností složky razie v Praze, Brně a Příbrami s 
cílem dopadnout vedoucí studentských organizaci a 
internovat ostatní studenty. Devět představitelů stu-
dentských vůdců (Josef Adamec, Jan Černý, Marek 
Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Ma-
toušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan 
Weinert) bylo bez soudu popraveno v Ruzyňských 
kasárnách. Celkem 1200 zatčených studentů bylo poté 
převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-
-Oranienburg, odkud jich byla většina propuštěna 
koncem roku 1942, zbytek pak v lednu 1943. Útrapy 
koncentračních táborů nepřežilo 35 studentů.

Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel 
po roce 1939 v zahraničí za pomoci naší exilové vlády 
aktivní činnost, jejímž vyvrcholením byla právě lon-
dýnská schůze Mezinárodní studentské rady v roce 
1941, která přijala tzv. Prohlášení spojeneckých stu-
dentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo tento den Meziná-
rodním dnem studentstva.

Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy 
připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla 
v demonstraci proti komunistickému režimu.

SUPERÚPLNĚK

Mohli jsme ho shlédnout v noci z pondělí 14. na úterý 
15. listopadu. Měsíc se ocitl jen 356 509 kilometrů od 
Země. Na pohled byl o 14 % větší a o 30 % zářivější než 
obvykle. Naposledy bylo možné tento jev pozorovat 
v roce 1948 a kdo si ho nyní nechal ujít, bude muset 
počkat až do roku 2034. Jedinečnou podívanou si nej-
více užívali obyvatelé východní polokoule. Avšak zá-
sluhou vlídného počasí a jasné oblohy si superúplněk 
užíval téměř celý svět.

Humor:
,,Paní Vomáčková, že manžel kašle a chrápe? V jeho věku kašlou a chrápou všichni muži. S tím se nedá nic 

dělat,“ říká doktor.
,,No jo, ale ten můj kašle na mě a chrápe s jinou!“

Ptá se doktor pacienta: ,,Spíte při otevřeném okně, jak jsem vám minule radil?“
,,Ano.“

,,A zmizela ta bronchitida?“
,,Zatím jen počítač a mobil.“



Pozvánky:

Vánoční turnaj v Bowlingu

Tělovýchovná jednota Obora, z. s. pořádá ve středu 
28. prosince vánoční turnaj v Bowlingovém centru 
Blansko od 17.00 do 19.00 hodin. Startovné 100 Kč, od-
jezd od autobusové zastávky na Oboře v 16.15 hodin. 
Hlásit se můžete u paní Dobiášové.

Silvestrovský výšlap

Obecní zastupitelé připravují již po šesté oblíbený 
sportovně odpočinkový silvestrovský výšlap k roz-
hledně na Malém Chlumu, a to v sobotu 31. prosince. 
Sraz ve 13.00 hodin u Oborské hospůdky. Na vrcholu 
kopce bude připravena bramborová polévka, svařené 
víno a čaj na zahřátí. Tentokrát budeme vybírat dob-
rovolný příspěvek, který použijeme na akce, pořádané 
pro děti. 

                        Těšíme se opět na vaši hojnou účast.

Tříkrálová sbírka

proběhne v naší Obci pod záštitou Oblastní charity 
Blansko v sobotu 7. ledna 2017 od 13.00 hodin.

Divadlo

voděradských ochotníků DIWOOCH uvede v sobotu 
14. ledna 2017 v sále kulturního domu Obora v 16.00 
hodin divadelní komedii CHARLEYOVA TETA. 
Úsměvná historka ze studentského života v podání 
těchto herců bude určitě velikým lákadlem pro všech-
ny diváky, kteří se chtějí bavit a být v dobré náladě.

                                             

TANEČNÍ NA OBOŘE  

v kulturním domě již pošesté, zaměřené na polku, 
valčík, tango, waltz, jive, country tance. 

První lekce v neděli 8. ledna. 2017 v 17:00 hod.
Další vždy v neděli 15. 1., 22. 1. a 29. 1. 2017 od 17:00 
do 19:30 hod.

Slavnostní závěrečný večírek v sobotu 11. února 2017 
od 19:00 do 24:00 hod.
Slavnostní tabule, tombola, taneční hry.

Oblečení: pánové - kalhoty, košile, kravata, dámy - 
odpolední šaty.
Během lekcí je zajištěno podávání občerstvení na sále.

Cena kurzu 1000,- Kč za pár.
Přihlášky na e-mail: haviri.obora@seznam.cz
nebo na tel.: 731 548 254, 731 548 279

Vyučují učitelé tance manželé Míšenští.

Zažijete příjemné večery plné tance, zábavy a pohody

Okrskový ples a masopustní průvod 

Okrskový ples SDH Skalice se uskuteční na Oboře  v 
sobotu 4. února 2017 a masopustní průvod naší obcí 
projde v sobotu 4. března odpoledne. Podrobné infor-
mace budou včas zveřejněny.                         

Číslo 43. Prosinec 2016. Nákladem 130 výtisků vydává 16. 12. 2016 obec Obora.                           
Další číslo Oboráčku vyjde 17. března 2017.

Krásné, hvězdami a třpytivým sněhem protkané Vánoce plné splněných snů a 
pohody. Ať ve skořápkách tří kouzelných oříšků naleznete zdraví, štěstí a lásku.

Přejí obecní zastupitelé.
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