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Dům na návsi s kapličkou

Úprava pomníku padlých občanů

Brigáda na Oboře

Okénko do historie z obecní kroniky         
                       

Výška nad mořem
Nejvyšším bodem v obci jest trať polí ,,v Kaméncích“ 
ležící 430 m nad mořem. Vesnice jest 425 m nad mořem. 
Žleb, jímž teče potůček od Hutí ke Klemovu, v místech, 
kde ústí vyzděný kanál, jímž odváděla se voda z dolů 
jest 334 m nadmořské výšky. Trať ,,Kůje“jsou 386 m, 
řeka Svitava 298 m nad mořem, Holý Chlum /Malý 
Chlum/ 488m, Porostlý Chlum /Velký Chlum/ 463 m.

Pohromy
V obci Oboře udeřil blesk r.1867 do domu čís. 25, r.1875 
do domu čís. 16, r.1882 do domu čís. 54 v Hutích, a r.1899 
do ,,olivy“ v zahrádce před domkem čís. 14. V roce 1889 
padaly kroupy v Oboře velikosti slepičího vejce, takže 
zahubily množství zvěře a ještě třetího dne ve stínu lesa 
ležely.

Počet obyvatel
Po třicetileté válce bylo zde 21 čísel, z nichž 13 osedlých, 
1 nově osedlé, 4 nové a 3 staré pusté. Roku 1793 bylo tu 
32 čísel a 195 obyvatel, roku 1846 bylo tu 40 čísel a 258 
obyvatel, roku 1880 bylo tu 347 obyvatel, roku 1890 bylo 
tu 328 obyvatel, roku 1900 bylo tu 57 čísel a 375 obyva-
tel, roku 1910 bylo tu 64 čísel a 450 obyvatel a roku 1920 
bylo tu 67 čísel a 425 obyvatel.

Pověst o smírčím kamenu.
Vedle staré kovárny jest pískovcový hranol /80 cm vy-
soký/, označený vypouklým křížem, o němž se vypra-
vuje pověst: Když se stavěl kostel boskovský, vystavěl 
mistr zednický základy, dle nichž vzal mistr tesařský 
míru na vazbu a dal se hned do práce. Maje vazbu ho-
tovu, počal ji vytahovati na kostel. Avšak běda, trámy 
byly krátké. Zedníci totiž příliš rozpáčili hořejší zdi, 
čímž původní míra se již nehodila vazbě. Mistr tesař-
ský přísahal pomstu mistrovi zednickému. Stalo se, že 
se oba potkali právě u Obory, tam, kde nalézá se kámen. 
Strhla se mezi nimi potyčka, při níž mistr tesařský zabil 
zednického. Dle jiné pověsti má to býti kámen Cyrilic-
ký.

Diplom z roku 1912: 

Divadlo s oborskými činoherníky



3

Slovo starosty

Vážení občané, v prvních měsících roku 2017 se pro-
zatím žádné investice neuskutečnily. Níže uvádím 
akce plánované na letošní rok, o jejichž vyúčtování 
vás budu průběžně informovat. Dále vás v příštím čís-
le seznámím s částkou, kterou nás stála zimní údržba.

Jménem svým i jménem všech členů zastupitelstva 
obce Obora chci pogratulovat panu Josefu Bašnému 
k získání bronzové medaile Jihomoravského kraje Za 
zásluhy o rozvoj činnosti dobrovolných hasičů. Tuto 
medaili obdržel z rukou tehdejšího hejtmana Michala 
Haška na výročním zasedání ZH JM kraje 15. října 
2016.

Jistě jste si všimli, že v Hutích byl postaven altán. Bude 
sloužit jako čekárna autobusu, ale také jako odpočin-
kové místo pro návštěvníky rozhledny.

Obecní lesy – hospodaření v roce 2016

V roce 2016 postihla obecní lesy kůrovcová kalami-
ta. Proto se převážně prováděla těžba nahodilá na 
zpracování této kalamity. Ke konci roku byla veškerá 
kůrovcová hmota zpracovaná. Vzhledem k tomu, že 
tento problém postihl celou republiku, ceny částečně 
znehodnoceného dřeva klesly. Přesto se veškeré dřevo 
podařilo prodat za velmi uspokojivé ceny.

Bylo vytěženo celkem 654,64 m3, z toho 552,45 m3 
těžba nahodilá.

Vysázeno bylo celkem: 1 700 ks dubů, 900 ks buků,  
500 ks smrků a 100 ks jedlí. Celkem 3 200 ks sazenic. 

Na zalesňování se žádalo o dotaci ve výši 15 300 Kč. 
Náklady na hospodaření v obecních lesích v roce 2016 
činily 298 000 Kč.

Výnosy hospodaření v obecních lesích v roce 2016 či-
nily 779 000 Kč.

V roce 2017 se plánují následující investice:

 - nové veřejné osvětlení U Krba (E-ON zde bude 
  pokládat kabel NN do země a stávající VO se 
  bude rušit) 

 - rekonstrukce chodníku U Krba (souvisí s akcí  
  E-ONu)

 - oprava komunikace kolem Svazarmu (souvisí 
  s akcí E-ONu)

 - oprava rozhledny

 - rekonstrukce komunikace do Zmole (podmíněno 
  získáním dotace)

 - rozšíření knihovny

Závěrem přeji všem občanům brzké jaro, hodně zdraví 
a pohody. Našim sportovcům mnoho úspěchů v nad-
cházející sezoně.

    Josef Alexa

Slovo redakce

Milí naši čtenáři. Do vašich domovů přichází další 
vydání  Oboráčku. Rádi bychom Vám přiblížili udá-
losti, týkající se nejenom obce, ale opět také historie. 
Zima vládla tentokrát hodně dlouho, mrazivě a stu-
deně, tak jistě rádi přivítáte první slunečné paprsky a 
potěšíte se vůní jara. Hezké počtení zpravodaje přejí 
obecní zastupitelé.

Z obce

Úřední hodiny na obci pro veřejnost: čtvrtek od 17.00 
do 19.00 hodin.

Poplatek komunálního odpadu se nezvýšil. Za osobu 
s trvalým pobytem se bude i nadále vybírat 450 Kč, 
chalupáři za nemovitost také 450 Kč, za každého psa 
70 Kč.  První termín výběru bude ve čtvrtek 23. břez-
na na obecním úřadě od 17.00 do 19.00 hodin, druhý 
pak ve čtvrtek 20. dubna ve stejném čase. Platbu je 
možno provést i převodem na účet 9227631/0100, kdy 
jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do zprá-
vy pro příjemce napište vaše jméno a příjmení.

Osvobození od placení zůstávají senioři od 80 let, čle-
nové zásahové jednotky Obora, děti v tomto roce na-
rozené, občané, kteří se více než 9 měsíců ocitli v ne-
mocnici nebo v jiném zdravotním zařízení a občané, 
kteří déle než 9 měsíců pobývali v zahraničí. 

V loňském roce se vybralo 133 220 Kč, z toho za psy 
4 970 Kč. Celková částka za odpady, kterou obec 
zaplatila, činila 230 890 Kč.  

Ve čtvrtek 12. a pátek 13. ledna odečítal pracovník 
VAS Boskovice stav vodoměrů. Ve středu 22. února 
přerušil E – ON dodávku elektrického proudu od  7.30 
do 15.30 hodin z důvodu kontroly svého zařízení.

V tomto roce se 1. zasedání Zastupitelstva obce  
Obora konalo ve čtvrtek 23. února od 18.00 hodin v za-
sedací místnosti obecního úřadu. Schválila se Žádost o 
povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Obora. Místosta-
rostka obeznámila přítomné s výsledkem Přezkoumá-
ní hospodaření obce Obora v roce 2016. Projednával 
se územní plán obce Obora, výkup pozemků do Hutě 
sv. Antonie, v různém pak opravy MŠ v tomto roce a 
zájezd pro děti k MDD.    
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Dárek pro seniory

Občané s trvalým pobytem na Oboře při dovršení 
70 let a výše dostávají v tomto roce od obce dárkový 
poukaz v hodnotě 250 Kč na výběr zboží dle vlastního 
výběru v kterémkoliv obchodě Jednota COOP Bosko-
vice. K tomu ještě balíček se sadou čajů pro dobrou 
pohodu. Občané, kteří dosáhli kulatého nebo poloku-
latého výročí, obdrží poukazy dva.

Jarní brigáda

Na pátek 31. března od 16.00 hodin připravují obecní 
zastupitelé s SDH Obora jarní brigádu na úklid obce 
a jeho okolí. Sraz u výletiště za obchodem COOP. 
Pracovní nářadí zajištěno. Přijďte pomoci uklidit obec 
po zimě. Vítány budou i děti, které tímto způsobem 
mohou získávat pozitivní vztah k přírodě. Doufáme, 
že se sejde hojná účast. Po práci se odměníme opeče-
ním buřtů a dalším občerstvením. Předem děkujeme 
za pomoc.

Vánoční bowling

Jednou z posledních akcí Tělovýchovné jedno-
ty Obora, z. s. v roce 2016 se stal oblíbený turnaj 
v Bowlingovém centru Blansko, a to ve středu 28. 
prosince. Z autobusové zastávky na Oboře odjíž-
dělo v 16.15 hodin celkem 40 zájemců, z toho 4 děti, 
18 žen, 18 mužů. Od 17.00 do 19.00 hodin si zaspor-
tovali v družstvech na 8 drahách. Vyhodnocení se 
pak uskutečnilo v naší Oborské hospůdce před 20 
hodinou. Všechny děti dostaly sladkou odměnu za 
velikou snahu a výdrž. K nejúspěšnějším ženám 
patřila Jana Malachová /319 bodů ze dvou her/, 
Petra Floková /274 bodů/ a Věra Vitouchová /260 
bodů/. Z mužů si vítězství zasloužil Dušan Kovář 
s 346 body, druhý Filip Fleischlinger s 319 body a 
třetí Lubomír Janíček ml. s 305 body.

Ostatní dosáhli také pozoruhodných výsledků, ale 
na umístění to nestačilo. Hlavním počinem tohoto 
klání bylo především odreagování od pracovních povinností, rozhýbání těla, společná zábava a tohoto bylo 
dosaženo.

Silvestrovský výšlap

Zastupitelé obce připravili již šestým rokem sportovně 
odpočinkový pochod k rozhledně na Malém Chlumu, 
a to v sobotu 31. prosince, poslední den roku 2016. Ni-
koho snad ani nenapadlo, jaký že to bude krásný den. 
Ojíněné mrazivé ráno se změnilo během dopoledne 
na slunečné, s teplotami kolem + 4°C. Před Oborskou 
hospůdkou se sešlo stejně jako v předchozích letech 
velké množství turistů, kteří se úderem 13 hodiny vy-
dali směrem na Huť sv. Antonie, až na vrchol kopce. 

Kůň paní Maškové vyvezl nahoru várnice s brambo-
rovou polévkou, svařeným vínem a ovocným čajem. 
Kolem 16 hodiny se sluníčko schovalo a lidé začali 
odcházet pomalu domů, aby oslavili konec starého a 
začátek nového roku.

,,Vždy něco začíná a něco končí - to jsou hned dva 
důvody proč slavit!“

Vánoční bowling

Silvestrovský výšlap Nová čekárna v Huti  sv Antonie
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Tříkrálová sbírka

Pod záštitou Charity ČR probíhala již po sedmnácté 
v celé republice, a to od 1. do 15. ledna pod heslem: 
,,Kdo dává, sám nakonec dostává“. Vzhledem k nepří-
znivému počasí s denními teplotami – 15°C, se původ-
ní termín sbírky na Oboře - sobota 7. ledna, přesunul o 
týden později na sobotu 14. ledna. Počasí sice nebylo 
ideální, přesto od 10.00 hodin 2 skupinky koledníků 
pod vedením Jany Venclů a Jaroslavy Dobiášové, vy-
bíraly do zapečetěných pokladniček dobrovolný pří-
spěvek na charitativní účely, především v našem regi-
onu. Částka 12 292 Kč byla sice o něco menší než vloni, 
ale nic to neubírá na tom faktu, že Vám není lhostejný 
osud jiných lidí a máte  snahu pomoci jim. Patří vám 
veliké poděkování, stejně jako našim malým koled-
níkům /Barbora Stejskalová, Jolana Venclů, Josef a 
Vojtěch Alexovi, Marek Fiala a Jiří Meloun/, kteří na 
tomto počinu měli nemalý podíl. 

V okrese Blansko získali koledníci celkový obnos 
1 957 596 Kč. Diecézní charita Brno poskytuje pomoc 
více než padesáti tisícům lidí ročně, kteří se ocitli ve 
vážné situaci. Zajišťuje pečovatelské a ošetřovatelské 
služby, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, hos-
picovou péči přímo v domácnostech lidí s nevyléči-
telnou nemocí, provoz azylových domů pro matky 
s dětmi v tísni, centra pro lidi bez domova, služby pro 
mentálně a zdravotně postižené osoby, v zahraničí 
pak při zmírňování následků katastrof. Důležitým po-
jítkem zůstává pomoc dobrovolníků, kteří koordinují 
centra jednotlivých oblastních charit. 

Děkujeme Vám tedy všem za vstřícný přístup, ohledu-
plnost a pochopení k neštěstí druhých. 

Divadlo na Oboře

Po roční pauze přijel v sobotu 14. ledna na Oboru opět činoherní 
spolek DIWOOCH z Voděrad a uvedl se v divadelní komedii 
Charleyova teta od 16.00 hodin na sále kulturního domu. Vyso-
ká návštěvnost více než 140 lidí byla nadšená dvouhodinovým 
představením těchto ochotníků, kteří nepřestávali udivovat svým 
uměním. Dlouhé pasáže, prolnuté humornými scénkami, bavily 
nejenom dospělé, ale i děti. Všichni si zasloužili velikou poklonu 
za svůj výkon, stejně jako paní režisérka, která zvolila veselohru 
ze studentského života s komediální zápletkou se záměnou osob, 
zvláště pokud šlo o přestrojení muže za ženu. ,,Když chlap hraje 
ženskou, je to dřina, ale také velká psina!“

Šestý ročník tanečních na Oboře 

Žijeme v době, kdy se na většině společenských akcí spojených 
s tancem lze obejít bez znalosti tanečního umění i v jeho základní 
podobě.  Postačí více či méně zdařilé poskakování v rytmu hudby, 
případně se dá vylepšit tento taneční projev máváním rukama nad 
hlavou. K tomu se ještě přidává neblahý zvyk hostů, a sice chodit 
na tyto akce nejdříve po desáté, ale také až po jedenácté hodině 
večerní. Chudáci pořadatelé až do této doby nervózně procházejí 
sálem, protože jsou stále v početní přesile nad očekávanými hosty.
Za tohoto stavu se nabízí závěr, že učitelé tanců budou bez prá-
ce. Ale naštěstí to s uměním tančit nebude tak zlé. Naopak. Na 
oborské taneční kurzy se letos přihlásilo rekordních 35 párů a vel-
ká většina z nich je úspěšně dokončila. Tanečníci přicházeli nejen 
z Obory a okolních obcí, ale i z Boskovic a Letovic.
Výuku vedli již tradičně manželé Alena a Jiří Míšenští. Především oni mají velkou zásluhu na úspěšnosti této 
akce. A to jak díky jejich profesionálnímu přístupu k výuce, tak i k umění vytvořit příjemnou atmosféru po ce-
lou dobu trvání kurzů.
Ročník 2018 hodláme připravit zase na měsíc leden. Na závěr letošního kurzu dokonce převládl u účastníků 
názor, že by bylo dobré zvýšit počet nedělních tanečních večerů ze čtyř na šest a ukončit opět tradiční „prodlou-
ženou“. 
Jsem rád, že mohu tuto zprávu opatřit mírně optimistickým závěrem. Totiž, že ani umění tančit a ani učitelé 
tance snad nezaniknou na úbytě.  Za pořadatele Jiří Havíř.

Voděradské divadlo DIWOOCH

Taneční kurz
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Sladká nebožka basa

Tělovýchovná jednota Obora, z. s.

Valná hromada se konala v pátek 20. ledna od 19 hodin ve spol-
kové místnosti Oborské hospůdky. Z 39 členů se sešlo 15, omluvi-
lo se pouze 7. Přijali se 4 noví členové, a tak základna čítala celkem 
43 osob, z toho 28 mužů a 15 žen. Kromě zprávy o hospodaření a 
uplynulých akcích, zhodnocení sezóny v malé kopané, plánu na 
tento rok, se chystala příprava na Masopustní zábavu s pocho-
váváním basy a vybíral se členský příspěvek. Menší občerstvení 
přišlo také vhod.

Na sobotu 4. března připravil spolek zmíněnou Masopustní zá-
bavu s pochováváním basy. Od 20.00 do 02.00 hodin hrála sku-
pina AKCENT. Návštěvnost se navýšila přes 260 osob a nutno 
podotknout velmi příjemné zjištění, že se tentokrát přišel pobavit 
velký počet střední generace, což v posledních letech nebývalo 
zvykem. Členové Tělovýchovné jednoty s několika dobrovolnými 
zájemci po 22hodině doprovodili ,,nebožku basu“ na zasloužený 
roční odpočinek, jak velela tradice našich dřívějších předchůdců. 
Poměrně vysoký zisk z této akce se rozdělí opět na činnost spolku, 
udržení malé kopané na Oboře a nemalý příspěvek připadne na 
akce pro děti. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, stejně jako i sponzorům, 
kteří nás podpořili.

Sbor dobrovolných hasičů Obora

Okrskový hasičský ples pořádal tentokrát Sbor dobro-
volných hasičů Obora, a to v sobotu 4. února na sále KD 
Obora od 20.00 hodin. K tanci i poslech hrála skupina 
ARCUS.

V sobotu 25. února se na stejném místě konala ještě od 
17.00 hodin Okrsková valná hromada.

Dalším počinem Sboru dobrovolných hasičů na Oboře 
byl masopustní průvod obcí ve spolupráci s obecním 
úřadem. V sobotu 4. března po 10 hodině ranní se sku-
pinka 18 atraktivních masek vypravila za velmi příjem-
ného počasí na pochod od jednoho domu ke druhému. 
Zvala na blížící se Velikonoční večírek a vybírala dobro-
volný příspěvek na vybavení sboru. 

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou. 

Generálka na pochovávání basy

Masopustní průvod

Pochovávání basy



7

Svaz technických činností Obora - STČ

Výroční schůze proběhla v pátek 3. února 2017 za 
účasti 10 členů ve spolkové místnosti Oborské hos-
půdky. Zhodnotil se uplynulý rok a připravil plán akcí 
na rok letošní. 

Sedmé školení řidičů se konalo v pátek 17. února od 
18.00 hodin ve spolkové místnosti Oborské hospůd-
ky. Ve více než dvouhodinovém posezení obeznámil 
školící instruktor pan Kopřiva velmi poutavě 17 po-
sluchačů o situaci a novinkách v oblasti silničního pro-
vozu. Zmínil bodový systém a chystaný nový zákon o 
sjednocení paliva. Upřesnil tématiku používání reflex-

ních prvků /20. února uběhl rok od povinnosti reflexní 
prvky používat/, zdražování pojištění vozidel a přezu-
tí kol, zavedení mýtného v Německu, nutné zdravotní 
prohlídky a problémy s parkovacím místem. Podotkl, 
že ubylo dopravních nehod se smrtelným zraněním, 
ale navýšila se škoda na majetku a nárůst těžce i leh-
ce zraněných. Následovala diskuze s četnými dotazy, 
nechybělo menší občerstvení. Školení bylo velkým pří-
nosem, proto zamrzí, že se nezúčastnila hlavně mladší 
generace, aby získala také tyto užitečné informace.

Malá kopaná FK Obora – jarní sezóna 2017

S jarem se přihlásila další sezóna malé kopané, která 
začne úvodním utkáním v sobotu 1. dubna na domá-
cím hřišti. Soupiska hráčů FK Obora se bude doplňo-
vat v průběhu měsíce dubna. Zatím se zapsali: kapi-
tán týmu Martin Kotoulek, golman Jan Bílek a hráči 
Tomáš Bílek, Jan Boček, Jan Dobiáš, Jaroslav Dobiáš, 
Filip Fleischlinger, Viktor Štěrba, Roman Zoubek.

Zároveň bude probíhat Okresní pohár SMFBL 2017 
,,Memoriál Josefa Rybára“. Družstvo FK Obora se 
utká s TJ SOKOL Křetín / hrající 1. DRFG ligu/, a sice 

v neděli 16. dubna v 10.00 hodin na soupeřově hřišti. 
V případě nerozhodného výsledku se nebude prodlu-
žovat, ale rovnou střílet 3 pokutové kopy na každé 
straně, pokud ani potom se nerozhodne, pokračuje se 
dále po 1 penaltě ke konečnému výsledku.

Jarní tabulka:
KOLO DATUM+ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ
1. So  1.  4. v 16.00 FK OBORA FC Študlov
2. So   8. 4. v 16.00 HŘEBCI Ludíkov FK OBORA
3. So 22. 4. v 16.00 FK OBORA FK PENZION ARTIS
4. So   6. 5. v 17.00 FK OBORA FFK KOBRA Blansko
5. So 13. 5. v 17.00 JIHOMORAVAN Blans. FK OBORA
6. So 20. 5. v 17.00 FK OBORA MK Březová
7. Ne 28. 5. v 10.00 FC ROMA Olešnice FK OBORA
8. So    3. 6. FK OBORA VOLNÉ KOLO
9. So 10. 6. v 17.00 Spolek TJ Úsobrno FK OBORA
10. So 17. 6. v 17.00 FK OBORA SK Horní Lhota
11. Ne 25. 6. v 10.00 TJ Ostrov u Macochy FK OBORA
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Zprávičky z naší školičky

V novém roce 2017 jsme se sešli v mateřské škole v 
úterý 3. ledna. A hned nás čekalo velmi milé překva-
pení. Pod stromečkem vykukovala spousta dárků pro 
naše hodné děti. Děkujeme touto cestou všem rodi-
čům i sponzorům, kteří pomohli Ježíškovi s nákupem.

Přestože lednové počasí bylo mrazivé a všude samý 
sníh, nezapomněli jsme na zvířátka v lese, o něž se 
pravidelně staráme. Navštívili jsme krmelec ve spo-
lečnosti myslivce, pana Jiřího Pavla. Cestou povídal o 
lese, co dělají jeho obyvatelé v zimě a také o loveckém 
psu, který ho doprovázel. Děti nesly hodně pamlsků 
pro zvířátka a se zaujetím poslouchaly vyprávění. Po 
návratu nám pan Pavel ještě připravil doma na dvoře 
výstavu ulovené zvěře, vyhlásil soutěž a odměnil vítě-
ze mysliveckým kloboukem.

V úterý 31. ledna jsme zavítali do oborské knihovny a 
půjčili si knihy především se zimní tématikou. V pon-
dělí 6. února za námi přijel ,,kejklíř Vlasta“s ukázkou 

žonglování s míčky a kuželi, jízdou na neposlušném 
jednokole a triky s diabolem. Celým programem nás 
prováděla loutka pštrosa a děti asistovaly panu kejklí-
ři s bubínky.

Ve čtvrtek 9. února probíhal v mateřské škole jako 
každoročně karneval. Dopoledne plné krásných ma-
sek, které se představily módní přehlídkou, pokračo-
valo diskotékou, soutěžemi a hrami.

Dětem se velmi líbila návštěva pana Machače, profesi-
onálního hasiče v Boskovicích, který také vede hasič-
ský kroužek v Jabloňanech. Seznámil je s krizovými si-
tuacemi, jež mohou nastat a upozornil, jak by se měly 
děti zachovat. Samozřejmě nechyběla nutná výzbroj a 
výstroj, kterou jsme si s chutí vyzkoušeli.

Čekají nás další dobrodružství a zážitky, ale 
také blížící se jaro. Tak se máme zase  na co těšit.                                                                      
Kolínková Jana – učitelka MŠ

Zápis do Mateřské školy v Oboře pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 4. května od 14 do 17 hodin v budově 
MŠ. Přineste s sebou prosím rodný list dítěte a občanský průkaz. V den zápisu si můžete s dětmi mateřskou 
školu prohlédnout, pořádáme den otevřených dveří. Upozorňujeme rodiče dětí, které dosud nenavštěvují MŠ 
a dosáhnou věku 5 let do 31.8.2017, že mají od 1.9.2017 předškolní docházku povinnou.
          Ředitelka MŠ Dana Michálková

Vánoční nadílka Vycházka s panem myslivcem

Kejklíř Vlasta mezi dětmi Karneval v pestrých maskách

Profesionální hasič, to je teda něco! Pohádka O krtečkovi
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Informace z Oborské obecní knihovny

Nač se můžete těšit v Oborské knihovně v jarně-veli-
konočním období? Třeba: 

14. 3. Literární čajovna pro všechny lidi (i pro všech-
ny všední dny), od 17.00 hodin v knihovně v Oboře

23. 3. Pojedeme do Letovic. V březnu, Měsíci čtenářů, 
čtenářství a knih, se konají v knihovnách různé zají-
mavé akce a aktivity. A tak i děti z oborské mateřské 
školy s paní učitelkami přijedou navštívit letovickou 
knihovnu. Je pro ně připraveno překvapení.... Jaké? 
Doufám, že hezké. A je to překvapení, takže - pst, víc 
už nic.

Jsem velmi ráda, že děti oborskou knihovnu s paní 
učitelkami navštěvují pravidelně a hlavně - že si knihy 
prohlížejí a také si z nich společně čtou. To je nejhezčí 
odměna pro všechny knihovnice a knihovníky. Díky.
28. 3.  Výtvarná tvůrčí dílna JARNÍ KVĚTINOVÉ 
ARANŽMÁ, od 16.30 hodin v klubovně SDH (budova 
Obecního úřadu Obora)

Koncem března si budete moci přijít půjčit novou vár-
ku knih ze střediska v Ráječku. Pokud máte o nějakou 
„svou“ knihu zájem, nahlaste mi název do 22. 3., abych 
měla čas jej zarezervovat.

V naší obci přibyli noví obyvatelé, ale je mezi námi stá-
le hodně lidí, kteří do knihovny zatím nepřišli. Ráda 
bych Vás všechny pozvala do naší útulné knihovny, 
vždy v úterý od 16.30 – 18.30 hodin (nebo po dohodě). 

V květnu t. r. knihovna „oslaví“ své 6. narozeniny. 
V knihovně naleznete kolem tisícovky knižních titulů 
– krásná literatura, detektivky, válečné romány, po-
ezie, naučná literatura pro děti i dospělé, dívčí romá-
ny, leporela, pohádky, příběhy. 

Pro čtenáře a lidi, kteří mají rádi literaturu, je zde 
odkaz na nominované knihy MAGNESIA LITERA 
2016: http://www.magnesia-litera.cz/

Více informací ohledně akcí naleznete na internetové 
stránce knihovny (http://obora.knihovna.cz/aktuali-
ty/) a ve vývěsce u obchodu COOP v Oboře.

Na Vaši návštěvu v knihovně se těší Jana Trubáková

Valentýnská dílna Valentýnská dílna

Valentýnská dílna jarní květi nové aranžmá
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Smutně a bolestně se zapsal měsíc leden do srdcí mnohých z nás. 
Nejprve se na věčnost odebral 2. ledna pan Antonín Horák ve věku 79 let.

,, Ještě jedenkráte vyjít do polí, ještě jednou moci se potěšit jarem, vidět louky kvést a 
zlátnout obilí, ještě rozloučit se s životem jak darem.“

Nedlouho nato zemřela 12. ledna paní Božena Borková ve věku 92 let a 17. ledna ve věku 
nedožitých 95 let nejstarší občanka obce paní Květoslava Zachovalová.

,,Dokud jsme lásku matky měli, nemohl větší lásku nikdo již nám dát. Náhradu za ni marně bychom hledat 
chtěli, jen vděčně na ni budeme stále vzpomínat.“
                                                         Upřímnou a hlubokou soustrast všem pozůstalým.

Z matriky obce

K 31. 12. 2016 mělo na Oboře trvalý pobyt 316 obyvatel.

Odhlásilo se 11 občanů, přihlásilo se 7. Narodila se 1 holčička, zemřeli 4 občané.

Nejpočetnější příjmení v naší obci:

Kovář / 20 x /, Havíř / 18 x /, Janíček / 15 x /, Borek / 14 x / a Vitouch / 10 x /.

Nejvíce příjmení začínalo na písmeno K – 53, písmeno B – 35, písmeno H – 33 a písmeno V – 30.

V roce 2017 se k trvalému pobytu přihlásila Laštovicová Petra a Kopecká 

Kateřina se syny Romanem a Vítem. Odhlásila se Cihlářová Mária.

Narození
Mamince Monice Kryštofové a tatínkovi Tomáši Bílkovi se 

narodila holčička Nikol.

Přišlo na svět sluníčko, zabrečelo maličko, ale pak se usmálo, 
nejlepší dárek nám dalo. Blahopřejeme, maminko a tatínku, a 

přejeme hodně lásky a zdraví vašemu miminku.  
Zastupitelé obce

Životní jubilea v lednu, únoru a březnu
   50 let    Vitouch Miloš   60 let    Janíček Jiří

   65 let    Újezdský Jaromír  65 let    Alexová Olga

   70 let    Ing. Trubák Jiří  72 let    Zachovalová Jarmila

   72 let    Borek František  73 let    Petrová Hana

   76 let    Janíčková Ludmila  78 let    Janíčková Anna

   83 let    Králová Svatava  84 let    Králová Marie

   87 let    Kazdová Božena  89 let   Kovář František
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Humor
Manžel přijde domů ráno a hned ve dveřích dostane ránu mezi oči. 

Když se probere z bezvědomí, stará se mu omlouvá: 
,,Promiň, já zapomněla, že jsi měl noční.“

Novomanžel se ptá své ženy: ,,Proč už půlhodiny držíš tu slepici za krk?“ 
,, Vařím!“ 

,, A to takhle?“
,, No, vždyť tady v té kuchařce se píše, že slepici půl hodiny mírně dusíme.“

,,Drahý, mám pro tebe báječnou zprávu. Brzy v tomto domě budeme tři.“ 
Manželovi se rozzáří oči pýchou, radostí a hrdostí: 

,,Drahá, jsem ten nejšťastnější chlap na světě!» 
,,Jsem ráda, že to bereš takto, neboť od zítřka tady s námi bude bydlet moje maminka.“

Citát závěrem:
„Už vím, že chuť do života a radost z bytí může člověk načerpat 

snáz z počínání přírody než z počínání lidí.“ Jan Werich



Číslo 44. Březen 2017. Nákladem 130 výtisků vydává 17. 3. 2017 obec Obora.                           
Další číslo Oboráčku vyjde 16. června 2017.

Pozvánky

Divadlo na Oboře

Divadelní spolek Rájec-Jestřebí uvede příběh od 
Františka Ringo Čecha o tom, jak by mohlo, ale  
nemuselo být, a to v sobotu 8. dubna v kulturním 
domě na Oboře od 17.00 hodin pod názvem Dívčí  
válka. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na výlet           

Milé děti, rodiče i příbuzní. U příležitosti Meziná-
rodního dne dětí pro vás připravili zastupitelé obce  
výlet do ZOO a DINOPARKU Vyškov, a sice v sobotu  
27. května 2017. Podrobnosti budou včas oznámeny.    

P O Z V Á N K A 
 

Sbor dobrovolných hasičů Obora si Vás dovoluje pozvat na 
 

Velikonoční večírek , 

 

který se bude konat v sobotu 15. dubna 2017  
v sále kulturního domu na Oboře. 

Začátek ve 20.00 hodin, občerstvení zajištěno. 
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Arcus. 
 
 
 


