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Motto zpravodaje: ,,Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že  
v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to  
pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího už nepřijde.“                                                         
          Ota Pavel

Poslední fotografie oborské lípy, staré 99 let
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Děti ze základní školy

Hasičské auto

Hudba Rachot - 1.máj před vojnou 1955

Prodejna smíšeného zboží Jednota

Okénko do historie z obecní kroniky

Studně a výsadba stromů 
Do roku 1830 nebylo v obci studně. V tomto roce vy-
stavěna podporou velkostatku boskovského studně  
u Janíčků čís. 20, která se v r. 1920 následkem zaboření 
roubení zasypala. V Hutích zřízena byla studně při jich 
zřízení před 100 lety. V roce 1886 zřízena byla studně  
u ,,Krba“. 
Obecní pastvisko ,,pod Chlumem“, které obci nepři-
nášelo žádného užitku proměněno v roce 1893 v role. 
V roce 1894 vykopána studně u Sehnalových čís. 37. 
V tomto roce dány do studní pumpy. V ,,Tálkách“ to-
hoto roku nasázeny byly šlechtěné jabloně. V roce 1896  
vysázeny na ,,Stráni“ třešně. V roce 1897 kopána stud-
ně do hloubky 45 m na místě, kde se nachází horní 
,,brůdňa“. Vody se nedokopalo a studně stála 700 zl. 
V roce 1898 vysázeny po různu v obci lípy a jiné stromy. 

Založení hasičského sboru
V dubnu, a sice 4. v r. 1894 poslány byly stanovy k zalo-
žení dobrovol. Sboru hasičského, ku schválení. Sbor měl 
býti založen, nebylo však peněz. V pondělí velikonoční, 
kdy sešli se občané za účelem podání stanov, uznali, že 
ochoty jest k založení dosti, ale peněz žádných. Obec 
založení sboru podporovala, ale do vínku mu ničeho 
nedala. Tu k podnětu Josefa Bursy, vydraženo bylo  
velikonoční vajíčko za 2 zl 50 kr, a tak sehnali obnos 
na kolky. Ve sboru združilo se 25 členů a 27. května 
1894 konána 1. valná hromada. Uvádím jména prvních 
činných členů has. sboru: Havíř Jan č. 22., Barák Fr. 4.,  
Borek Robert, Řehořek Frant., Bursa Jos. 6., Vitouch Jan, 
Kovář Frant., Barák Fr. 59., Alexa Frant. , Záboj Frant., 
Vitouch Rafael, Havíř Jan 17., Vitouch Jos., Kovář Jan, 
Havíř Jan 2., Kopřiva Jos., Sehnal Fr. 27., Dvořák Ant., 
Bursa Rafael, Sehnal Fr. 37., Kovář Jos., Král Metod, Vi-
touch Frant., Kříž Antonín, Kovář Vincenc.
V roce 1899 obec vystavěla svým nákladem hasičskému 
sboru skladiště.

Obecní knihovna
Péčí feriálního klubu akademiků pro hejtmanství bo-
skovské zřízena v obci r. 1897 obecní knihovna. Klub 
akademiků daroval obci značný počet knih. Knihovna 
však následkem nedostatečné kontroly zmizela. 

Zajímavosti
V roce 1908 pronajaty byly obecní pozemky za 814 K  
5 h, polovina nájemného z Podchlumí činila 69 K 50 h. 
V roce 1908 zřízena silnice k Jabloňanům a přes obec 
ke Klemovu hlavním přičiněním tehdejšího starosty 
Janíčka Františka čís. 3. Les nad ,,Tálkami“ pod cestou 
vedoucí k lukám byl v roce 1909 vykácen a hned opět 
v roce 1910 zalesněn. V roce 1910 utvořilo občanstvo 
s pochopením vzorným odbor Národní jednoty pro  
jihozápadní Moravu.
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Slovo starosty

Vážení občané, v letošním roce se prozatím uskutečnily 
pouze drobnější investiční akce. Ty velké, o kterých 
jsem psal v minulém zpravodaji, nás teprve čekají.

- Oprava úžlabí střechy nad hospodou +  
 sněhové zábrany: 14 339 Kč 
 
- Strojní zametání místních komunikací: 6 527 Kč 
 
- Rekonstrukce, rozšíření knihovny: 27 200 Kč 
 
- Výsadba (6x ovocné stromy, švestky  
 ve Zmole + keříky):           2 100 Kč 

Dále se investují nemalé částky do obnovy obecních 
lesů, ale s těmi vás seznámím až při rekapitulaci  
hospodaření v lesích v roce 2017. 

Konečně se nám podařilo vykoupit, kromě jednoho, 
pozemky kolem komunikace do Hutí za celkovou 
částku cca 28 000 Kč. Pod těmito pozemky vede plyn 
a v budoucnu se zde snad podaří vybudovat chodník.

V rámci rekonstrukce komunikace do Zmole, na kte-
rou jsme získali dotaci 1 mil. Kč, se bude v letních mě-
sících budovat zbrusu nový vodovodní řad. Tato akce 
bude hrazena z rozpočtu vodáren.

V současné době začínají přípravy změny územní-
ho plánu. Kdo z majitelů pozemků má zájem zařadit 
svoji parcelu např. jako stavební místo, nechť svůj  
požadavek předá na OÚ. Upozorňuji, že ne všem 
požadavkům bude vyhověno. Ze zákona nejde ne-
omezeně rozšiřovat stavební pozemky. Proto jako  

stavební budou doporučeny pouze ty, které jsou v do-
sahu sítí a vede k nim přístupová komunikace nebo 
majitel pozemků tyto záležitosti na svoje náklady  
zajistí. Dále všem dotčeným doporučuji sledovat úřed-
ní desku OÚ, kde se dozvíte jednotlivé kroky, činěné 
při projednávání změny ÚP.

Vážení občané, jak jste již možná zaslechli, byla  
Svazku obcí Doubravice nad Svitavou, Újezd u Bos-
kovic, Obora a Kuničky (čistírna odpadních vod) vy-
měřena pokuta za hrubé porušení podmínek dotace, 
konkrétně za diskriminační podmínky výběrového 
řízení, pokuta ve výši cca 12 800 000 Kč. K této částce 
ještě hrozí penále z prodlení ve stejné výši. Vzhledem 
k tomu, že obce Obora a Kuničky od realizace ČOV 
v roce 2008 odstoupily, byly tyto obce, na návrh 
paní starostky z Doubravice nad Svitavou a valnou  
hromadou svazku vyjmuty z účasti na platbě pokuty.

Dále chci důrazně požádat majitele toulavých psů, 
že porušují Obecně závaznou vyhlášku o zákazu  
volného pohybů psů v zastavěné oblasti. Tito toulaví 
psi ničí obecní výsadbu, jejich exkrementy jsou nachá-
zeny na dětském hřišti. Na toto téma byla již napsána 
řada článků, opakovaně hlášeno rozhlasem a moc to 
nepomohlo. Proto jsem se rozhodl řešit situaci pomocí 
odchytové služby.

Závěrem přeji všem občanům krásné letní dny,  
hezkou pouť a hodně zdraví a pohody. 

 
     Josef Alexa

Slovo redakce

Vážení a milí naši občané. Není den, aby každý člo-
věk nezažil něco příjemného, krásného nebo vysně-
ného. Jménem obecních zastupitelů Vám všem přeji,  
ať i vy prožíváte nezapomenutelné okamžiky, užijete 
si pěknou dovolenou a zrelaxujete se čtením zpravo-
daje Oboráček.

Z obce

Ve čtvrtek 4. května se od 18.00 hodin konalo v zase-
dací místnosti obecního úřadu 2. zasedání Zastupitel-
stva obce Obora.
Usnesení č. 9: Zastupitelé schválili Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 1030033674 / 001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s. na kabelové vedení NN Kožiak. 
Usnesení č. 10: Zastupitelé schválili Návrh závěrečné-
ho účtu obce Obora za rok 2016. 
Usnesení č. 11: Schválila se účetní uzávěrka MŠ Obora 
za rok 2016. 
Usnesení č. 12: Schválilo se celoroční hospodaření MŠ 

Obora za rok 2016, které skončilo přebytkem ve výši 
6 662,11 Kč. Dále byli zastupitelé seznámeni s novými 
žádostmi na plánované úpravy územního plánu obce 
Obora a byly jim předány fotokopie stávajícího územ-
ního plánu k bližšímu prostudování.

Jarní brigáda

Proběhla v pátek 31. března od 16.00 hodin za velmi 
příjemného a teplého počasí. Tentokrát se na ní podí-
lelo 14 dospělých a 6 dětí. Vyčistily se příkopy  
všemi směry do okolních obcí, uhrabalo se dětské 
hřiště a upravilo celé prostranství na výletišti. Snad 
v žádném z předcházejících let se nenasbíralo více  
odpadků než letos! Můžeme jen žasnout, co všechno 
jsou lidé schopni vyhodit a kam?! S příjemným pocitem 
dobře vykonaného úklidu, jsme si posléze vychutnali 
menšího občerstvení na výletišti za obchodem.
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Smutný konec lípy

Silná bouřka, jeden blesk v sobotu 28. května 2016 
a osud 99 leté lípy u domu č. 20 se zpečetil. Mnozí z nás 
doufali, že povrchová trhlina kmene nebude znamenat 
žádné ohrožení, ale část stromu začala schnout a otvor 
prasklé kůry se zvětšoval. V sobotu 1. dubna se lípa 
pokácela z důvodu ohrožení blízkých domů.  Plánuje 
se výsadba nového stromu, a to v roce 2018 při pří-
ležitosti 100. výročí Československého samostatného 
státu. Je to obrovská škoda, které však nikdo nemohl 
zabránit. Můžeme se pouze těšit, že na místě majestát-
ného stromu bude vyrůstat nový a mladý, který potěší 
i následující generace.

Velká cena Blanenska
v požárním útoku

Naše sportovní družstvo vstoupilo do této soutěže 
hezkým 3. místem s výsledným časem 17,09 s., a to 
na Žernovníku v neděli 21. května od 11.00 hodin. Na 
stejném stupni skončilo i v 2. kole, konaném v Jablo-
ňanech v neděli 28. května. Tam byl jejich čas 17,18 s. 
A do třetice všeho dobrého, v neděli 4. června v Boři-
tově obsadili opět 3. místo s časem 17,55 s. Zde, stejně 
jako v předchozích nedělích, závodícím přálo krásné 
slunečné počasí.

Zajímavosti, týkající se lípy všeobecně

Z lipového dřeva dýchá síla a zdraví. Její energie je 
v ní soustředěna a vnímatelná, ač některým lidem, 
zejména blížencům, vahám a vodnářům, se zdá obtížně 
uchopitelná. Lípa je dobrá hospodyně, která se pečlivě 
a trpělivě stará jen o to, co je vedle ní, v jejím držení. 
Její síla je studená, ale osvěžující. Jedná se o energe-
ticky velmi silné dřevo, jakým je také například bříza 
nebo dub, ale kvalita jeho síly je odlišná od dřev jiných 
jmenovaných stromů. Lípa je zdánlivě tak jednoduchá 
a obyčejná, avšak má energii komunikovat, ne-li do-
konce na člověka reagovat. Ne náhodou je tento strom 
tak oblíbený v mytologii, ne nadarmo je také naším 
národním stromem. Důvodem všech těchto podiv-
ných reakcí organismu je fakt, že lípa sbírá z okolních 
vrstev země pozitivní energii. Energie je velmi důle-
žitá pro lidské zdraví. Někteří jsou na ni více vnímaví 
a jiní méně, ale stejně jako světlo, teplo či gravitace, 
i tato energie, kterou lípy zachycují, je pro tělo důle-
žitá. Díky svým schopnostem lípa léčí fyzické nepo-
hodlí, slabost, vyčerpání a zatáhne vás zpět do života. 
I z tohoto důvodu se lipové dřevo používá k výrobě 
potřeb pro domácnost, jako jsou dřevěné lžičky, talíř-
ky, spinningová kola nebo postele. Její energie umož-
ňuje zachovat zdraví, vitalitu a má pozitivní dopad na 
lidské tělo. /čerpáno z Encyklopedie Wikipedie /

Dětský karneval
,,Dobré ráno, dobrý den, do masek se oblečem. Pojďte, děti, rychle dál, máme u nás karneval. Zveme všechny, hej, hej, hej, 
na maškarní oborský rej.“

Ve spolupráci ČČK Obora a obecních zastupite-
lů se mohla široká veřejnost potěšit na tradičním 
dětském karnevale, který proběhl v sobotu 18. 
března od 14.30 hodin v kulturním domě. Kro-
mě vesele vyzdobeného sálu byl letošní novin-
kou hrací koutek, který byl určen pro nejmenší 
účastníky karnevalu. Celým odpoledním pro-
gramem provázela Monika Havlíčková, která se 
dvěma asistentkami zapojila nejenom děti, ale 
i dospělé do soutěží, tance a další zábavy. Navští-
vil nás vtipný kouzelník z Březové nad Svitavou, 
při jehož vystoupení jsme s velkým očekáváním 
pozorovali jeho kouzelnické dovednosti. Do 
kouzlení byly přizvány i děti, které si tak mohly 
vyzkoušet pozici asistenta či asistentky při „ča-
rování“. Odpoledne nám zpestřila svým taneční 
uměním skupina Body Rockers, která má nejen 
republikové, ale i mezinárodní úspěchy. 

Ani tentokrát se nehodnotila nejhezčí maska, neboť jen stěží bychom posoudili tu vítěznou z více než 70 rozto-
milých a atraktivních modelů. Kromě programu a připraveného občerstvení byla velikým lákadlem každoročně 
bohatá tombola. Děkujeme sponzorům a všem, kteří se na ní podíleli, stejně tak, jako těm, kteří přispěli k příjem-
nému vyžití na této dětské akci.
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Kelt telegraf - vítání jara nebo něco víc

Nejsem ještě ten opravdový pamětník. Přesto 
vím, že mezi jarní zvyky patřilo vítání jara. 
Z folklorních fi lmů můžeme i dnes vidět, že 
se vynášela a topila nebo pálila Morana, jako 
symbol tmy a zimy, kteréžto období lidi mořilo. 
Dnes v našich končinách už Moranu nevynáší-
me, asi nás už zima nemoří.

Obdobnou myšlenku, ale s širším obsahem, 
propaguje už osmý rok pan Vlastimil Hela. O ní 
si může každý uživatel internetu přečíst více na 
www.keltskýtelegraf.cz

Cílem zřejmě je připomenout jednak existenci 
našich předchůdců Keltů. Ale hlavně fakt, že 
krajina, ve které žijeme a která nám umožňuje 
naši existenci, je nenahraditelná. A tato krajina 
nemusí vydržet všechno, co my v ní provádíme!

Pro ty, kteří nepřišli, něco málo o tom, co se 
v sobotu večer 25. 3. 2017 na Malém Chlumu 
událo. Přišlo víc jak 100 příznivců. Viditelnost 
byla dobrá. Signál k nám přišel z rozhledny 
Podvrší u Veselice, přesně ve stanoveném čase 
20:14. Poselství jsme předali dál na rozhlednu 
u Kozárova. Program byl obdobný jako v r. 
2016. Hlavní úlohu měla „vědma“, která spálila 
Moranu a s pomocí symbolických obětin pro-
sila o dobrou úrodu, zdraví, lásku a pokoru, 
o soudržnost nás lidí.

Příští rok asi prosby rozšíříme. Přidáme další 
za to, aby se polepšili ti spoluobčané, kteří ještě 
stále svůj odpad odhazují do příkopů a do lesů. 
A také ti spoluobčané, kteří dosud vypouštějí 
škodliviny do vody vzduchu a do půdy.

Rád bych se dočkal dne, kdy náš starosta bude místo výzvy občanům, aby pomohli s úklidem 
okolí obce, vyhlašovat pouze pozvání na opékání buřtů v 16:00 hod za obecním úřadem.   
            Jiří Havíř starší

Divadlo na Oboře
Divadelní spolek Rájec – Jestřebí uvedl v sobotu 
8. dubna v 17.00 hodin na sále kulturního domu 
Obora historickou komedii o tom, jak to mohlo, 
ale nemuselo být?....pod názvem Dívčí válka, 
zpracovanou podle Františka Ringo Čecha. 
V krásných dobových kostýmech se předvedla 
plejáda převážně mladších ochotníků a bavila 
svým vystoupením více než 120 návštěvníků, 
včetně dětí. Smích i potlesk provázel celé před-
stavení, některé pasáže byly velmi emotivní 
a výkon herců působil velmi blahodárně na vět-
šinu přítomných. 
Na podzim plánujeme ještě další představení, 
a sice tři jednoaktové hry Lotte Ingrisch - Dám-
ské známosti, které tento spolek nastudoval 
s hereckým obsazením zkušených starších 
ochotníků. Ochotnický spolek z Rájce - Jestřebí /Dívčí válka/
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Velikonoce

V předkřesťanských dobách příchodem jara začínal 
nový rok. Příroda se probouzela a zemědělský cyk-
lus začínal nanovo. Pro křesťany toto období přinášejí 
Velikonoce – nejdůležitější svátky roku, oslava mu-
čednické smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Černá, pražná, kýchavá, družebná, smrtná a květná, 
jsou názvy šesti postních nedělí, přičemž poslední 
jmenovanou začíná svatý, neboli pašijový týden, za-
hrnující Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredou stře-
du, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, nedělní 
Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí.
Každá postní neděle s sebou kdysi přinášela řadu 
tradic. Přažná neděle dostala název podle pražených 
obilných zrn, z nichž se vařila polévka. Během Kýcha-
vé neděle přinášelo každé kýchnutí štěstí. Smrtná ne-
děle nevěštila nic zlého, nýbrž odchod zimy a příchod 
jara. Na mnoha místech Česka se dodnes vynášejí za 
vesnice či města slámové i jiné loutky, oděné do žen-
ských šatů, zvané Mařeny, Mořeny či Morény a vha-
zují se do řek. Květná neděle je pak oslavou slavného 
příchodu Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde byl vítaný 
rozkvetlými větvičkami. Právě takovými větvičkami 
se také vymetalo celé stavení, nesmělo se nic péct, aby 
se nezapekly květy na stromech a nepřišlo se o úrodu. 
Lidé si oblékali nové šaty, aby v nich rozkvetli.
V naší obci se ze starodávných zvyků dochovalo 
hrkání na Zelený čtvrtek a Velký pátek, kdy skupinka 
dětí za pomoci řehtaček, trakaře a jiných dřevěných 
nástrojů nahradila kostelní zvony, které utichly na 
znamení smutku za ukřižovaného Ježíše Krista.
Druhým zvykem zůstal mrskút na Velikonoční pon-
dělí. Ovšem i tato tradice více méně zaniká, neboť jen 
několik hochů i mužů ji u nás dodržuje.

Velikonoční večírek

Sbor dobrovolných hasičů na Oboře pořádal svůj již 
dvanáctý Velikonoční večírek. Jeho účel byl stejný, 
jako bývá u všech podobných akci, to je vydělat pe-
níze na svoji existenci. Sborům dobrovolných hasičů 
totiž žádná legislativa nezajišťuje fi nanční prostředky 
na činnost. 
Přesto je tento společenský podnik něčím zcela výji-
mečný. Součástí večírku je už po několik ročníků ve-
řejná dražba pštrosího vajíčka a s ní spojená fi nanční 
sbírka. Záměrem oborských hasičů je takto získanými 
penězi pomoci v nouzi konkrétním osobám nebo dob-
ročinné organizaci. 
Vajíčko věnovala do dražby Pštrosí farma v Doubravi-
ci. Zájem o ně byl tak velký, že vítěz dražby je získal až 
za cenu 6 000 Kč! K tomu hosté večírku i jeho pořadatelé 
přispěli penězi do sbírky. Celkem všichni zúčastnění 
shromáždili kulatou částku 15 000 Kč. Tu pořadatelé 
věnovali celou Stacionáři Emanuel v Doubravici nad 
Svitavou.
Lidé, buď jednotlivci, nebo různá sdružení, kteří dá-
vají přednost dobročinnosti před výdělkem pro vlast-
ní potřebu, zaslouží jistě společenské uznání. Doufej-
me, že dobrá pověst večírku a jeho pořadatelů přiláká 
příště ještě víc hostů, kteří se budou nejen dobře bavit, 
ale i projeví svůj soucit s potřebnými.

PS: A doufejme také, že cena zde zaplacená za jedno pštrosí 
vajíčko nezvýší běžné prodejní ceny těchto vajíček na trhu.

                                                      Jiří Havíř starší

Stavění máje
si získalo oblibu u většiny místních občanů, a tak Sbor 
dobrovolných hasičů na Oboře neporušil tuto tra-
dici a v sobotu 30. dubna zorganizoval další ročník. 
V příjemném odpoledni se sešli po 14 hodině někteří 
členové a přihlížející návštěvníci a konali přípravy na 
vztyčení stromu. Děvčata nazdobila vršek a věnec, 
tentokrát stuhami, aby májka mohla třepotat pestrými 
barvami, které nevyblednou jako krepový papír. Po-
tom ji 21 mužů upevnilo do podstavce, za což sklidili 
potlesk. Paní hostinská připravila občerstvení, a tak se 

na výletišti příjemně sedělo, povídalo a popíjelo, do-
kud se i ti nejvytrvalejší neodebrali domů.

Bohužel ne dlouho jsme se radovali, neboť v neděli 7. 
května se vinou silného poryvu větru část kmene zlo-
mila. Alespoň se tak stalo v době, kdy se u ní nikdo 
nenacházel. Velká škoda, jelikož jsme májku mohli vi-
dět i z velké dálky. Teď nezbylo nic jiného, než ji po-
řezat a uklidit.

Stavění máje Ulomená májka
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Lampionový průvod

Obecní zastupitelé pozvali nejenom děti na posezení s men-
ším občerstvením, a to v sobotu 6. května od 18.00 hodin 
na výletišti. Velkým lákadlem byl čerstvě navezený písek 
na dětské hřiště, průlezky i letitý kolotoč. Velmi hezké po-
časí zpříjemnilo podvečerní dobu s opékáním špekáčků. 
Úderem 20 hodiny se seřadil průvod s pestrými rozžatými 
lampiony a vydal se přes ,,Veselku“, náves, zpět do areálu 
za místním obchodem. Podle počtu rozdaných sladkostí se 
zapojilo celkem 34 dětí. O tom, že se jim večerní pochod lí-
bil, svědčil ten fakt, že někteří si jej ještě jednou zopakovali. 
Ale našli se i tací, kteří okruh absolvovali čtyřikrát! Vytrval-
ci. Stmívalo se čím dál víc, a i když lampiony krásně zářily, 
odváděli rodiče rozjařené ratolesti domů.

Svátek matek 

vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve spo-
lečnosti. Slaví se po celém světě. Vzhledem k různým 
kořenům se však nestanovilo konkrétní datum. Původ 
pro naši civilizaci vznikl zřejmě v antických oslavách 
bohyně matky. Ve starém Římě se slavil svátek zva-
ný Matronalia, zasvěcený bohyni Juno. Novodobá 
historie svátku se ovšem datuje z let občanské války 
ve Spojených státech amerických. V Rusku se oslavu-
je poslední neděli v listopadu, ve většině zemí Jižní 
Ameriky, v Indii, Pákistánu, Mexiku, Singapuru 10. 
května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí 

v první jarní den, tedy 21. března. Za to, že byl zave-
den v demokratickém Československu, vděčíme pře-
devším Dr. Alici Masarykové, nejstarší dceři prvního 
československého prezidenta Tomáše Garrigue Masa-
ryka. Stanovil se na druhou květnovou neděli a po-
prvé se slavil v roce 1923.

,,Moje milá maminko, ty nejhezčí ze všech, starala ses 
odmala, neměla jsi oddech. Děkuji Ti za Tvou lásku, 
starostlivost, péči, nesu Ti voňavou kytičku, ať Tvé 
srdce blaží.“

ZOO a DinoPark Vyškov

Super vydařený výlet, pořádaný obcí k Mezinárodnímu 
dni dětí, se uskutečnil v sobotu 27. května. Od au-
tobusové zastávky na Oboře odjíždělo v 8.00 hodin 
26 dětí a 19 dospělých do Zoo a DinoParku Vyškov. 
Zoologická zahrada vznikla v roce 1965 se zaměřením 
především na chov domácích a hospodářských zvířat 
z celého světa. V současné době jich tam žije více než 
500 ve 125 druzích nebo plemenech. Nachází se zde 
roztomilý ,,Dvoreček naší babičky“, kde návštěvníci 
přichází do přímého kontaktu například s ovcemi, 
kozami, lamami, které mohou krmit i hladit. Výrazné 
nápisy upozorňovaly, která zvířata se mohou krmit, 
zajímavosti o nich, také kde hrozí nějaké nebezpečí. 
Ve výběhu lam a klokanů viselo upozornění, že klo-
kani rádi kradou, hlavně čepice. Což se stalo i jedno-
mu našemu chlapečkovi. Nezbylo než odlákat zvířata 
dobrými pamlsky na stranu a odvážný tatínek přesko-
čil ohradu a pohozenou kšiltovku zachránil.

Součástí areálu je také replika hanáckého statku z pře-
lomu 19. a 20. století s expozicí tradičního venkovské-
ho života a centrem environmentální výchovy, v němž 
jsou interaktivní expozice s ekologickými tématy. 
Odtud zajišťoval dopravu speciální vláček do Dino-
Parku a vyškovské hvězdárny v krásném přírodním 
prostředí Marchanického hájku. Asi v desetiminutové 
jízdě přes město jsme mohli pozorovat památky a 

ruch tohoto velmi hezky upraveného města. Někteří 
měli i to štěstí, vidět projíždějící nablýskanou vojen-
skou techniku. Kromě úžasných exemplářů dinosaurů 
a unikátního 4D kina, nechyběly různé dětské hrací 
koutky, průlezky, houpačky, dřevěné napodobeniny 
zvířat a samozřejmě občerstvení.

Příjemné prostředí, krásné slunečné počasí a dobrá 
nálada navodili pohodovou atmosféru, která vydržela 
až do návratu na Oboru po 17 hodině. I když měl být 
výlet dárkem hlavně pro děti, dospělí si také přišli na 
své.

Oborské děti  v průvodu

Kousne nás nebo ne?
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Zprávičky z naší školičky

Přišlo jaro a s ním spoustu výletů, dobrodružství a zá-
jmových činností, připravených pro naše malé školáč-
ky. V březnu je ve školce navštěvovali někteří rodiče 
a seznamovali se svou profesí. A tak si děti vyzkoušely 
být švadlenou, pletařkou, zahradnicí, kadeřnicí nebo 
funkci fotbalového trenéra. Panečku, to bylo něco!
V měsících březnu a dubnu absolvovaly plavecký vý-
cvik v boskovickém bazénu. Ve čtvrtek 23. března se 
mohly potěšit výletem do knihovny v Letovicích a vy-
cházkou po okolí města, které pro ně připravila paní 
Jana Trubáková.
Ve stejném měsíci, a to ve středu 29., jim ještě přijel 
do školky zahrát loutkový divadelní spolek z Brna 
pohádku ,,Jak Matěj zachránil sluníčko“. Tvořivé od-
poledne, zaměřené k Velikonocím, si užily děti v pon-
dělí 3. dubna. Na této dílničce se podílela opět paní 
knihovnice.
Návštěvu zábavného centra Bongo v Brně si nenecha-
ly ujít ve středu 3. května v dopoledních hodinách. 
Druhý den, tedy ve čtvrtek 4. května, shlédly v Bosko-
vicích v sokolovně africkou pohádku ,,O Černouškovi 
Bum- ti“. Oslava ke Dni matek se konala ve čtvrtek 
11. května od 15:30 hodin v budově MŠ. Velice krásné 
a roztomilé vystoupení dětí dojalo všechny přítom-
né. Samotné děti měly radost, že potěšily hlavně své 
maminky. 
Moc nadšeně se už netvářily ve čtvrtek 18. května, 
kdy je svou návštěvou poctila paní zubařka Štrajtová. 
Je však důležité, aby děti měly zoubky v pořádku 
a náležitě ošetřené, proto prohlídka byla nezbytná. 
Společný výlet s MŠ Rájec – Jestřebí se uskutečnil 
v úterý 23. května na zámek v Letovicích. Na Meziná-

rodní den dětí, ve čtvrtek 1. června, jsme uspořádali 
vycházku do ZŠ Jabloňany, spojenou se zábavným do-
polednem na školní zahradě. A zatím poslední výlet, 
ve středu 14. června, do knihovny ve Svitávce, samo-
zřejmě s paní Trubákovou, se také velmi vydařil.
Co přát si více, než šťastné a rozjařené tvářičky našich 
dětí. Jsme rády, že jim zpestřujeme jejich působení ve 
školce. Zároveň bychom chtěly poděkovat všem slož-
kám a sponzorům, tedy rodičům, obci, ČČK, SDH, 
Tělovýchovné jednotě a v neposlední řadě paní kni-
hovnici Janě Trubákové, za jejich podporu, vstřícnost 
a nápady, se kterými nám vycházejí vstříc. Také velké 
poděkování všem, kdo nám pomáhají se sběrem sta-
rého papíru a plastových víček. Výtěžek z něho slouží 
ku prospěchu našich dětí.

Přejeme všem hezké prázdniny nebo dovolenou a těší-
me se na další spolupráci. 

Za celý kolektiv MŠ Obora učitelka Jana Kolínková.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2017 / 2018 

proběhl v naší mateřské škole ve čtvrtek 4. května 
od 14.00 do 17.00 hodin. Celkem se dostavilo se svými 
rodiči 8 dětí, z toho 3 s trvalým pobytem na Oboře. 
Přijalo se 7 dětí, mezi nimi jsou všechny 3 oborské. 
V příštím školním roce bude tedy školku navštěvovat 
28 dětí ve věku 2,5 až 7 let.

                                   Ředitelka MŠ Dana Michálková

MDD v ZŠ Jabloňany Děti  v přírodě

Plavecký kurz v BoskovicíchNávštěva knihovny v Letovicích
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Místní knihovna

Motto: Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.  
(latinské přísloví)

Rekonstrukce knihovny se povedla, tak se přijďte  
podívat.

Obecní knihovna Obora v letošním roce oslavila 6. na-
rozeniny (přesné datum 5. 5. 2011). A k nim, symbolic-
ky, jí byla nadělena dílčí rekonstrukce prostor.

Vybouráním příčky mezi knihovnou a bývalou ma-
sérnou se prostor knihovny rozšířil, bonusem je denní 
světlo z okna vedoucí do zahrady a na obecní komu-
nikaci. Díky pochopení a podpoře vedení obce, které 
tento záměr odsouhlasilo, jsme mohli v květnu zahájit 
stavební práce, nakoupit drobný nábytkový inventář a 
vytvořit i malé dětské zázemí. Ale hlavně – rozšířením 
prostoru zde vzniklo místo pro naše setkávání u tvoři-
vých dílen!!!, místo pro pohodlné sezení na literárních 
čajovnách i pro návštěvu dětí z místní mateřské školy. 
Vznikl prostor pro setkávání, vzniklo malé komunitní 
centrum.

Po dohodě s panem starostou, Josefem Alexou, je 
možné se v knihovně setkávat i mimo výpůjční dobu 
za dodržení určitých pravidel. Knihovnu mohou vy-
užívat pro plánování akcí např. členky Českého čer-
veného kříže, maminky na mateřské dovolené apod. 
Kontaktní osobou, která bude předávat klíče a vést 
evidenci, bude paní Jarka Dobiášová.

Naše knihovna vstoupila do své další etapy. Někteří 
čtenáři nám již vyrostli a odešli za studiem do Brna, 
Olomouce či do Prahy. Ale je zde, u nás v Oboře, 
hodně občanů, kteří do knihovny ještě nikdy nepři-
šli.  Také u nás v obci máme nové spoluobčany, kteří 
se k nám přistěhovali. Proto – neváhejte a přijďte se 
k nám podívat, pobýt a třeba se i Vy stanete dalším 
čtenářem Obecní knihovny Obora.

Dovolte, abych na tomto místě upřímně poděkovala 
panu Josefu Alexovi, starostovi obce, paní Jaroslavě  
Dobiášové, zastupitelce obce, pánům Vladimírovi 
Bednáři a Jaroslavu Liškovi za výpomoc při staveb-
ních úpravách rekonstrukce prostor knihovny. Mé 
velké poděkování patří mému manželovi Jirkovi  
za nesmírnou trpělivost, podporu i aktivní účast na re-
konstrukci knihovny.

Knihovna v novém kabátku byla slavnostně otevře-
na v úterý 6. 6. 2017 – další magické datum.  Přijďte 
k nám vzdělat se, informovat, půjčit si oblíbenou kníž-
ku, strávit volný čas nebo jen tak pobýt.         

Na Vás všechny se těší Jana Trubáková, 
knihovnice Obecní knihovny Obora.
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Z matriky obce

K trvalému pobytu se přihlásila Magda Baničová, Markéta Stančíková a Roman Kopecký.

Odhlásila se Tereza Guldová a Gabriela Plchová se synem Danielem.

Životní jubilea v dubnu,  květnu a červnu

    50 let    Šafránková Blanka 55 let    Dobiášová Jaroslava

    55 let    Fanta Zdeněk  65 let   Pivoňka Jan

    65 let   Baničová Magda 70 let   Janíček Josef

    74 let   Havířová Věra  74 let   Havíř Antonín

    82 let   Havířová Marie 83 let   Otrubová Emilie

    86 let   Fujsová Zdeňka 91 let   Kovář Oldřich

    91 let   Janíčková Ludmila

Humor
Sedí dvě blechy na patníku u cesty a kouří. Jde okolo pes a jedna blecha říká druhé: 

,,Dělej, típni tu cigaretu. Už nám to jede!“

Potkají se dva dědci, baví se o všem možném a najednou ten jeden povídá: 
,,Člověče, Ferenc, já mám hrozný problémy se spaním, ne a ne usnout.“

,,Tak to dělej jako já. Počítám do tří, a pak už tutově usnu.“
,,Fakt, jo? A jen do tří?“

,,No, někdy teda i do půl čtvrtý…“

Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu stará paní. 
Asi po 5 minutách mu stařenka řekne: ,,To je od tebe moc hezké, 

že mi tu tolik věcí vyprávíš, ale já jsem hluchá.“

Citát závěrem:
Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.

                                                                                                Lev Nikolajevič Tolstoj
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OBORA
výletišt� u d�tského h�išt�
Pátek 23. �ervna v 17.00 – sout�že pro d�ti

malování obli�ej�, kresby barevnými k�ídami na chodník 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 24. �ervna v 10.00 – Mše svatá na návsi U kapli�ky

Od 13.00 pou�ový turnaj v malé kopané 
Obora, Jablo�any, Lhota Rapotina a Boskovice

Od 20.00 hodin sousedské posezení 
 s reprodukovanou hudbou. 

Hraje DJ Zdenda Sedlák – Kiss Hády 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Ned�le 25. �ervna v 15.00 – fotbálek ženy : muži

To�ené pivko, limo, speciality z udírny! 

Pou�ové atrakce! 



Číslo 45. Červen 2017. Nákladem 130 výtisků vydává 16. 6. 2017 obec Obora.                           
Další číslo Oboráčku vyjde 15. září 2017.

Malá kopaná

Hráči FK Obora vstoupili do jarní sezóny výhrou nad 
týmem FC Študlov. I nadále se jim zatím daří. V zá-
kladní skupině drží po 6 zápasech 2. místo / 4 výhry, 
1 remíza, 1 prohra, skóre 21 : 16, 13 bodů. 

V 1. kole Okresního poháru SMFBL 2017 - ,,Memori-
ál Josefa Rybára“ sice prohráli s týmem 1. DRFG ligy

TJ SOKOL Křetín 4 : 2, a to v neděli 16. dubna v 10.00 
hodin, ale dlouho měl soupeř obavy o výsledek, ne-
boť naši fotbalisté je svou hrou výrazně přehrávali. 
Do 2. kola ale nepostoupili.

Pozvánky

   6. ročník střelecké soutěže Memoriál Antonína Řezníčka

 Členové STČ Obora připravují na sobotu 26. srpna 2017 

 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.

Tým FK Obora


