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Motto zpravodaje: ,,Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši 
uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada 
prázdnin rozežene každý smutek.“         
       SENECA

Sportovní hasiči - vítězové Velké ceny Blanenska v požárním útoku 2017
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základní škola v roce 1932

oborští hasiči

veřejné cvičení žen na Oboře 8.6.1952

sraz rodáků na Oboře

Okénko do historie z obecní kroniky

Stavba školy
Se stavbou školy započato v září 1908. Žáci vedeni byli 
ku staveništi, kdež přítomni byli kladení základního 
kamene dne 21. září, při čemž k nim  řeč pronesl správ-
ce školy. Na konec zapěli rakouskou národní hymnu a 
provolali třikráte ,, Sláva“ J.V. císaři pánu, načež každý 
žák klepal na základní kámen, říkaje při tom vhodné 
heslo.
Tomuto slavnostnímu okamžiku přítomni byli i členo-
vé místní školní rady, jejíž předseda a zároveň starosta 
obce pan Jan Havíř č. 22 ve své promluvě důležitost ško-
ly žactvu na srdce kladl a povzbuzoval je k pilné práci 
a sebevzdělání, přeje si, by ze školy této vycházeli lidé 
dobří, kteří by obci i národu našemu vždy jen ke cti byli.

Výstavka ovocná
Přípisem ze dne 28. září 1908 čís. 4362 Šk  udělila slav-
ná ck. okr. školní rada 3. a 5. října celý den a 6. října 
dopoledne prázdno za příčinou výstavky ovocné, jež se 
zdařile za velkého účastenství obecenstva domácího i 
ze vzdálenějšího okolí konala v místnostech školy zdej-
ší. Vystaveno bylo asi 30 druhů hrušek a na 70 druhů 
jablek z Obory a blízkého okolí.

Jubilejní sad
V říjnu r. 1908 založila obec na stálou paměť 60 leté-
ho panování J.V. císaře pana Frant. Josefa II. na ,,Přího-
ně“ sad ovocný se jménem ,, Jubilejní sad císaře a krále 
Františka Josefa II.“ Žáci v průvodu slavnostním nesli 
okrášlené stromky ze školní zahrady a za pomoci učite-
lovy a několika lidí dospělých tyto do vykopaných dolů 
zasadili. Stanoveno v letech příštích sad tento ještě dále 
k vesnici rozšířiti.

Jubilejní fond pro dítě
Památný den jubilea panovnického oslaven důstojným 
způsobem církevně i ve škole. Slavnosti přítomni byli 
ve škole členové místní školní rady a obecního zastu-
pitelstva. /Přednáška, zpěv, deklamace./ Ku trvalému 
uctění vzácného jubilea panovníkova založila místní 
školní rada se zastupitelstvem obecním ,,Jubilejní fond 
pro dítě na Oboře.“ Účel fondu: všem dětem obecnou 
školu na Oboře navštěvujícím, bez rozdílu náboženství 
a majetnosti rodičů, má se z ročních úroků zakupova-
ti a každoročně zdarma dávati vše, co ku vyučování 
potřebují, totiž: potřebné knihy školní, potřeby ku psa-
ní, kreslení, ženským ručním pracím atd. – až fond do-
roste výše alespoň 8 000 Korun.
Dne 2. prosince 1908 provedena jubilejní sbírka po ves-
nici, jež vynesla 55 K 34 h. Dne 10. ledna 1909 sehráli 
žáci činohru ,,Láska k vlasti“ s předehrou ,, Na bojišti“ 
od J.K. Hraše, z níž čistý výtěžek plynoucí do Jub. f. pro 
dítě byl 23 K 36 h.
V červenci r. 1909 obsahuje náš Jub. f. pro dítě 88 K 70 h, 
jež uloženy jsou v Raiffeisence Doubravické. /Výhrada:  
Vklad tento vyplatí se jen se svolením obecního starosty, 
správce školy a předsedy místní školní rady na Oboře./
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Slovo starosty

Vážení občané, tentokrát trochu netradičně nezačí-
nám výčtem investic, ale velkou gratulací soutěžnímu 
družstvu mladých hasičů. Stali se celkovými vítězi 
Velké ceny Blanenska v požárním sportu pro rok 2017. 
Je to veliký úspěch. Děkuji za skvělou reprezentaci 
obce Obora. Jsme na vás pyšní.

A nyní uvádím prozatím uskutečněné investice:

- oprava rozhledny                                                     63 850 Kč

- nátěr rozhledny                                                         16 500Kč 

- oprava komunikace do Hutí                                  78 400 Kč

Právě probíhají, nebo v nejbližší době budou zahájeny, 
ty největší letošní investice a to: zbrusu nové veřejné 
osvětlení u Krba, prodloužení kanalizace ve Zmole a 
komunikace ve Zmole.

Začátkem léta se opravila rozhledna, která již byla 
v havarijním stavu. Dle sdělení odborné firmy, která 
opravu provedla, by se měla prodloužit její životnost o 
cca 3 – 4 roky. Poté se musí zastupitelstvo rozhodnout, 
co s rozhlednou dál.

Nátěr rozhledny provedli mladí hasiči, kteří si tímto 
přivydělali na svoji úspěšnou závodní činnost.

Zmolákům chci poděkovat za jejich trpělivost s dlou-
hým dopravním omezením. Práce prodlužuje přede-
vším stavba kanalizace, kde se stavaři doslova probíjí 
skálou.

Žádám občany, aby neukládali objemný odpad, 
naposledy několik křesel, před oplocenku u kraví-
na. Kontejner je otevřen každou sobotu od 13:00 do 
14:00 hodin. Berte prosím ohled na obsluhu sběrné-
ho dvora, který s tím má potom starosti. Patříme mezi 

několik málo obcí, které tuto službu, možnost uložení  
objemného odpadu, občanům celoročně umožňuje. 
Tak si toho važme!

Ještě připomínám, že kontejner slouží k ukládání 
menšího množství odpadu, na větší množství si musí  
každý objednat kontejner svůj.

Děkuji za pochopení.

Připomínám občanům možnost bezplatného zapůjče-
ní sálu, popř. výletiště na různé rodinné oslavy.

Hasiči mají k dispozici ochranný oblek a nabízí mož-
nost likvidace sršňů, vos……  Kontaktovat v případě 
potřeby můžete mě nebo Tomáše Přibyla. 

Ještě pár slov k umístění dopravních značek do uli-
ce od domu č. 5 k domu č. 10. V žádném případě to 
není kvůli něčím krásným očím. Komunikace byla  
naprosto zbytečně zatěžována dopravou, a to i ná-
kladními vozidly. Hlavní krajská silnice vede prak-
ticky souběžně. Vozovka byla opravena bez výměny 
podloží a pokud nebude zbytečně zatěžována, vydrží 
řadu let. V opačném případě se může za pár let zno-
vu opravovat. Proto prosím o dodržování dopravního 
značení.

Děkuji panu Františku Kovářovi za jeho práci pro 
obec. Jako obsluha velkoobjemového kontejneru pra-
coval dlouhou řadu let. Přeji mu především hodně 
zdraví a pohody v dalším životě.                                                                                                                          

Závěrem přeji všem spoluobčanům krásné babí léto a 
hodně zdraví a klidu.

    Josef Alexa

Z obce

Ve čtvrtek 15. června se uskutečnilo 3. zasedání Zastu-
pitelstva obce Obora, opět v 18.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu.

Usnesení č. 18: Zastupitelé schválili Závěrečný účet 
obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření za rok 2016 obce Obora bez  
výhrady.

Usnesení č. 19: Zastupitelé schválili celoroční hospo-
daření obce Obora za rok 2016 BEZ VÝHRADY. Vý-
sledek hospodaření k 31. 12. 2016 byl 1 588 796, 75 Kč.

Usnesení č. 20: Zastupitelé schválili účetní závěrku 
obce Obora za rok 2016 bez výhrady.

Usnesení č. 21: Zastupitelé schválili Smlouvu o účasti 
obce Obora na financování díla „VDJ Obora – napo-
jení na vodárenský dispečink“, prováděné „Svazkem 

vodovodů a kanalizací“ měst a obcí jako investorem, 
prostřednictvím Vodárenské akciové společnosti, a.s. 

Usnesení č. 25: Zastupitelé schválili Smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje na ,,Zlepšení vy-
bavení JPO Obora – zásahové osobní ochranné pro-
středky“.

Usnesení č. 26: Zastupitelé schválili Smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje na realizaci akce 
„Chodníky a VO Obora, lokalita U krbu“.

Ve čtvrtek 3. srpna se konalo 4. zasedání Zastupitel-
stva obce Obora, v zasedací místnosti obecního úřa-
du v 18.00 hodin.

Usnesení č. 29: Zastupitelé schválili Smlouvu o umís-
tění a provozování kontejnerů na textil se společností 
TextilEco s.r.o.
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Usnesení č. 31: Zastupitelé schválili v rámci výběrové-
ho řízení „Oprava místní komunikace Zmola“ Smlou-
vu o dílo na akci: „Oprava místní komunikace Zmo-
la“, zhotovitel: D E A S, spol. s r.o., IČ: 46961968. Cena 
díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a 
činí Kč vč. DPH 2 424 199 Kč.

Na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a vyhlášky Ministerstva vni-
tra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona, se stanovil minimální počet členů okrskové 
volební komise v obci Obora dle § 14 písm. c) v po-
čtu 6 (5 členů + zapisovatel), ve dnech 20. a 21. října 
2017. Zapisovatelkou byla jmenována Mgr. Marcela 
Jančevová.

Usnesení č. 32: Zastupitelé schválili Žádost o povolení 
umístění dopravního značení na místní komunikaci od 
domu č. 5 po č. 10. Jedná se o umístění značky zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovými ta-
bulkami (mimo zásobování do 3,5 t a na povolení OÚ).

Usnesení č. 33: Zastupitelé schválili Smlouvu č.: 
1030038896/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene (kabelové vedení NN v délce cca 3m na 
pozemku parc. č. 858/37, k. ú. Obora u Boskovic – Ko-
žiak).

Usnesení č. 34: Zastupitelé schválili Obecně závaz-
nou vyhlášku obce Obora č. 2/2017 o nočním klidu: 
na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 Předmět: Předmětem této obecně závazné vy-
hlášky je stanovení případů, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stano-
ví zákon.

Čl. 2 Doba nočního klidu: Dobou nočního klidu se
rozumí doba od 22.00 do 06. 00 hodiny.

Čl. 3 Stanovení případů, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna

b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku

c) v noci z 2. září 2017 na 3. září 2017

b) v době konání těchto tradičních akcí: Stavění máje, 
pouť, Oborská buchta

e) v době od března do října včetně v době od 22:00 
do 24:00 hodin, v místě venkovní zahrádky místní 
hospůdky

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uve-
dených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude 
zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimál-
ně 5 dnů před datem konání. 

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR se 
budou konat v pátek 20. října od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 21. října od 8.00 do 14.00 hodin. Volit může 
každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl 
v době konání voleb věku 18 let.

Slovo redakce

,,Život kolem nás nabízí plno zázraků. Někdy bere, někdy 
dává, stále se mění.“ Mnozí z nás jistě vzpomínají na 
prožitou dovolenou, odpočinek a relaxaci. To ale ne-
znamená, že teď po prázdninách bychom si nemohli 
užívat také. Pro někoho zůstává prioritou zahrádka, 
pro jiného například jízda na kole, různé sportovní 
nebo kulturní vyžití. Příjemné je také posezení s přá-
teli, či četba poutavé knihy. Možností se nabízí hodně. 
Záleží, co je komu blízké. A my doufáme, že i naše 
vydání zpravodaje Oboráček potěší většinu z vás.

Dočasné uzavření rozhledny

Z důvodu rekonstrukce se rozhledna na Malém 
Chlumu uzavřela od středy 14.  do pátku 23. června 

2017.

oprava rozhledny na Malém Chlumu
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Pouťový víkend

Z předcházejících let se málokdy zadařilo, aby-
chom si jej celý užili v krásném počasí. Větši-
nou propršel nebo bylo chladno, popřípadě se 
střídaly vysoké teplotní rozdíly. Jednou z mála 
výjimek se projevil ten letošní. Celý týden nás 
provázely tropická vedra do 34 °C s občasnými 
bouřkami. Ta nejsilnější trvala celou noc ze 
čtvrtka 22. na pátek 23. června. Vzduch se krás-
ně pročistil, a tak odpoledne si mohly hlavně 
děti užít od 17.00 hodin sportovních soutěží na 
místním hřišti, které pro ně vymysleli někte-
ří zastupitelé obce. Za splněné úkoly dostaly 
děti sladkosti, poukaz na občerstvení a hlavně 
volňásky na pouťové atrakce, které nesměly na 
Oboře chybět. Plné ruce práce měly dvě obec-
ní představitelky, jenž vytvářely dětem barevné 
motivy na různé části těla, a to dokonce i po 21 
hodině. Největší úspěch měl vymalovaný obli-
čej nádhernými ornamenty. Paní hostinská za-
jistila po celý víkend speciality z udírny a v ki-
osku alko i nealko nápoje.

V sobotu 24. června se U kapličky na návsi 
konala v 10 hodin Mše svatá s panem farářem 
P. Janem Pilerem. Čestnou stráž zajistili 4 čle-
nové SDH Obora. Účast občanů nebyla tak po-
četná jako vloni, což možná způsobilo velké 
horko. Hezky se však poslouchali dva členové 
pěveckého sboru z Rájce-Jestřebí, kteří boho-
službu doprovázeli hudbou i zpěvem. Velebný 
pán věnoval své kázání především Janu Křtiteli, 
kterému byla kaplička zasvěcena. Přítomným 
požehnal a popřál vše dobré.

Ve 13 hodin se na místním hřišti utkali v turnaji 
malé kopané týmy z Boskovic, Jabloňan, Lho-
ty Rapotiny a Obory. Po rozlosování porazilo 
domácí družstvo hráče Jabloňan 4:3 a Bosko-
vice celek Lhoty Rapotiny 1:0. Třetí místo uhá-
jila celkově Lhota Rapotina vítězstvím 4:3 nad 
Jabloňanami. Obora skončila druhá po porážce 
1:3 s družstvem z Boskovic. Ocenění získal ješ-
tě nejlepší golman z Boskovic, nejlepší hráč ze 
Lhoty Rapotiny, nejproduktivnější střelec a nej-
starší hráč z Obory. I když se vítězové radovali, 
turnaj si pochvalovali také ostatní fotbalisté. Je-
likož se většinou znali navzájem, měli si o čem 
povídat, společně popíjet a užívat si pouťového 
dne podle libosti.

Potom následovalo sousedské posezení, prová-
zené reprodukovanou hudbou, kterou pouštěl 
od 20.00 hodin DJ Zdenda – Kiss Hády. Protáhlo 
se do nedělních ranních hodin, kdy se i ti nej-
vytrvalejší odebrali k odpočinku, aby se mohli 
zúčastnit v 15 hodin 2. ročníku / a snad ne 
posledního / populárního fotbálku mužů proti 

pouťový turnaj v malé kopané

ženám. V normální hrací době byl stav 4 : 4. A kdo tedy 
vyhrál na penalty? To přece není důležité. Všichni účastníci, 
včetně diváků, se výborně bavili. A paní fotografka si 
oddychla, že neskončila v péči ,,přítomného zdravotního 
personálu“, kdy při svém úkonu ji těsně nad hlavou pro-
svištěl míč, určený do branky.

Pokračovalo se sedánkem na výletišti. Nejenom děti, ale 
také dospělí, se vydováděli na pouťových atrakcích a teprve 
večerní ovlažující deštík přiměl poslední návštěvníky k ná-
vratu domů. 

nedělní fotbálek mezi muži a ženami
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Volejbalový turnaj

První prázdninový den, v sobotu 1. července, se ko-
nal již třetí ročník volejbalového turnaje obcí Svazku 
Svitava. Letos probíhal na hřišti v Újezdě u Boskovic, 
a to od deváté ranní hodiny. Zúčastnily se smíšené 
družstva z Újezdu u Boskovic, Skalice nad Svitavou, 
Svitávky, Lhoty Rapotiny, Doubravice nad Svitavou a 
Obory. Protože Újezd disponuje dvěma volejbalovými 
hřišti, bylo možné hrát utkání systémem „každý s kaž-
dým“. 
Během celého dne bylo nejen pro hráče, ale i fandící 
nachystané bohaté občerstvení. Panovala pohodová 
a sportovní nálada, jen občasný větřík někdy potrápil 
dráhu míče. Důležité však bylo, že nepršelo. Hlavní 
výhru, putovní pohár, obhájilo stejně jako vloni druž-
stvo z Újezdu u Boskovic. Proto se můžeme těšit na 
příští ročník s novým putovním pohárem. Druhé místo 
obsadila Lhota Rapotina, třetí získal tým z Doubravice 
nad Svitavou. Ten mile překvapil, neboť se volejbalo-
vého turnaje zúčastnil poprvé. „Oblíbenou“ brambo-
rovou příčku získala Obora. Páté místo vybojovala 
Skalice nad Svitavou a poslední obsadila Svitávka.

Oboru reprezentovali Kamil Krátký, Iva a Kamil 
Vydrovi, Jan Havíř, Hana Müllerová, Adriana Baráko-
vá a Monika Havlíčková. Děkujeme všem za podporu 
a těšíme se na příští ročník.     
     Volejbalisti     

           Cyklovýlet ,,MASKA JEDE“ 

Místní akční skupina MAS Boskovicko PLUS ve spo-
lupráci s městem Boskovice, městysem Doubravicí 
nad Svitavou a obcemi Kuničky, Oborou a Lhotou 
Rapotinou, uspořádala v neděli 18. června sportovní 
akci na kolech. Zájemci se mohli registrovat do pátku 
16. června na webových stránkách organizace.
Prezence probíhala od 8.30 na Masarykově náměstí 
v Boskovicích, startovalo se v 9.00 hodin. Všichni při-
hlášení obdrželi startovací balíčky a každý svým tem-
pem projížděl úsek trasy v délce 26 km. Na vyznače-
ných stanovištích získávali razítka. Potvrzené listy se 
následně dostaly do slosování o hodnotné ceny.

Naší obcí projelo 68 cyklistů ve výborné náladě, neboť nejenom požitek z jízdy, ale i příznivé, mírně oblačné 
počasí jim přálo. Ideální podmínky pro tento výlet, kde i my jsme měli zastoupení jedním z největších oborských 
cyklonadšenců, si nenechala ujít ani paní senátorka. Po dřívějších ,,Otevřených rozhlednách“, které zajišťoval 
stejný organizátor, získá cyklovýlet určitě velkou oblibu.

Volejbalový turnaj

Malá kopaná

Podzimní sezóna začala pro tým FK Obora 
v neděli 13. srpna výhrou nad FC Študlov 
5 : 2. Ze základní soutěže se odhlásila 2 druž-
stva, a proto mají naši fotbalisté volná kola, 
kdy nehrají. Poslední zápas odehrají v sobotu 
21. října proti TJ Ostrov u Macochy na domá-
cím hřišti v 16.00 hodin. Výslednou tabulku 
tedy uveřejníme v dalším čísle zpravodaje.

Cyklovýlet “Maska jede”

Nejnovější sestava týmu FK Obora
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Střelecká soutěž

Velmi populární akci pod názvem Memoriál Antoní-
na Řezníčka uspořádali členové STČ Obora na střelni-
ci pod Malým Chlumem v sobotu 26. srpna od 13.00 
hodin. V pořadí VI. ročník se od předešlých nelišil. 
V kategorii mužů a žen probíhala střelba z malorážky 
na pevný terč, děti soutěžily ve střelbě ze vzduchovky. 
Zúčastnilo se celkem 47 osob, z toho 24 mužů, 10 žen, 
4 děvčata a 9 chlapců. 

V kategorii dětí do 9 let se umístili na 
prvních místech Miroslav Havlík, Daniel 
Venclů a Eliška Krátká. V dívčí sestavě prv-
ní Tereza Kovářová, druhá Karolína Ko-
vářová a třetí Jolana Venclů. Mezi chlapci 
získal prvenství Jakub Staněk před Luká-
šem Sedlákem a Romanem Kopeckým. Ve 
třídě starších pánů náležela nejvyšší příčka 
Zdeňku Jalovému, Aloisi Ondrouškovi 
a Jaroslavu Přibylovi. V ženské kategorii 
patřilo 1. místo Haně Müllerové mladší, 2. 
místo Margitě Skoumalové a 3. místo Ka-
mile Skřivanové. A zbývá skupina mužů. 

O první místo se se stejným počtem bodů rozdělil 
Michal Staněk a Petr Ondříšek, na druhém místě sta-
nul Jan Havíř, následován Františkem Venclů st.

K dobré pohodě přispělo občerstvení i přírodní pod-
mínky, které v té době panovaly.

Velká cena Blanenska v požárním útoku

Tým našich mladých hasičů to dokázal! Jak úvodem 
zmínil pan starosta, získali kluci prvenství ve Velké 
ceně Blanenska v požárním útoku. 

Celkové pořadí: 1. místo Obora – 244 bodů, 2. místo 
Žernovník – 203 bodů a 3. místo Míchov – 194 bodů. 
Nejlepšího času hoši dosáhli 20. srpna v Rudici / 16,82 
s/ a 27. srpna v Sychotíně /16,94 s/. Slavnostní vyhlá-

šení proběhne v sobotu 18. listopadu v Černovicích. 
Kdo bude chtít, může se tohoto aktu zúčastnit osobně. 
My alespoň touto cestou blahopřejeme, velice děkuje-
me a máme radost, že Ondra, Dominik, Jakub, Jan, Da-
vid, Aleš a hostující Jirka z Horního Poříčí zaslouženě 
zvítězili. (foto titulní str.)

Soutěž v požárním útoku

Sbor dobrovolných hasičů Obora ve spolupráci s obcí 
Obora pozval širokou veřejnost na III. ročník soutěže 
O pohár obce Obora, konanou v sobotu 5. srpna na 
místním hřišti. Od 11.30 hodin probíhala prezence na-
hlášených družstev, v 11.50 hodin nástup, dále porada 
velitelů a od 12. 00 hodin zahájení požárního útoku dle 
pravidel PS s dodatky pravidel Velké ceny Blanenska 
v kategorii: muži 3B a ženy 2B. Přestože se přes internet 
přihlásilo 26 týmů a počasí bylo přímo ideální, dojelo 
nakonec pouze 11 mužských a 3 ženské družstva. Pro-
to se účastníci domluvili na dvou pokusech s tím, že 
se započítá samozřejmě ten zdařilejší. Nejlépe se dařilo 
Pasohlávkám v čase 16,56 s. Za nimi následoval Sycho-
tín 16,70 s a jako třetí Obora 16,89 s. V ženské disciplíně 
triumfovaly Černovice A za 17,57 s, za nimi Černovice 
B 18,37 s a třetí Sudice 20,26 s.

Organizátoři připravili nejenom skvělé podmínky pro tento sport, ale také hodnotné ceny a osvěžující občer-
stvení.

Soutěž v požárním útoku na Oboře

Střelecký turnaj “Memoriál Antonína Řezníčka”
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Zprávičky z naší školičky

Letní prázdniny uběhly velmi rychle, ale než 
se zmíním o novém školním roku, ráda bych se 
vrátila ke dvěma událostem v červnu. 

V pátek 23. června zavítali do naší mateřské 
školy kamarádi ze ZŠ Jabloňany. Připravili jsme 
pro ně velké překvapení. Jelikož se na Obo-
ře právě chystala pouť a přijely kolotoče, pan 
starosta nám domluvil celou hodinu točení 
zdarma. O týden později, v pátek 30. června, 
následovalo rozloučení s předškoláky na škol-
ní zahradě od 15.30 hodin. Slunečné odpoled-
ne, plné her a soutěží, znamenalo také dojemné 
loučení se 7 dětmi /4 děvčata a 3 chlapci/, kteří 
usednou v září do školních lavic. Na zakončení 
nechybělo ani opékání špekáčků.

Během měsíce srpna se konal v budově školy 
i celého areálu úklid. Velkou senzací pro děti 
se stalo zakoupení nové trampolíny, která se 
umístila k ostatním hracím prvkům na zahradě.

V září nastoupilo 27 dětí, 14 z Obory a 13 z Jablo-
ňan / z toho 10 děvčat a 17 chlapců/. Provozní 
doba i personál se nezměnil. Čeká nás spous-
tu výletů, hlavně do přírody, zábavné hraní a 
sportování, kulturní akce a hezké chvilky mezi 
novými kamarády. 

Nadále pokračujeme ve sběru starého papíru, 
jehož výtěžek se použije opět na akce pro děti 
z MŠ. Pro charitativní účely se místo plastových 
víček budou sbírat pivní víčka, aluminiové ple-
chovky a použité baterie. Předem děkujeme 
všem, kteří nás v tomto úsilí podpoří.

Za celý kolektiv MŠ Obora -  
Jana Kolínková, učitelka

Slavnostní rozloučení s předškoláky na školní zahradě

Tablo předškoláků

Návštěva dětí  ze ZŠ Jabloňany u nás
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Místní knihovna - podzimní pozvánka do knihovny

Teplé letní dny se změnily v dny babího léta, ranních 
mlh, červených šípků a barevného listí. Nastává krás-
né období pro všechny, kdož milují procházky příro-
dou nebo rádi fotografují. Brzy se již Malý Chlum za-
halí do barevného kabátku…

S delšími večery ale také přichází čas na posezení s přá-
teli, čas na hezký fi lm nebo dobrou knihu. Pro nadchá-
zející období jsem pro zájemce připravila v knihovně 
tyto volnočasové aktivity:

16. 9. Putování se čtoucími rodinami (sobotní putová-
ní „ne“známými Boskovicemi)

5. 10. Týden knihoven s paní Renatou Moravcovou 
a pejskem Xantem (beseda pro veřejnost s Ženou 
regionu Královéhradeckého kraje letošního roku; 
paní Moravcová je již 17 let nevidomou, ale to jí ne-
brání v plnohodnotném životě – je maminkou syna; 
autorkou projektu Kavárna ve tmě, Duhová tma aj., 
jejím přítelem a „očima“ je její pejsek Xanto). Besedy 
s paní Moravcovou se uskuteční jak pro oborskou MŠ 
v dopoledním čase, tak odpoledne pro děti ZŠ a MŠ 
v Bořitově. Od 17 hodin budeme mít možnost se osob-
ně setkat s paní Moravcovou v oborské knihovně a 
vyzkoušet si např. slabikář pro nevidomé, nalít si skle-
ničku vody se zavázanými očima.

17. 10. Literární čajovna (tradiční setkání nad kniha-
mi, citáty, příběhy a povídáním)

24. 10.  Výtvarná dílna – Korálkování – s paní Jitkou 
Špačkovou (již dlouho jsme „nekorálkovali“, přijměte 
pozvání na toto tvoření)

14. 11. Peříčko poezie v nás i v labyrintu světa (akce 
v rámci festivalu Den poezie u příležitosti narození 
K. H. Máchy + setkání se zajímavou osobností)

28. 11. Adventní tvoření pro malé i velké (vytvoření 
věnce na vstupní dveře, svícnu aj. s paní Marikou)

12. 12. Večer se světýlky u Jany - v knihovně (tradiční 
předvánoční setkání tentokrát v knihovně s tvorbou 
novoročních přání a se světýlky…)

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

Ve fotogalerii je zachycena pohodová i tvůrčí atmosfé-
ra z červnové dílny Hrátky s barvami.

 Na setkání s Vámi se těší Jana Trubáková

červnová dílnička Hrátky s barvami

PODZIMNÍ DÁREK

Podzim má zámek
se zlatou věží

a v něm je krámek,
co přehlédneš stěží.

Podzim má krámek
za lesní tůní,

koupím tam dárek
s podzimní vůní.

V měňavém výkladu
všechno se blýská,
peříčku ze sojky

po větru se stýská.

Slunce je zakleté
v poháru vína,

z krajkových pavučin
je tu krinolína.

Náramek z jeřabin
bude asi pravý,

trnkové korálky,
dva prstýnky z trávy.

Jelení troubení
a lesní vůně,
kapičky rosy

tomu, kdo stůně.

Šípkové knofl íky,
bramborový dým,
mechové koberce,

barevný stín.

Už podzim můj dárek
do mlhy balí,

zavírá krámek,
tichem ho halí.

Až okno otevřeš
na mé tiché volání,
v balíčku objevíš

podzimní vyznání.

(zdroj: http://sweetpilgrim.blog.cz/1010/podzim-basne-a-basnicky/
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Z matriky obce

K trvalému pobytu do naší obce se přihlásili Michaela a Oliver Krajgerovi se synem Richardem, 

Mgr. Jitka Jelínková a Monika Bílková s dcerou Nikol.

Životní jubilea v červenci, srpnu a září
    50 let    Trbušková Ilona 55 let    Růžička Vladimír

    60 let    Havlíčková Marie 70 let    Romportlová Marie

    70 let    Divácký Vavřinec 74 let    Baráková Dana

    77 let    Petr Stanislav  81 let    Alexová Marie

    81 let    Alexa Josef  85 let    Kovářová Zdenka

    86 let   Újezdská Božena 90 let   Vitouchová Anna

Úmrtí
,,Dotlouklo srdce tvé znavené, uhasl oka svit, budiž ti, drahá maminko, za všechno vřelý dík.“                                                       

Ve věku nedožitých 87 let nás navždy opustila v pátek 18. srpna paní Marie Sedláková, 

ve středu 23. srpna pak naše nejstarší občanka paní Miluše Hrachovinová ve věku 92 let.

Hlubokou a upřímnou soustrast všem pozůstalým.
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Humor

K ženě, dřímající na lavičce, přistoupí policista a decentně jí zašeptá do ucha:
,,Paní, máte odhalené jedno prso...“

Paní se na něj vyděšeně podívá a vykřikne:
,,Čert aby vzal prso, ale kde mám dítě?!!!“

 
Staršího, na kole jedoucího pána, zastaví v noci policejní hlídka: 

,,Kam máte namířeno tak pozdě v noci?“
,,Na přednášku o škodlivém vlivu alkoholu, tabáku a nočního života na lidský organizmus.“ 
Policajt se nedůvěřivě ptá: ,,Prosím vás a kdo organizuje takovou přednášku ve dvě v noci ?“

,,Jako obyčejně – moje žena...“

Citát závěrem

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, 
budete se moci radovat podruhé.                                                                             

      Dalajláma

Pozvánky



Číslo 46. Září 2017. Nákladem 130 výtisků vydává 15. 9. 2017 obec Obora.                           
Další číslo Oboráčku vyjde 15. prosince 2017.

Pozvánky

Srdečně Vás zveme na mši Svatou,  konanou
16. září 2017 u Kapličky narození Panny

Marie na Pohoři. Začátek mše je v 16:00 hodin.

Zájezd do vinného sklípku
T lovýchovná jednota Obora, z. s. nabízí v sobotu 28. íjna posezení v JLT rodinném

vina ství Procházkovi v N m i kách u Hustope e, v kapacit do 50 osob.

Cena za osobu 450 K / degustace ro níkových i archivních vín, obložený švédský st l, pe ivo, káva, aj, nealko

nápoje, slané pe ivo, konzumace neomezeného množství vína/.

Autobus hradí spolek, odjezd od autobusové zastávky v 16.30 hodin, návrat dle dohody. Zájemci se mohou hlásit u

Jarky Dobiášové osobn nebo na telefonním ísle 778 088 980.

POHÁDKOVÉ POSTAVY OBCE OBORA ZVOU

VŠECHNY D TI A JEJICH BLÍZKÉ NA

PUTOVÁNÍ

POHÁDKOVÝM

LESEM

KDY? 16.9.2017

KDE? sraz na d tském h išti na Obo e

V KOLIK? od 15.00 h

ob erstvení pro d ti i dosp lé zajišt no, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


