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1.sokolský slet 8.6.1952

dětský karneval na Oboře

myslivecký hon

Poznáte se, kluci?

Okénko do historie z obecní kroniky

Požár 
Dne 23. srpna 1905 v 3 ½  hodině odpoledne vypukl po-
žár v čísle 9. /založen dětmi/, který v malé chvíli úžas-
ně se rozšířil. Shořela čísla 9., 10., 12., 18., 29., 36. a 38.  
K požáru dostavilo se kromě místního sboru ještě  
18 sborů cizích a to: Doubravice, Lhota Rapotina, Boři-
tov, Rájec, Skalice, Černá Hora, Chrudichromy, Mlad-
kov, Újezd u Boskovic, Svitávka městýs, Svitávka továr-
ní sbor, Bejkovice, Voděrady, Ráječko, Boskovice křest. 
sbor, Boskovice židovský sbor a Spešov. Bouře s vydat-
ným lijákem, která se strhla během požáru napomoh-
la k zdolání ohně. Při požáru popálen byl místní kovář 
Kazda Jan a Kříž Josef, majitel čís. 9., kterýžto asi měsíc 
musil býti v nemocnici léčen.

Sčítání lidu 1910
Dne 31. prosince 1910 provedeno sčítání lidu. 
Součet přítomného obyvatelstva ..........458
V roce 1900 počet ....................................375 
Počet domů v roce 1910 ...........................65
Počet domů v roce 1900 ...........................57
Úhrnný výměr pozemní plochy osady 425 ha 11 a 71 m2

Úhrnný výměr pozemní plochy v r. 1900 424 ha 84 a  
70 m2

Poměrný čistý výnos 1 ha pozemku v r. 1910 17 K 8 h.

Les Nádavky 
Část lesa v ,,Nádavkách“ byla v roce 1911 postupně ká-
cena jako holoseč. Tak i příštími roky byla kácena až ke 
skalám. Od roku 1911 byla pak též postupně novými 
lesními sazenicemi osazována, což se dělo až do roku 
1923.
V prosinci 1911 založena v obci sirotčí rada k záchraně 
sirotků.

Rok 1912 
Postavena odbočka silnice z obce směrem ke Lhotě Ra-
potině. Ukončena na hranicích katastru naší obce na 
,,Babách.“ V tomto roce zřízeno Družstvo elektrické. 
Vedení šlo z Perné od p. Pařízka. Centrála zařízena na 
naftový pohon. V r.1914 však závod p. Pařízkův zkra-
choval a proto pořízeno v r. 1915 vedení elektrické od 
p. Rud. Řezníčka z Doubravice. Vedení pořízeno ná-
kladem 8000 K. Náklad splácen byl do r. 1919. Jmění 
družstva koncem roku 1926 činilo 5000 Kč. Jak se elek-
tr. vedení osvědčilo seznati lze z toho, že při založení 
družstva byly v obci 2 elektrické motory, avšak v r. 1926 
je jich už v obci 19. Nájemné z pastvin činilo v r. 1912 
….283,70 K.

Odbor Sokola 
20. dubna 1913 založen v místě odbor Sokola. Přihlá-
silo se 16 členů. Jsou to: Borek Frant., Bursa Jan, Havíř 
Jiří, Janíček Antonín, Kučera Josef, Kovář Antonín, Ko-
vář Jaroslav, Král Met. st. a mladší, Kříž Josef, Slavík 
Ig., Šafránek Jan, Stejskal Jos., Stejskal Fr., Vitouch Fr., 
Vitouch Rafael ml.
Na podzim vysázeno na stráni 100 třešní.



3

Slovo starosty

Vážení občané, přiblížil se konec roku a s ním také vý-
čet posledních letošních investic:

- komunikace ve Zmole  
  2 120 000 Kč (z toho 1 000 000 Kč dotace)
- kanalizace ve Zmole 
  355 000 Kč                                                         
- veřejné osvětlení U Krba                         
  431 000 Kč (z toho 200 000 Kč dotace)
- šachta pro redukční ventil vodovodu ve Zmole         
  91 500 Kč
- dovybavení zásahové jednotky obce           
  80 000 Kč (z toho 55 000 Kč dotace)

Pro příští rok 2018 se připravují následující akce:
- nový výtlak vodovodu včetně přípojek, s tím spojená 
  oprava komunikace od točny autobusu na konec 
  obce směrem na Doubravici nad Svitavou (opravu 
  komunikace hradí JmKr)
- oprava pomníku padlých spoluobčanů (při příleži- 
  tosti 100. výročí vzniku Československé republiky)
- chodník U Krba
- oprava komunikace kolem „Svazarmu“ 
- oprava sociálek a tříd v mateřské škole
- nové dětské hřiště
- nové hasičské auto (9 místná dodávka)
- oprava elektroinstalace v KD
- změna územního plánu
Některé akce budou podmíněny ziskem dotace.

Nyní pár řádků ohledně nakládání s komunálním od-
padem v naší obci. Vláda chystá nový zákon o odpa-
dech. Mimo jiné bude jeho součástí navýšení poplatku 
za uložení odpadu na skládku. V současné době tato 
částka činí 500 Kč za tunu odpadu. O tuto částku se 

dělí stát a obec, na jejíž katastru se skládka nachází. 
Je předpoklad, že do roku 2024, kdy končí možnost 
ukládat recyklovatelný odpad na skládky, se postup-
ně tento poplatek může navýšit až na 2 000 Kč za tunu. 
Pochopitelně ruku v ruce tomuto zdražování půjde  
i cena za spalování odpadu. Proto je důležité se na 
toto připravit a maximálně omezit množství směsné-
ho komunálního odpadu v popelnicích. 
V příštím vydání Oboráčku vás seznámím s možnou 
strategií odpadového hospodářství v naší obci. 

! POZOR -  změna provozní doby velkoobjemového 
kontejneru:
V období od 1. listopadu do 31. března bude kontejner 
otevřen pouze první sobotu v měsíci, tj. 2. prosince, 6. 
ledna, 3. února a 3. března.
V období od 1. dubna do 31. října bude kontejner ote-
vřen každou sudou sobotu, tj. 7. dubna, 21. dubna, 5. 
května, 19. května, 2. června, 16. června, 30. června, 14. 
července, 28. července, 11. srpna, 25. srpna, 8. září, 22. 
září, 6. října a 20. října.
Změna času otevření kontejneru: nově od 10:00 do 
11:00 hodin. Děkuji za pochopení.

Vážení občané, od 1. prosince 2017 zlevňujeme cenu 
palivového dřeva z původních 650 Kč/prm na 600 
Kč/prm.

Dále chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili brigády 
na veřejném osvětlení v části obce U Krba.

Přeji všem spoluobčanům krásné a klidné vánoční 
svátky, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2018. 
                                                                                            
      Josef Alexa

Z obce

V úterý 26. září byl vypnutý elektrický proud od 7.00 
do 15.00 hodin, a to v části zástavby při silnici ze Lhoty 
Rapotiny k domu č. 112, ulice ,,Veselka“, areál Včelpo, 
dům č. 15, ulice od domu č. 112 po domy č. 106 a 110, 
jelikož firma E-ON přepojovala NN.
Na brigádě pro zbudování patek stožárů veřejného 
osvětlení v části U Krba se ve čtvrtek 28. září podílelo 
13 občanů naší obce.
V sobotu 30. září se uskutečnil sběr nebezpečného od-
padu, elektrozařízení a pneumatik v oplocence u kra-
vína od 9.00 do 11.00 hodin.
Ve dnech 5. a 6. října provedl kominík, pan Vyšehrad, 
každoroční revizi komínů těch domů, jejichž majitelé 
o to požádali. 
V pátek 27. října položil starosta obce věnec u pomní-
ku padlých spoluobčanů na počest státního svátku 
Dne vzniku samostatného Československého státu, 
datovaného 28. října 1918.

Z důvodu přepojování vodovodního řádu ve Zmole 
netekla voda v obci v pátek 10. listopadu od 8.00 do 
12.00 hodin a v pondělí 20. listopadu od 8.00 do 14.00 
hodin.

Ve čtvrtek 26. října se konalo od 18.00 hodin na obci  
5. zasedání Zastupitelstva obce Obora. 

Usnesení č. 37: Zastupitelé schválili Zprávu o uplat-
ňování ÚP obce Obora 2012 – 2016.

Usnesení č. 38: Zastupitelé schválili Smlouvu č. 
1030036993/002 o smlouvě budoucí na zřízení věcné-
ho břemene na parcele č. 858/37 a 858/32 – Meloun.

Usnesení č. 39: Zastupitelé schválili Smlouvu s VAS 
Boskovice na vybudování šachty pro redukční ventil 
/ před domem č. 38/.
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Usnesení č. 40: Zastupitelé schválili Smlouvu o pří-
spěvku na fi nancování služeb sociální prevence a od-
borného sociálního poradenství zařazených do Mini-
mální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 
2018 s městem Boskovice.

Usnesení č. 41: Zastupitelé schválili Záměr na prodej 
pozemku 874/4 o výměře 176 m2 /u domu č. 107 – 
parcela 874/7/.

Ve čtvrtek 23. listopadu se konalo od 18.00 hodin na 
obci 6. zasedání Zastupitelstva obce Obora.

Usnesení č. 44: Zastupitelé schválili NÁVRH ROZ-
POČTU OBCE OBORA NA ROK 2018. Rozpočtové 
příjmy celkem 4 707 200 Kč, rozpočtové výdaje celkem 
4 707 200 Kč.

Usnesení č. 45: Zastupitelé schválili NÁVRH STŘED-
NĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE OBORA 
NA ROK 2018 – 2021.

Usnesení č. 46: Zastupitelé schválili Návrh rozpočtu 

(plán výnosů a nákladů) na rok 2018 a střednědobý 
výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období 
let 2018 – 2020 příspěvkové organizace MŠ Obora.

Usnesení č. 47: Zastupitelé schválili Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO dle ust. § 2586 a následujících zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů na akci: „Oprava místní komunikace 
Zmola“. 
V souladu s § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení ně-
kterých ustanovení zákona o volbě prezidenta repub-
liky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška) 
se pro volbu prezidenta republiky konané ve dnech 
12. a 13. ledna 2018, případné druhé kolo ve dnech 
26. a 27. ledna 2018 stanovuje minimální počet členů 
okrskové volební komise v obci Obora v počtu 6 (5 čle-
nů + zapisovatel). Jako zapisovatelka byla navržena 
Mgr. Jančevová Marcela.

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR redakce

Podle Sbírky zákonů pod číslem 135/2017 Sb. vyhlásil 
prezident republiky termín voleb na pátek 20. října od 
14.00 do 22.00 hodin a na sobotu 21. října od 8.00 do 
14.00 hodin. V našem volebním Jihomoravském kraji 
jsme měli možnost vybírat z 26 stran.
Volební komise na Oboře ve složení: předsedkyně 
Jaroslava Dobiášová, místopředseda Martin Dvořák 
/ delegovaný za stranu ANO 2011 z Doubravice nad 
Svitavou/, členové Alena Bičovská /delegovaná za 
stranu SPD ze Svitávky/, Mgr. Markéta Dobiášová, 
Petra Havířová a zapisovatelka Mgr. Marcela Janče-
vová.
Z 260 místních voličů se pěti vydal voličský průkaz, 
hlasovat kromě oborských přišli 4 občané s volič-
ským průkazem z jiného obvodu. Do volební místnos-
ti obecního úřadu došlo celkem z 259 osob 166, tedy 
64 % účast. Jeden hlas byl neplatný.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlmentu ČR na Oboře:
Strana 21 ANO 2011   42 hlasů
Strana 29 SPD-Tomio Okamura      35 hlasů
Strana 8 KSČM    16 hlasů
Strana 15 Česká pirátská strana  14 hlasů
Strana 4 ČSSD    12 hlasů
Strana 24 KDU – ČSL   12 hlasů
Strana 1 ODS    11 hlasů
Strana 7 Starostové a Nezávislí      8 hlasů
Strana 12   Strana svobod. občanů    7 hlasů
Strana 10   Rozumní                              4 hlasy
Strana 9    Strana zelených                 3 hlasy
Strana 26   Realisté                               1 hlas

volební komise

Slovo redakce

Adventní čas, nejkrásnější období v roce, na nás dýchl 
svou vánoční atmosférou. Kromě příprav na Vánoce 
je spjat se spoustou tradic. Patří mezi ně například vý-
roba adventních věnců, vánoční dekorace, adventní 
kalendáře, pečení perníčků i cukroví, nákup dárků a 
výzdoba domácností. My, obecní zastupitelé, bychom 
chtěli přispět k dobré pohodě tímto vydáním našeho 
zpravodaje, zároveň s přáním pro vás všechny, užít 
si posledních dnů tohoto roku plných radosti a klidu, 
splněných přání, milých rodinných setkání a kouzel-
ných okamžiků.



5

Cesta pohádkovým lesem

Plánovaný termín, sobota 16. září, nevyšel 
kvůli nepříznivému, deštivému a chladné-
mu počasí. Posunul se na sobotu 7. října, kdy 
hrozilo další zrušení, neboť ráno opět prše-
lo a sem tam vykouklo na chvilku sluníčko. 
Konečné rozhodnutí padlo před polednem, 
jenom se změnila trasa, vzhledem k pro-
máčené cestě kolem lesa, kudy se mělo jít. 
A přestože ještě po 13 hodině hodně pršelo, 
teploty se držely na 14°C, kolem 15 hodiny 
se scházeli první účastníci oblíbeného puto-
vání na výletišti a po skupinkách se vydávali 
na označená stanoviště přes náves, Zmolu, 
Veselku, zpět na hřiště. Děti plnily úkoly, za 
jejich splnění dostávaly odměnu od čerta a 
Mikuláše, vodníků, Toma a Jerryho, Nastěn-
ky, pejska a kočičky i dvou čarodějnic. V cíli 
si opékaly špekáčky, skotačily na průlezkách 
a běhaly po hřišti.
Členky bývalého ČČK Obora, pořádající akci 
pod záštitou obecního úřadu, pamatovaly s 
občerstvením i na dospělé, kteří doprovázeli 
celkem 36 dětí. Na to, jaké panovaly podmín-
ky, se jednalo o velmi slušnou účast, protože 
by byla škoda, uspořádat ,,pohádkovou ces-
tu“ až příští rok, nehledě na to, že nás na ob-
loze doprovázela nádherná duha.

Vlaštovko – drakiáda

I přes velikou snahu uspořádat podzimní 
akce pro děti, nám počasí vůbec nepřálo. Ob-
líbené pouštění draků Na Pohoři v sobotu 
21. října se také komplikovalo. Ranní mlhy, 
trvající až do oběda, vystřídalo oblačné po-
časí, ale bohužel bez větru! V 14.30 hodin se 
začali scházet malí i velcí zájemci, pokusit se 
o vzlétnutí alespoň některého z dráčků, ale 
marně. Nic naplat. S podzimem je spjat také 
odlet vlaštovek, proto si mohl každý vyrobit 
papírovou a zkusit, kam až mu doletí. Teplý 
čaj a svařené víno, nějaká ta sladkost a deba-
tování přispělo k dobré náladě přítomných.

Mše Svatá

Proběhla v sobotu 16. září od 16.00 hodin u Kapličky 
narození Panny Marie. Nevlídné deštivé počasí zapří-
činilo malou účast na této bohoslužbě, kterou sloužil 

farář Páter Jan Piler. Snad alespoň slova evangelia, jež 
četl, zahřála na duši zúčastněné.

Cesta pohádkovým lesem - stanoviště pejska a kočičky

Cesta pohádkovým lesem - organizátorky akce

vlaštovko - drakiáda
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Keramický kroužek

Jakékoliv tvoření skýtá určité kouzlo. Proč ne zrovna 
v keramice? S novým nápadem přišla Lenka Straková, 
která se tímto oborem zabývá.  Při několika návště-
vách v mateřské škole na Oboře si všimla velikého 
zápalu dětí vytvářet ,,umělecká díla.“ Proto se sou-
hlasem obecního úřadu pořádala každé druhé úterý, 
počínaje 19. září, v obecních prostorách keramické díl-
ničky, a to od 16.00 do 17.30 hodin. 

Z bohaté náplně, která se plánuje, zmíním například 
Podzimní téma, Mikulášské dekorace, Vánoční vý-
zdoba nebo Jarní náměty. O velkém zájmu svědčí i 
ten fakt, že keramický kroužek probíhal už v loňském 
roce. A stojí opravdu za to, vidět usilovné snažení dětí 
i dospělých o vytváření produktů z tvárné hlíny pod 
vedením sympatické a usmívající se paní Lenky.

Rozsvícení vánočního stromu

V mírně mrazivém pátku 8. prosince bez sněhové po-
krývky se po 17 hodině rozžala ozdobená borovice před 
obchodem Jednota COOP. Sváteční náladu navodily 
koledy z místního rozhlasu a úvodní řeč pana staros-
ty. Potom však vyrazil dech některým občanům přijíž-
dějící pekelný světélkující vůz, doprovázený rachotem 
a dýmem.  Ale žádné z dětí si naštěstí čerti neodnesli. 
Přicházející Mikuláš s andělem je naopak obdarovali 
nadílkou.
Program na sále pokračoval kouzelným vystoupením 
dětí z mateřské školy, pohádkou O Červené Karkulce 
v podání žáků ZŠ Jabloňany, soutěžemi, písničkami a 
další nadílkou krásně ilustrovaných dětských knih. K 
příjemné atmosféře přispěla vynikající škvarková po-
mazánka, nealko nápoje i svařené víno pro dospělé. Zá-
věrečná píseň Rolničky, rolničky, symbolizující advent-
ní čas, měla být tečkou tohoto večera, jenže neutuchající 
adrenalin některých ratolestí vyprovokoval ostatní k 
dalšímu skotačení na sále. Rodiče měli opravdu práci, 
dostat rozdováděné děti domů. 
Děkujeme všem za účast a zároveň i těm, kdo se s námi, 
zastupiteli, na této akci podíleli.

Zájezd do vinného sklípku

Dobrého vínka není nikdy dost, a tak v sobotu 28. říj-
na uspořádala Tělovýchovná jednota Obora z.s., pátým 
rokem návštěvu vinného sklípku. Kolem 17 hodiny, po 
menších komplikacích, kdy se čekalo na náhradní auto-
bus, neboť původní měl poruchu, odjelo 39 milovníků 
vína do JLT rodinného vinařství Procházků v Němčič-
kách. Vzhledem k loňské návštěvě stejného místa, pří-
větivé pohostinnosti majitelů, příjemného prostředí, se 
většina účastníků opět dobře bavila a na Oboru se vrá-
tila v nedělních ranních hodinách. A jelikož se zrovna 
měnil letní čas, vlastně jsme si o hodinku užili více.

rozsvícení vánočního stromku s mikulášskou nadílkou

rozsvícení vánočního stromku s mikulášskou nadílkou

zájezd do vinného sklípku
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Vyhlášení Velké ceny Blanenska 
v požárním útoku

se uskutečnilo v sobotu 18. listopadu v Čer-
novicích. Při slavnostním aktu stanulo na 
nejvyšším stupni naše družstvo sportovních 
hasičů, jak jsme již zmiňovali v předešlém 
zpravodaji. Ale takovou významnou udá-
lost není na škodu ještě jednou připomenout. 
Velká gratulace!

Vyhlášení VCB v požárním útoku

Divadlo na Oboře

Ochotnický spolek Rájec – Jestřebí uvedl v sobotu 
4. listopadu v 17.00 hodin v kulturním domě divadel-
ní představení Lotte Ingrisch Dámské známosti. Pů-
vodně nastudované tři jednoaktové hry o lásce, osa-
mělosti, naději i beznaději, o šrámech na duši i na těle 
se zkrátily na dvě, pod názvem Vanilkové věnečky a 
Lázeňská promenáda, neboť z důvodu onemocnění 
jednoho z hlavních představitelů se Večer ve třech ne-
mohl reprodukovat. I tak téměř 80 návštěvníků mohlo 
obdivovat herecké výkony čtyř představitelů v neob-
vyklých situacích. 

Myslivecký večírek

Myslivecké sdružení Obora pořádalo Myslivecký ve-
čírek v kulturním domě na Oboře také v sobotu 18. 
listopadu. V plně zaplněném sálu hrála k tanci i posle-
chu kapela TRIO KENT. Nechyběla tradiční výzdoba 
i bohatá tombola. 

Malá kopaná - konečná tabulka roku 2017 

Po zdařilém vykročení do jarní sezóny malé kopa-
né se našemu týmu moc nedařilo, vzhledem k malé 
účasti hráčů. Místo zraněného golmana nastoupil do 
branky vedoucí týmu, často nebyl nikdo na střídání. 
Rozplynul se sen o postupu zpět do 5. ligy. Mrzí to 
tím více, že kluci hráli s plným nasazením a odhodlá-
ním, do hry dávali všechno. A někdy stačilo opravdu 
jen trochu štěstí, neboť šancí vstřelit gól bylo mnoho. 

Snad se hráčům povede příští rok lépe a budou mít 
ze hry sami více radosti. Nejlepším střelcem se opět 
stal Jaroslav Dobiáš s 11 góly, druhý Roman Zoubek 
se 7 góly a o třetí místo se dělil Jan Havlíček a Viktor 
Štěrba, každý po 4 gólech. 

Poř. Název výhra remíza prohra skóre body
1. HŘEBCI Ludíkov 11 1 4 46:36 34
2. FFK KOBRA Blansko 9 2 5 52:31 29
3. TJ Ostrov u Macochy 9 2 5 34:34 29
4. JIHOMORAVAN Blansko 8 0 8 64:64 24
5. MK Březová 7 3 6 35:37 24
6. FC Študlov 6 3 7 54:40 21
7. FK Obora 5 3 8 41:47 18
8. FC ROMA Olešnice 4 2 10 35:58 14
9. FK PENZION ARTIS 2 6 8 34:48 12
10. Spolek TJ Úsobrno Odhlásil se
11. SK Horní Lhota Odhlásil se
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Zprávičky z naší školičky

První rodičovská schůzka se uskutečnila ve čtvrtek 
7. září v 16.00 hodin v budově MŠ Obora. Hlavní 
náplní bylo seznámení s personálními i organizač-
ními změnami a nabídka akcí po celý školní rok.  
Do naší MŠ nastoupila od 1. listopadu paní učitelka 
Libuše Hamplová, a to na pozici školní asistentky. 
Její místo bylo možné vytvořit na základě schvále-
né žádosti z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, fi nancovaného EU a podporovaného 
ministerstvem školství. 
Kromě her a sportování ve školce, vycházek do 
přírody i skotačení na školní zahradě, jsme zajisti-
li dětem následující akce.  Na čtvrteční dopoledne 
5. října setkání s knihovnicí Janou Trubákovou a 
slepou paní Moravcovou s Dobrušky s jejím psem 
Xantem. Společnost Zdraví dětem vystoupila 
v programu Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa 
v úterý 10. října v 8.30 hodin v budově školky, 
vstupné se hradilo dětem z peněz za sběr staré-
ho papíru. S pohádkou Loupežník a Třeštipírko 
se představilo Divadélko manželů Horákových 
ve čtvrtek 12. října kolem 11 hodiny. V pondělí 6. 
listopadu se uskutečnila dílnička s podzimním tvo-
řením v 15.45 hodin s paní Šárkou Trubákovou a ro-
diči. Malá technická univerzita Brno nás navštívila 
v úterý 21. listopadu, kdy od 8.45 hodin předvedla 
program Stavitel mostů v rámci polytechnického 
vzdělávání dětí. Ve čtvrtek 30. listopadu shlédly 
děti ještě pohádku Pták Ohnivák a liška Ryška, 
v úterý 5. prosince pak pohádku Pecivál a čert, kte-
rý jim donesl mikulášskou nadílku.
Během prosince patřilo k naší oblíbené činnos-
ti pečení perníčků, vánočního cukroví, zdobení 
stromečku ve školce i venku pro ptáčky. Jednou 
z posledních akcí tohoto roku se stalo vystoupení 
při rozsvícení vánočního stromku na Oboře, a to v 
pátek 8. prosince po 17 hodině na sále KD.  Svým 
účinkováním v roli andílků, čertíků, sněhuláka 
i Mikuláše okouzlili přítomné návštěvníky a sklidi-
li veliký potlesk.
A protože se pomalu a přece blíží zimní prázdniny, 
rády bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, 
rodičům a spolkům, kteří nám byli nápomocni při 
aktivitách pro naše školáčky a popřát Vám krásné 
vánoční svátky, ozdobené úsměvem dětí, 
v novém roce pevné zdraví, pohodu a štěstí.
      Za kolektiv MŠ Obora učitelka Jana Kolínková

Podzimní hrátky na školní zahradě

Pohádka Pecivál a čert

Projekt školní zahrady - společná práce dětí 

Trochu sněhu a jaká je to radost



9

Místní knihovna

Ani se tomu nechce věřit, že opět po roce (a jak to 
uběhlo!) je tu adventní a vánoční čas.
Ale je to tak. Dny jsou krátké, noci dlouhé a sluníčka je 
jako šafránu. Příroda nás dokáže někdy okouzlit třpy-
tivou jinovatkou nebo tajuplnými cáry mlhy. Nuže 
tedy – vánoční čase vítej k nám do našich domovů, ví-
tej pokoro, lásko i porozumění.
Když se ohlédnu, jak plynulo podzimní období v 
knihovně, musím zde zmínit především tato setkání 
a poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli a 
také těm, kteří přišli poslouchat vyprávění, diskutovat 
nebo tvořit:
5. 10. jsme zažili v Oboře dvojí setkání s paní Renatou 
Moravcovou a jejím vodicím pejskem Xantem. Paní 
Renata zavítala do oborské mateřské školy a v podve-
černím čase i do knihovny. Zájem občanů byl pro mne 
milým překvapením, sešlo se nás 21. Jak už to v životě 
bývá, bylo to povídání místy smutné, ale především 
lidské. Bylo to setkání se zamyšlením o osudech jiných 
lidí i o sobě samém.
24. 10. jsme po delší době opět korálkovali, tentokrát 
s paní Jitkou Špačkovou, vznikla pozoruhodná něžná 
dílka. Kromě toho to bylo hrozně prima strávené od-
poledne.
Festival Den poezie jsme 14. 11. oslavili s milonickým 
spisovatelem Jiřím Šanderou. Četli jsme z jeho knih, 
povídali si a samozřejmě zde nechyběl úryvek básně 
K. H. Máchy - Máj. Neboť tento festival se koná u pří-
ležitosti jeho narození.

Adventní tvoření (28. 11.) s Marikou Michalovou, flo-
ristkou, se setkalo s příznivým ohlasem a do prostor 
knihovny jsme se pomalu nevešli. Nedostatek místa 
ale nebyl překážkou, oborské/doubravické/blanen-
ské dívky i ženy opět nezklamaly a svou fantazií i 
drobnou pomocí paní floristky si všichni domů odná-
šeli krásné adventní věnce na stůl či na dveře. Vůně 
jehličí, barvy Vánoc a pohodová atmosféra.
V novém roce 2018 Vás chci, milí spoluobčané, pozvat 
v úterý 23. 1. 2018 od 17 hodin na populárně-naučnou 
besedu s panem Dr. Antonínem Štrofem na téma ar-
cheologie a archeologické nálezy v okolí naší obce – 
Obora ve světle archeologie.
Milí čtenáři, milí uživatelé oborské knihovny a spo-
luobčané, děkuji Vám za letošní přízeň, kterou jste 
knihovně (i mně) věnovali. Věřím, že půjčené knihy 
Vám přinášejí potěšení a radost. A naše setkání při 
různých příležitostech poučení i zábavu. Děkuji Vám.
A také děkuji zastupitelům obce Obora za to, že čin-
nost knihovny podporují a že v letošním roce můžeme 
využívat větší (a hezčí) prostory oborské knihovny.
Všem přeji klidné a radostné prožití vánočních svátků, 
zdraví, štěstí a mnoho dobrého v roce 2018.
    Jana Trubáková
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Z matriky obce 

K trvalému pobytu v naší obci se přihlásil Lubomír Fránek a Ondřej Gungaa. 
Odhlásili se Karolína Ludvová, Daniel Barbaro a Libor Vinkler.

 

Do svazku manželského vstoupili Monika Kryštofová a Tomáš Bílek. 
Své ANO si řekli v sobotu 2. září.

Hodně štěstí do společného života, plného splněných snů, 
přejí obecní zastupitelé.

Životní jubilea v říjnu, listopadu a prosinci
    60 let   Mašková Věra  60 let   Kopecká Lenka

    65 let   Šmerdová Miroslava 65 let   Zachoval Jaromír

    70 let   Řezníčková Marta 71 let   Trtílková Svatava

    71 let   Havíř Pavel  82 let   Barák Karel   

    83 let   Moráň Oldřich  87 let   Kovářová Vlasta   

    88 let   Borková Vlasta

Úmrtí
,,Umlklo srdce znavené, přestalo náhle bít. Nechte mne, moji milovaní, jen v klidu odejít.“

V pondělí 25. září zemřel pan František Kovář ve věku 89 let.
Hlubokou a upřímnou soustrast pozůstalým.
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Pozvánky

Tříkrálová sbírka

pod záštitou Oblastní charity Blansko se uskuteční  na Oboře v sobotu 6. ledna 2018 od 10.00 hodin.

Silvestrovský výšlap.

Zastupitelé obce Obora po ádají pro širokou ve ejnost

7. ro ník sportovn odpo inkové spole enské akce

v poslední den tohoto roku, a sice v ned li 31. prosince

na rozhlednu Malý Chlum.

Sraz u Oborské hosp dky ve 13.00 hodin.

Na vrcholu kopce bude p ipraveno pohošt ní.

Hlavn však strávíme spolu jedny z posledních okamžik roku 2017.

TT AA NN EE NN ÍÍ NN AA OO BB OO EE
v kulturním dom  již posedmé, zam ené na 

polku, val ík, tango, waltz, jive, country tance. 

První lekce v ned li 7. 1. 2018 v 17:00 hod.

Další o ned lích 14. 1., 21. 1., 28. 1. a 11. 2. od 17:00 do 19:30 hod.

Slavnostní záv re ný ve írek v sobotu 24. 2. 2018 od 19:00 do 24:00 hod.

Slavnostní tabule, tombola, tane ní hry.

Oble ení: pánové kalhoty, košile, kravata, dámy odpolední šaty.

B hem lekcí je zajišt no ob erstvení na sále.

Cena kurzu 1200, K za pár.

P ihlášky na e mail: haviri.obora@seznam.cz

nebo na tel. 731 548 254, 731 548 279

Vyu ují u itelé

tance manželé

Míšenští.
Zažijete p íjemné ve ery plné tance, zábavy a pohody.

DIVVOOCH
d i v a d l o v od ě ra d ských oc ho tn í ků

Obora: 20. ledna 2018 v 16:00 hod.

u vá d í d i va d e l n í p o h á d ko vo u ko me d i i

Jak princezna 
k pošťákovi přišla



Číslo 47. Prosinec 2017. Nákladem 130 výtisků vydává 15. 12. 2017 obec Obora.                           
Další číslo Oboráčku vyjde 16. března 2018.

Přání závěrem: 

Hvězda září na obloze a vypráví o velké touze.  Dychtění dětských přání, možná někdy k pousmání. 

Avšak je v něm síla skrytá, slzami štěstí dávno smytá. Vraťme se zas do mladosti, do dětství a do radosti.   

Plamínek naděje ať září v nás, pak budou Vánoce krásou všech krás. Do nového roku pevné zdraví, štěstí,

lásku, spokojenost a pohodu Vám přejí obecní zastupitelé.                                                                                                                      


