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Od počátku války vypovězené Rakouskem Srbsku, 
byly vyhlášeny tyto války:  Rakousko Srbsku – 28. čer-
vence 1914, Německo Rusku - 1. srpna 1914, Německo 
Francii - 3. srpna 1914, Německo Belgii - 3. srpna 1914, 
Anglie Německu -  4. srpna 1914, Rakousko Rusku - 5. 
srpna 1914, Srbsko Německu - 6. srpna 1914, Černá 
Hora Rakousku - 11. srpna 1914, Černá Hora Němec-
ku – 11. srpna 1914, Francie Rakousku – 11. srpna 1914, 
Anglie Rakousku – 13. srpna 1914, Japonsko Němec-
ku – 23. srpna 1914, Rakousko Belgii – 28. srpna 1914, 
Rusko Turecku – 2. listopadu 1914, Francie Turecku 
– 5. listopadu 1914, Anglie Turecku 5. listopadu 1914, 
Belgie Turecku – 7. listopadu 1914, Srbsko Turecku – 
7. listopadu 1914, Italie Rakousku – 23. května 1915, 
Italie Turecku – 21. srpna 1915.
Mobilisací zbaveny byly rodiny po většině svých živi-
telů. Byla proto nemajetným rodinám povolaných zá-
ložníků vyplácena vyživovací podpora, čímž tlumen 
byl zárodek vzdoru u těch nejchudších.
Dne 19. října 1914 ráno vypukl v čísle 21. požár, který 
podařilo se lokalisovati. Vyhořela stodola a kůlna. Při 
záchranných pracích velice vydatně pomáhala zvláš-
tě svobodná děvčata, která mají lví podíl na zdolání 
požáru.
Z pozemků pronajatých činilo nájemné v r. 1914 …711 
K. Z Podchlumí 69 K 50 h. Obnosy tyto se dostávaly až 
do r. 1920. Ekvivalent z obec. jmění v r. 1914 obnášel 
46 K a trval tak až do r. 1924.

Odvedenci ročník 1919

Okénko do historie z obecní a školní kroniky

Světová válka
V roce 1914 vzplála na půdě evropské hrozná válka. 
Dne 28. června 1914 následník trůnu Jeho císařská a 
královská Výsost pan arcivévoda František Ferdinand 
d´Este a jeho vznešená choť paní z Hohenburgu zhy-
nuli atentátem v Sarajevu, kdež vyšetřováním zjiště-
no, že hlavní příčina a původ královraždy pochází ze 
Srbska. Tam totiž již od delší doby různé spolky pro-
tirakouské v mládeži rozsívaly podvratné myšlenky, 
kteréž odtud se šířily až do Bosny a tu uskutečněny 
odstraněním královských manželů.  Rakousko žádajíc 
za přísné vyšetření těchto zlých poměrů a potrestání 
viníků, podalo dne 23. července Srbsku ultimatum, 
avšak Srbsko je ve všech bodech nepřijalo. Proto válka 
stala se nutností.  Dne 28. července 1914 vypovědělo 
Rakousko Srbsku válku a vyhlásilo všeobecnou mo-
bilisaci od 22 do 37 let. Před všeobecnou mobilisací 
byli v činné službě vojenské: Kovář Josef č. 21, Barák 
Jindřich č. 4, Borek František č. 24, Újezdský Jan č. 63 
a Janíček Josef č. 23.
Přímo před mobilisací povoláni byli: Havíř Jan č. 22, 
Kříž František č. 62. Mobilisováni byli: Havíř Jan č. 2, 
Borek Robert č. 5, Mrázek František č. 10, Kovář Ru-
dolf č. 38, Borek Josef č. 24, Romportl Jaroslav č. 21, 
Kovář Václav č. 21, Janíček Jakub č. 20, Zachoval Josef 
č. 19, Kříž Jan č. 61, Odehnal František č. 65, Sehnal 
František č. 37, Bašný Rudolf č. 36, Šafránek Antonín 
č. 29, Vitouch Metoděj č. 48, Vitouch Josef č. 55, Švec 
Antonín.
Hlavní odjezd vojínů našich a z celého kraje byl v ne-
děli 2. srpna. Odjezd všech stal se v úplném pořádku, 
ale jelo se beze všeho nadšení, neboť jsme byli ,,v ci-
zích službách“ a měli jsme se bíti za cizí zájmy. Bylo 
to dojemné loučení s rodiči, ženami, dětmi a sousedy.  
Oči mužů – vojínů těkaly po známých a drahých jim 
místech a loučily se s rodnou vískou a lány, tak bo-
hatou úrodu slibnými. Mužská hrdost a vojenská po-
vaha nedala sice průchodu slzám, ale city tak mnohé 
srdce bylo přeplněno a změkčeno, že oko musilo od-
vraceti, by se nesetkaly přímé hledy manžela s věrnou 
družkou, otce s milými dítkami. Všichni odevzdaně 
opustili své domovy, poslušni jsouce vůle panovní-
kovy, jež jim byla rozkazem. Vzhledem ku dopravě 
vojska omezena a dle potřeby i zastavena byla jízda 
civilních osob na drahách.
Z války rakousko – srbské povstala v krátké době vál-
ka evropská. Spojencem Rakouska stalo se Německo.  
Proti Rakousku a Německu vystoupilo Rusko, Anglie, 
Francie, Belgie. Ostatní státy evropské prohlásily ne-
utralitu. Jelikož i Japonsko zasáhlo nepřátelsky proti 
Německu a k válce evropské přibírána vojska z kolo-
nií, nastala válka světová. Pozdějším spojencem Ra-
kouska a Německa stalo se Turecko, se kterým Rusko 
se utkalo. Neutrality vzdala se první  Italie a přistou-
pila ku trojdohodě: Rusku, Francii a Anglii a povstala 
čtyřdohoda. Později vzdalo se neutrality Bulharsko a 
připojilo se k mocím centrálním.
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Slovo starosty

Vážení občané, čas běží jako voda a máme tu další 
vydání Oboráčku. V letošním roce prozatím žádné 
investice neproběhly. Doposud byly podány žádosti  
o dotace na opravu komunikace U Krba, na nové dět-
ské hřiště, na opravu pomníku a na rekonstrukci soci-
álek v MŠ Obora. Uvidíme, co z toho vyjde.
Pomalu se blíží jaro, ale já se ještě vrátím k zimnímu 
období. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se starali  
o zimní údržbu, že odvedli kus poctivé práce. 

Informace o hospodaření v obecních lesích v roce 
2017: v roce 2017 pokračovalo zpracování kůrovcové 
kalamity, proto se prováděla jen těžba nahodilá na 
zpracování této kalamity. Napadené kůrovcové dřevo 
se postupně zpracovávalo s termínem dokončení prací 
do konce letošního února. Zákon nařizuje zpracování 
do konce března. Z důvodu klesající ceny kalamitního 
dřeva nebylo možné zhodnotit dřevo za lepší cenu.

Náklady na hospodaření v obecních lesích: 
 - těžba a přibližování dřeva 204 377 Kč 
- pěstební činnost 291 697 Kč 
- celkem                                        496 074 Kč  

Příjmy z prodeje dřeva a dotace:   
- prodej dřeva 538 380 Kč 
- dotace  133 860 Kč 
- celkem  672 240 Kč  

Výsledek hospodaření: 176 166 Kč  

Nakládání s odpady

Jak jsem slíbil v minulém čísle zpravodaje, vyjádřím 
se trochu podrobněji k možnému nakládání s odpady 
v naší obci. Cena za ukládání odpadu, ať už na sklád-
ku nebo ve spalovně, půjde nahoru. O tom už není 
pochyb. Proto se musíme pokusit maximálně snížit 
množství komunálního odpadu. K dosažení tohoto 
cíle vedou dvě cesty.
První spočívá v tom, že by se evidovalo, kolik jednot-
livé domácnosti vytřídí druhotných surovin (plast, 

papír) a kolik vyprodukuje směsného komunální-
ho odpadu určeného k likvidaci. Podle výsledku by 
se odvíjela výše poplatku za odpad. Čím víc vytřídíš 
druhotných surovin a čím méně vyprodukuješ odpa-
du, tím zaplatíš méně.
Já jsem spíše pro druhý způsob, který je založen na 
jisté solidaritě. Neposuzovat individuálně jednotlivé 
domácnosti, ale celek, celou obec. Toto ale vyžaduje 
maximální snahu jednotlivých domácností se zapojit. 
Do domácností by se např. rozdaly plastové pytle, do 
kterých by se ukládaly plasty 
a papír. Viz. foto níže. Tyto 
by byly pravidelně sváženy, 
např. jednou za 14 dnů, mě-
síc,… Pokud by se podařilo 
vytřídit čisté PET lahve, tím 
lépe. Daly by se prodat, a tak 
by se efektivita celého pro-
jektu ještě zhodnotila. 

Ať tak, či tak, je to běh na dlouhou trať. Ale nějak se 
začít musí. Chtěl bych poprosit, pokud někdo ví, jak 
by se celému projektu dalo pomoci, ať mě kontaktuje. 
Společnými silami můžeme dosáhnout úspěchu. 
Bohužel v Evropě nedokážeme zpracovat vytříděné 
plasty a následně je použít. Pouze malou část. Drtivá 
většina plastů, cca 7 milionů tun ročně končila v Číně. 
A Čína od letošního roku drasticky snížila odběr plas-
tového odpadu z Evropy. Je pravděpodobné, že z části 
vytříděných plastových surovin se může stát odpad, 
jehož likvidace se bude muset zaplatit. Ale uvidíme, 
jak všechno dopadne.

Každopádně EU místo neustálého vymýšlení nesmys-
lů měla na tomto již dávno pracovat a předejít tomuto 
problému. Ale to bychom asi chtěli moc.

Závěrem přeji všem spoluobčanům krásné blížící se 
jaro a především klid a pevné zdraví.                                                                                                               
                               Josef Alexa

                                                                                                  
Z obce

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se konalo od 18.00 hodin 
7. zasedání Zastupitelstva obce Obora.
Usnesení č. 51: Zastupitelé schválili střednědobý 
výhled Obecně závaznou vyhláškou obce Obora  
č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 52: Zastupitelé schválili Smlouvu o právu 
k provedení stavby – Tomeček.
Návrh usnesení č. 53: Předsedající seznámil přítomné 
zastupitele s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši  
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných  

celků, a to od 1. ledna 2018.
Usnesení č. 54: Zastupitelstvo schválilo  STŘEDNĚ-
DOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE OBORA NA 
ROK 2018 – 2021.
Usnesení č. 55: Zastupitelstvo schválilo Rozpočet 
(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. 56: Zastupitelstvo schválilo Darovací 
smlouvu na finanční dar ve výši 10 000 Kč na provoz 
hřbitova v Doubravici nad Svitavou. 
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Multifunkční hřiště

Správkyní víceúčelového areálu na místním hřišti 
bude od letošního roku Jaroslava Dobiášová místo 
paní Evy Kovářové. Podmínky platí stejné jako dopo-
sud, pro občany obce 40 Kč/hod za tenis a 60 Kč/hod 
za nohejbal. Pro občany ostatních obcí 60 Kč/hod za 
tenis a 100 Kč/hod za nohejbal. Pronájem plochy si 

můžete rezervovat osobně nebo na telefonním čísle 
778 088 980. Vybraný finanční obnos bude použit na 
údržbu kurtu, popř. další dovybavení.

Prezidentské volby 2018

Jak se dalo předvídat, volba prezidenta ČR měla  
2. kola. V prvním, které se konalo v pátek 12. a sobotu 
13. ledna 2018, kandidovalo na tento post 9 uchaze-
čů. První dva kandidáti celorepublikově postoupili do  
2. kola. Z 258 voličů se do prostor obecního úřadu, 
první den od 14.00 do 22.00 hodin a druhý den od 8.00 
hodin do 14.00 hodin, dostavilo k urně 175 občanů. Po 
odečtení vydaných voličských průkazů, kdy jejich dr-
žitelé volili jinde a 1 osoby, která přišla z jiného voleb-
ního obvodu, se skládal celkový počet osob ze stálého 
i zvláštního seznamu 253, účast tedy 69%. Všechny 
hlasy byly platné.

Výsledky prezidentských voleb 2018 na Oboře:
Miloš Zeman  107 hlasů
Jiří Drahoš 31 hlasů
Pavel Fischer  12 hlasů
Michal Horáček  10 hlasů
Marek Hilšer  9 hlasů
Mirek Topolánek  4 hlasy
Jiří Hynek  2 hlasy
Petr Hannig      0 hlasů
Vratislav Kulhánek   0 hlasů

Slovo redakce

Milí čtenáři. Jaro opět převzalo vládu, snad přinese 
každému z nás pohodu a dobrou náladu. Rádi by-
chom, aby už sluníčko za okny svítilo, všude kolem 
nás rostlo plno kvítí, by v povětří ptáci štěbetali, že je 
čas, užít si této krásy a my se nadýchali plnými doušky 
nastávajících dní. Pokochejme se k tomu ještě čtením 
zpravodaje, který se nyní do vašich rukou dostává. 
Přejí obecní zastupitelé.

V letošním roce 1. zasedání Zastupitelstva obce Obora 
proběhlo v pondělí 26. února v 18.00 hodin v obecních 
prostorách za přítomnosti paní senátorky Ing. Jaromí-
ry Vítkové, která kromě naslouchání našich bodů pro-
gramu, nás seznámila se svou činností a záměry.
Schválila se Žádost o vyřazení majetku z evidence MŠ 
Obora, Smlouva o smlouvě budoucí s E-ON Distribuce
/p. Meloun a p. Brantalík/. Předsedající poreferoval o 
hospodaření v obecních lesích za rok 2017.

Úřední hodiny na obci pro veřejnost se v novém roce 
nezměnily: každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin.

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 kosmetický balíček. Občané, kteří 
dosáhli kulatého nebo polokulatého výročí, obdrží po-
ukazy dva.

Poplatek komunálního odpadu zůstal stejný jako 
vloni. Za osobu s trvalým pobytem se bude vybírat 
450 Kč, chalupáři za nemovitost také 450 Kč, za kaž-
dého psa 70 Kč.  První termín výběru bude ve čtvrtek  
22. března na obecním úřadě od 17.00 do 19.00 hodin, 
druhý pak ve čtvrtek 19. dubna ve stejném čase.
 Platbu je možno provést i převodem na účet  
9227631 / 0100, kdy jako variabilní symbol uveďte 
číslo domu a do zprávy pro příjemce napište vaše 
jméno a příjmení.

Osvobození od placení zůstávají senioři od 80 let, 
členové zásahové jednotky Obora, děti v tomto roce 
narozené, občané, kteří se více než 9 měsíců ocitli  
v nemocnici nebo v jiném zdravotním zařízení a obča-
né, kteří déle než 9 měsíců pobývali v zahraničí. 

V loňském roce se vybralo 134 064 Kč, z toho za psy  
5 110 Kč. Celková částka za odpady, kterou obec za-
platila, činila 222 000 Kč, tzn., že z  obecního rozpočtu 
se na odpady doplácelo 87 936 Kč.

Volby prezidenta ČR - volební komise
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Vánoční bowling
Nesmazatelným dojmem se ukázal 
pro 46 zájemců turnaj v bowlingovém 
centru Blansko. Připravila jej Tělový-
chovná jednota Obora, z.s. na čtvrtek 
28. prosince od 17 do 19 hodin. Z Obo-
ry se odjíždělo v 16.15 hodin, abychom 
se v klidu rozmístili na 8 dráhách a vy-
chutnali si požitek ze hry. Jak už to tak 
bývá, někdo si chtěl protáhnout tělo, 
vyzkoušet házení koulí, jiný si dokázat 
co nejlepší zásahy. Po vypocení mno-
ha kalorií jsme je brzy získali zpátky 
v naší Oborské hospůdce, kde po ná-
vratu před 20 hodinou se zároveň vy-
hlásilo pořadí nejlepších hráčů. V dět-
ské kategorii se odměnila tři děvčata, 
neboť více dětí se nepřihlásilo. Mezi 
ženami zvítězila Jana Malachová /271 
bodů/ před Idou Romportlovou /269 
bodů/ a Kateřinou Kubínovou /261 
bodů/. Z mužů se nejvíce dařilo brat-
rům Štěrbovým, Adamovi /321 bodů/ 
a Viktorovi /303 bodů/ před domá-
cím Jaroslavem Přibylem /300 bodů/. 

Často pouhopouhá jedna kuželka roz-
hodla o pořadí dalších. Nehodnotil se 
výkon Jiřího Bednáře, ale za zmínku 
stojí, že v jedné hře získal 188 bodů. 
I když se bowlingové klání konalo už 
mnohokrát, příjemným zjištěním byla 
skutečnost, že stále hodně příznivců z 
našich řad má zájem o tuto akci.

Silvestrovský výšlap
Zastupitelé obce Obora uspořádali 
sedmým rokem populární sportov-
ně – odpočinkový – společenský výš-
lap k rozhledně na Malém Chlumu, a 
sice v neděli 31. prosince.  Ranní mlhy 
a déšť nenasvědčoval o velké účasti, 
přesto si tento rituál nenechalo ujít 
více než 100 místních i okolních účast-
níků. A co víc, počasí nám i tentokrát 
přece jenom přálo. Po 13 hodině, kdy 
jsme se vydali od Oborské hospůd-
ky přes Huť sv. Antonie na vrchol  
kopce, mlhy ustoupily, obje-

vilo se sluníčko s teplotami do  
+ 11°C. Spousta turistů, kteří od 
rána absolvovali stejnou trasu  
a vraceli se zpět, při setkání  
s námi litovali, že nešli později, aby si 
vychutnali hezké počasí. A to nemluvě 
o tom, že nám k rozhledně dovezli dva 
běloušci várnice s hrstkovou polévkou, 
svařeným vínem a ovocným čajem, kte-
ré si každý mohl dosyta dopřát. Koně 
také povozily po louce děti. Kdo chtěl, 
kochal se pohledem z rozhledny do ši-
rého okolí, tvořily se hloučky v druž-
ných debatách. Po 15 hodině se trochu 
zvedal vítr, lidé si popřávali navzájem 
do nového roku vše nejlepší a postup-
ně se ubírali k domovu. Cesta byla 
hodně blátivá, což však nikomu vůbec 
nevadilo. Většinou si sebou odnášeli 
hezké vzpomínky na setkání s přáteli.     

,,Ať tedy štěstí, pohoda, láska a přátelé 
provází náš každý krok, ať úspěšný je celý 
příští rok.“

Vánoční bowling Silvestrovský výšlap

Divadelní představení
Veliký zájem projevili návštěvníci ochotnické-
mu divadelnímu spolku DIWOOCH z Voděrad, 
který se uvedl v kulturním domě na Oboře, a to  
v sobotu 20. ledna v 16.00 hodin v pohádkové komedii Jak 
princezna k pošťákovi přišla. Všechna sedadla byla obsa-
zena, což se doposud při žádném představení nestalo. Ne-
utuchající smích provázel po celou dobu účinkující v nád-
herných dobových kostýmech. Také kulisy přispěly k hezké 
podívané.  Autor Zdeněk Kozák napsal své dílo pro potěchu 
diváků od 8 do 88 let, voděradští činoherníci přidali okouz-
lující humor, provázený hudbou. A jak pravil Jan Werich: 
,, Když jsou dospělí moudří, tak se nestydí za to, že je  
v nich pořád trochu dítěte“, odcházelo publikum spokojené 
nejenom z výkonu herců, ale i z výběru pohádky.

Valná hromada SDH Obora
se uskutečnila v pátek 15. prosince 2017 na sále KD,  
a to od 18.30 hodin. Z celkového počtu 46 členů se dostavilo 
20, pozvání přijala také jedna ze zastupitelek obce. Po úvod-
ním slově starosty sboru Ing. Tomáše Přibyla, vystoupili 
se svými zprávami o hospodaření, uplynulých aktivitách, 
plánu na příští rok, sdělení kontrolní a revizní komise, ještě 
další zástupci výboru. Ke zpříjemnění večera patřila pre-
zentace mladých hasičů, ve které byla zahrnuta jejich dosa-
vadní úspěšnost ve Velké ceně Blanenska v požárním útoku  
od roku 2011. Po diskuzi nechybělo občerstvení, které zajis-
tily některé členky sboru.
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Tříkrálová sbírka – každá koruna pomáhá.
Charitativní pomoc pro lidi, kteří se 
ocitli v nouzi, vyvrcholila ve dnech od 
1. do 14. ledna 2018 v podobě sbírek, 
které zprostředkovala opět Charita ČR 
s mottem: ,,Pro Ty, kteří nemají tolik 
štěstí.“
Hlavním záměrem Oblastní charity 
Blansko v tomto roce je především 
vybudování bezbariérové úpravy bu-
dovy komunitního centra Doubravice, 
nákup postelí do azylových domů pro 
matky s dětmi a podpora humanitár-
ní pomoci na okrese Blansko. Z loňské 
vybrané částky 1 957 596 Kč se pod-
pořila hospicová péče, dobrovolnická 
centra, všestranný rozvoj dětí i mláde-
že a integrace rodin ohrožených sociál-
ním vyloučením. 
Naší obcí procházely dvě skupiny ko-
ledníků se zapečetěnými pokladnič-
kami v sobotu 6. ledna od 10.00 hodin  
v doprovodu Jaroslavy Dobiášové 
a Jany Venclů. Na každé dveře po-
svěcenou křídou napsaly iniciály 
K+M+B+2018 a povinšovaly koledou. 
V lidovém pojetí panuje názor, že 
se jedná o iniciály svatých tří králů, 
Kašpara, Melichara a Baltazara. Pů-
vodní text je však zkratka latinského 
požehnání Christus mansionem be-
nedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať 
Kristus požehná tomuto příbytku, kde 
tři křížky symbolizují Nejsvětější Tro-
jici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého. 

Výtěžek sbírky dosáhl výše 14 372 Kč 
/o 2 080 Kč více než loni/ díky Vám, 
oborským občanům a také zásluhou 
koledníků Jolany Venclů, Marka Fialy, 
Marka Melouna, Jiřího Melouna, Jose-
fa Alexy a Jakuba Staňka. Stejně jako 
oni v roli tří králů, tak i obecní zastu-
pitelé vám přejí štěstí, zdraví a dlouhá 
léta.
Celková částka za Oblastní chari-
tu Blansko, která se vybrala, činila  
2 106 080 Kč. Nechť tedy pomůže těm 
nejpotřebnějším.

SDH Obora
Hasiči v Bořeticích

„…a vy milý Bořetice, těšily ste  
mě velice, ale už mňa nebudete,  

rozmarýnek voní, kvete. 
Rozmarýnek kvete voní,  
na zahrádce pod jabloní. 
Zalívám ho každé ráno,  
moja milá Marijáno …“

Vinařská vesnice Bořetice leží v sa-
motném srdci Modrých Hor v mírně 
zvlněné krajině na úpatí Ždánického 
lesa. Protéká tudy říčka Trkmanka. 
Žije v ní 1300 obyvatel. Nejproslulej-
ší lokalitou jsou Kraví hory, kde se 
nad početnou řadou vinných sklepů 
zvedají kopce úrodných vinohradů.  

Hasičská obec oborská, zejména její 
aktivní členové, se koncem roku 2017 
dohodli na tom, že po celoroční prá-
ci má následovat odměna. Jako cíl 
byl vybrán vinný sklep v Bořeticích  
v sobotu 27. ledna 2018.  Po cestě jsme 
navštívili Požární stanici HZS JMK  
v Blansku. Budovou nás provázel veli-
tel směny  Darek Sejbal. Součástí byla  
i prohlídka vozidel a další techniky, 
informace o výcviku a zkouškách, 
které musí její obsluhy pravidelně ab-
solvovat. Nejvíc zásahů mají tito pro-
fesionálové u autohavárií. Velké uzná-
ní a pochvalu za přípravu zájezdu  
i nehasičské soutěže na začátku večera 
zaslouží hasičky Jana Kubínová a Věra 
Vitouchová. Hudbu a zpěv výtečně 
zvládla jednočlenná kapela Jany Sla-
víkové z Brna. Spokojený výraz tváří 
snad potvrzuje, že se výlet vydařil.  
A to i přesto, že namísto do plánovaného 
sklepa jsme zapadli do Mlýna v Bořeti-
cích. Jenom škoda, že se zájezdu účast-
nilo málo oborských hasičů, pro něž 
byly stanoveny výhodné podmínky.                   
  JH, kronikář sboru

Taneční kurzy na Oboře po sedmé
Výuku tanců v oborském sále poprvé při-
pravil v roce 2012 náš tehdejší spoluobčan 
Erik Vyhlídal. Akce se ujala, každý rok 
následovalo úspěšné pokračování. V roce 
2014 jsem podlehl i já tanečnímu vábení. A 
… od roku 2015 jsem zdědil pořadatelství. 
Počet účastníků stále rok od roku stoupá. 
Letos se přihlásilo dosud nejvíc – 44 párů 
(loni 35). Příliš mnoho na oborský sál. 
Proto byla celá sešlost rozdělena na dvě  

skupiny. Většina vydržela až do závěreč-
ného večírku v sobotu 24. února. 
Výuku opět vedli manželé Alena a Jiří Mí-
šenští. Zejména oni se zasloužili o dobrou 
pověst a úspěšnost této akce. Ročník 2019 
hodláme připravit zase se zahájením  
v první půli ledna. A děkujeme také naše-
mu Obecnímu úřadu za vstřícný přístup.
Za pořadatele Jiří Havíř, 3. 3. 2018

Tříkrálová sbírka
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Tělovýchovná jednota Obora, z.s.
Výbor spolku i nadále funguje ve stej-
ném složení, v čele s předsedou Jo-
sefem Kotoulkem a místopředsedou 
Lukášem Šafránkem a členy Tomášem 
Bílkem, Janem Bočkem a Janem Dobiá-
šem. Základna se navýšila o 5 nových 
členů na celkový počet 44 osob, z toho 
29 mužů a 15 žen. 
Místo lednové Valné hromady se kona-
la členská schůze, a to v pátek 1. pro-
since 2017 od 19.00 hodin ve spolkové 
místnosti Oborské hospůdky. Hlavní 
náplň, kromě hodnocení roku a průbě-
hu malé kopané, byla zaměřena na pří-
pravu masopustní zábavy s pochová-
váním basy. Závěrem jsme si promítali 
fotografie ze zájezdu do vinného sklíp-
ku, z pouťového turnaje malé kopané a 
fotbálku mezi muži a ženami.
Během ledna se uskutečnily zkoušky a 
v pátek 2. února pak generálka na smu-

teční ceremoniál při pochovávání basy. 
A to už se přiblížil termín masopustní 
zábavy, sobota 10. února, kdy od 20.00 
do 02.00 hodin hrála k tanci i poslechu 
populární skupina AKCENT. Přestože 
se zároveň pořádal ples v Bořitově a 
masopustní zábava v Doubravici nad 
Svitavou, účast na Oboře byla velmi 
slušná. Po 22 hodině skupina dobro-
volníků doprovodila na poslední cestu 
,,nebožku basu“ na zasloužený roční 
odpočinek. 
Velké poděkování patří všem návštěv-
níkům zábavy, účinkujícím i obsluze, a 
také sponzorům, kteří tuto akci podpo-
řili. Výtěžek připadne na činnost spol-
ku, fungování malé kopané a část na 
akce pro děti. 
V pátek 2. března se v 19 hodin  
sešli v Oborské hospůdce zájemci,  
kteří zhlédli nejenom fotografie, ale 

také pořízené video z masopustní zá-
bavy, především však z ceremoniálu 
pochovávání basy. Neustálý smích po-
tvrdil, že se akce líbila a vydařila.

SDH – masopustní průvod
Nedílnou součástí masopustu na Obo-
ře je maškarní průvod obcí. Uskutečnil 
se v režii členů SDH, a sice v sobotu  
17. února. Z obecního úřadu vyšlo 
po 11 hodině 12 dospělých a 5 dětí  
v atraktivních kostýmech. Při dopro-
vodu hudby z místního rozhlasu pro-
šli celou vesnici, s některými občany 
si připili na zdraví, dostali pohoštění a 
vybírali dobrovolný příspěvek na vy-
bavení sboru. Počasí neskýtalo ideální 
podmínky, přítomným to však na nála-
dě neubralo. 

STČ – Svaz technických činností Obora
Pod vedením předsedy Josefa Alexy ml. se uskutečnila vý-
roční schůze v Oborské hospůdce, a to v pátek 16. února 
od 18.00 hodin. Zhodnotil se uplynulý rok, projednaly se 
aktivity na tento rok.
K jedněm z prvních letošních akcí STČ patřilo tradiční ško-
lení řidičů, jenž se uskutečnilo již po osmé, ve spolkové 
místnosti Oborské hospůdky v pátek 2. března od 17.00 ho-
din. Celkem 17 posluchačů si poslechlo přednášejícího pana 
Kopřivu. Ten zmínil novinky a zajímavosti, které začaly 
platit od nového roku nebo nás čekají od 1. července. Pore-
feroval o složkách benzínu, měření emisí, propustnosti skel, 
o znovu otevřené kanceláři pojistitelů. Odhadem je více než 
150 000 nepojištěných aut, hrozí pokuta i 100 000 Kč. Od 
1. července 2018 se mohou řidičské průkazy vydávat na ja-
kémkoliv úřadě. Zavádějí se čipy v autech /tlačítka, která se 
při nehodě automaticky přepnou na 112/. 
Ke světovým zajímavostem náleží například, že ve Francii 
se od 1. 7. jako jediné v EU se sníží rychlost z 90 na 80 km/h. 
V Německu se zakázalo focení nehod, hrozí finanční po-
stih, dokonce i 1 rok vězení. Důvodem je ten fakt, že místo  

focení má přihlížející poskytnout 1. pomoc zraněným. V Itá-
lii zase platí přísný zákaz telefonování nejenom v autě, ale i 
při zastavení na okraji silnice. Slouží k tomuto účelu pouze 
vyznačená parkoviště. 
Přestože v ČR stále přibývá nehod, za loňský rok se zazna-
menalo nejméně úmrtí. Statistika je ovšem zkreslená, neboť 
se musí počítat ještě se 30 dny po nehodě. Závěrem pan 
Kopřiva pouštěl video se zákonem č. 361/2000 Sb. O pře-
stupcích fyzických osob. Celý průběh doplňoval zodpově-
zením dotazů, na které se návštěvníci ptali. Nechybělo ani 
menší občerstvení. Školení končilo kolem 19 hodiny a určitě 
bylo velikým přínosem pro nás, posluchače.

Generálka na pochovávání basy Masopustní průvod
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Zprávičky z naší školičky
Po zimních prázdninách, ve středu 3. 
ledna, jsme se ve školce sešli u roz-
svíceného stromečku, kde na nás če-
kala velká spousta dárků. Ježíšek byl 
opravdu velmi štědrý, moc děkujeme.
Ve čtvrtek 11. ledna se konala ve škol-
ní budově rodičovská schůzka od 16. 
00 hodin. O týden později, ve čtvrtek 
18. ledna, za námi přijelo v 9.30 hodin 
mobilní planetárium Morava z Brna. 
Zábavně – vzdělávací program hravou 
a poutavou formou v oblasti přírod-
ních věd a astronomie vysvětlil dětem 
jevy astronomie prostřednictvím po-
hádky Jak Měsíc putoval ke Slunci na 
návštěvu.
Zimní období je pro nás spojeno s vy-
cházkami do přírody, hlavně do lesa, 
kam chodíme přikrmovat do krmelců 
zvířátka. Úspěšně jsme zdolali turistic-
kou výpravu, spojenou s návštěvou u 
pana myslivce Jiřího Pavla. Vyslechli 
jsme si zajímavé povídání o lese, jeho 
obyvatelích, zhlédli výzbroj i výstroj, 
krásné trofeje a absolvovali soutěž s 
odměnou. 
Kolektivní prací jsme se zapojili do 
myslivecké soutěže pro děti ,,Toulky 
lesem“.
Zimní radovánky jsme si užívali také 
na školní zahradě. Skotačili ve sněhu, 
stavěli sněhuláky, jezdili z našeho oblí-
beného kopečku na bobech a lopatách. 

V budově školky mezi náplň kromě 
her, přípravky pro předškoláky, spor-
tování a jiných aktivit, patřila také 
veselá návštěva kejklíře Vlasty s ukáz-
kou dovedností za použití různých 
rekvizit, kouzlení, hry na bubínky, 
soutěží a výroby zvířátek z balonků. 
Oblíbeného tradičního karnevalu, do-
plněného kromě tance ještě soutěžemi 
a módní přehlídkou v maskách, si uži-
ly hlavně děti, a to ve středu 14. února. 
Za pomoci paní učitelek si vymyslely 
svou olympiádu a kromě sledování 
výsledků našich olympioniků, samy 
plnily různé disciplíny ve školce i ven-
ku. S paní Staňkovou se pustily do pe-
čení ,,pizzy pro olympioniky“ a moc si 
pochutnaly. Konal se též pohádkový 
týden, kdy si děti hrály pohádky samy 
pro sebe. Účastnily se soutěže na téma 
,,Místo, kde žiji“ a zaměřily se na po-
věst Bába a čert. Z projektu Zdraví dě-
tem nás navštívila v pondělí 26. února 
v 10.30 hodin lektorka s výukovým 
programem Jak se Zdravík skamarádil 
s Jedlíkem – povídání o zdravé stravě, 
dělení potravin na zdravé a škodlivé, 
jak důležitý je pohyb dětí.
Náš kolektiv zaměstnanců se snaží, 
aby se dětem s námi líbilo co nejvíc. 
Velkou podporu máme také od vás, 
milí rodiče. A tak doufáme, že naši 
školáčci budou mít jen samé krásné 

vzpomínky na dny strávené v naší 
škole.
Za MŠ Obora učitelka Jana Kolínková

Zápis dětí do MŠ Obora
Mateřská škola Obora, okres Blan-

sko, příspěvková organizace
Vás zve k zápisu dětí

Ředitelka Mateřské školy v Oboře si 
dovoluje pozvat rodiče s dětmi k zá-
pisu dětí do mateřské školy pro školní 
rok 2018/2019. 
 Zápis se bude konat ve čtvrtek 3. 5. 
2018  od 14,00 – 17,00 hod. v budově 
mateřské školy.

Vezměte prosím s sebou:
 - rodný list dítěte
 - občanský průkaz / pro kontrolu  
  trvalého bydliště/
 - vyplněnou žádost o přijetí dítěte  
  k předškolnímu vzdělávání potvr- 
  zenou lékařem.

Formulář žádosti si můžete stáhnout 
na web. stránkách www.obecobora.cz, 
kde najdete naši MŠ, nebo po předběž-
né domluvě s ředitelkou školy přímo 
vyzvednout v mateřské škole. 
Těšíme se na vaši návštěvu                              
Michálková Dana, ředitelka školy

Karneval v maskách Olympijský týden ve školce

Zimní radovánky Mobilní planetárium Zdravík a zdravá výživa
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Pozvánka do jarní knihovny v březnu - měsíci čtenářů, čtení a knih
V jezerním domečku

daleko od lidí
bydlí bratříček FAN
a sestřička TAZIE.

Fan se umí proměnit
v divokého koně,

Tazie bere na sebe
podobu bílé labutě.

Někdy létá do snů dětí
i dospělých,

u někoho zůstane déle,
u někoho se jenom zastaví. 

(Jiří Žáček) 

Milí čtenáři, milí spoluobčané,
verši Jiřího Žáčka bych Vás chtěla po-
zvat do naší knihovny nejen v březnu 
– měsíce čtenářů, čtení a knih. 
Pro tento měsíc jsme pro Vás připravili 
dvě akce – vernisáž výstavy fotografií 
Petra Zajíčka, jeskyňáře a fotografa.  
Koncem měsíce také již tradiční vý-
tvarnou dílnu s floristkou Marikou, 
kdy budeme vytvářet ozdoby a aranž-
má k velikonočním svátkům a oslavě 
jara.
V knihovně na Vás také čeká spousta 
zajímavých knih. Koncem března si 
budete moci přijít půjčit knihy z nové 

„várky“ knih z výměnného fondu ze 
střediska v Ráječku. 

Zde je nabídka akcí pro období března 
až června:
13.3. Vernisáž výstavy fotografií 
PROMĚNY MORAVSKÉHO KRA-
SU OČIMA PETRA ZAJÍČKA,  
17 hod., v knihovně, poté bude násle-
dovat beseda
20.3.   JARNÍ TVOŘENÍ S MARI-
KOU, vítáme jaro - květinová aranž-
má, od 16,30 hod. v přísálí KD Obora
3.4. LITERÁRNÍ ČAJOVNA, setká-
ní s knihami i nad knihou, v knihovně, 
od 17 hod.
15.5. ARCHEOLOGICKÁ VYCHÁZ-
KA DO OKOLÍ OBORY s Dr. Anto-
nínem Štrofem, od 16,30 hod. - místo     
srazu bude upřesněno
29.5. PUTOVÁNÍ DO BOŘITOVA  
s dětmi z MŠ Obora, od 9 hodin (Huť 
sv. Antonie, Křížek u Velkého Chlu-
mu, letiště, Obecní knihovna v Bořito-
vě)
12.6. ŠPERKOVÁNÍ PRO DNY 
VŠEDNÍ I SVÁTEČNÍ, výtvarné tvo-
ření s Marikou v knihovně, od 16,30 
hod.

26. 6.  LITERÁRNÍ ČAJOVNA, od 17 
hod., za příznivého počasí se bude ko-
nat venku - místo bude upřesněno

Na webové stránce http://www.
magnesia-litera.cz/ je vyhlášen další 
ročník ankety knižních cen Magnesia 
Litera  2018. Je zde také možnost se 
aktivně této ankety zúčastnit. Napiš-
te, která kniha vydaná v roce 2017 se 
vám líbila nejvíc. Vybírejte z původní 
české prózy, poezie a knih pro děti. 
Hlasujte do 31. března 2018. Vítězná 
kniha bude vyhlášena 4. dubna 2018 
v přímém přenosu České televize. 500 
vylosovaných čtenářů získá poukáz-
ku na knihu od knihkupectví Kosmas  
v hodnotě 200 Kč (více na: http://
www.magnesia-litera.cz/#dulezite)

Informace, fotografie z akcí knihovny 
najdete také na internetové stránce 
knihovny (http://obora.knihovna.cz/
aktuality/) a na plakátech ve vývěsce 
u obchodu COOP v Oboře.
Na Vaši návštěvu v knihovně se těší 
Jana Trubáková
(Drátované kraslice jsou výtvorem 
paní Evy Sáňkové)

27. 2. 2018 Špagátování s paní Evou Sáňkovou
20. 2. 2018 Beseda o měření počasí  

s Ing. Eliškou Havířovou

23. 1. 2018 Beseda Obora ve světle 
archeologie s Dr. Antonínem Štrofem

23. 1. 2018 Beseda Obora ve světle 
archeologie s Dr. Antonínem Štrofem
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Z matriky obce 

Na začátku roku mělo na Oboře trvalý pobyt 315 občanů, 
z toho 124 mužů, 135 žen, 30 chlapců a 26 děvčat. 

Během roku 2017 se odhlásilo celkem 10 osob, přihlásilo se 15. 
Narodila se 1 holčička, zemřelo 6 občanů.

V tomto roce se k trvalému pobytu přihlásili Jana a Karel Včelařovi,  
odhlásila se Marie Vitouchová a Karolína Petrová se synem Timotejem Němečkem.

Nejstarší občankou je paní Ludmila Janíčková. Nejstarším občanem pan Oldřich Kovář.

Mamince Lence Kotoulkové a tatínkovi Filipovi Fleischlingerovi  
se narodila dcera Nela.

Nejkrásnější ze všech dárků, vkládá život do kočárku.  
Ať vám roste jako z vody, je z ní děvče do nepohody.  
Ať je veselá a zdravá, vám jen samou radost dává.

Přejí zastupitelé obce.

Životní jubilea v lednu, únoru a březnu
    65 let    Jalová Marie  65 let    Janíček Jan
    71 let    Ing. Trubák Jiří 73 let    Borek František
    73 let    Zachovalová Jarmila 74 let    Petrová Hana
    77 let   Janíčková Ludmila 79 let   Janíčková Anna
    84 let   Králová Svatava 85 let   Králová Marie
    88 let   Kazdová Božena

Úmrtí

Smutným dnem pro některé z nás se zapsalo pondělí 1. ledna,  
kdy tragicky a náhle zemřel ve věku 49 let Jiří Kubín.

                             ,,…žít je tak složité a umřít je tak prosté…“      O. Scheinpflugová

Na věčný odpočinek se odebrala paní Anna Vitouchová z domu č. 55 ve věku 90 let. 
,,Usnula tiše maminka zlatá, skončila pouť už trnitá její.  

Buď s Bohem maminko ustaraná, bolem se rty i srdce chvějí. Buď vůle Tvá….“
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Humor

Primář porodního oddělení se diví:  
,,To jsem blázen. Tento týden nám omdlel již desátý otec.“ 

,,Nedivte se, šéfe,“ kření se asistent.  
,,Narodil se nám tady jeden černoušek a sestřičky ho ze srandy ukazují tatínkům.“ 

Citát závěrem

„V smutku si vystačíme i sami se sebou.  
Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit.“ 

Mark Twain

Pozvánky

P O Z V Á N K A
Sbor dobrovolných hasičů Obora si Vás dovoluje pozvat na

Velikonoční večírek
konaný v sobotu 31. března 2018
v sále kulturního domu na Oboře.

Začátek ve 20.00 hodin.
Vstup ve společenském oblečení.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Arcus.
Připraven bohatý program. Občerstvení zajištěno.
Do 22 hod. malé překvapení pro každého návštěvníka.
Vstupné: 80 Kč (vybírá se po celou dobu konání akce).

Pozvánka na

Keltský telegraf 24. března 2018.

Už po deváté zapálením ohně na Velké Javořině odstartuje světelný signál 
z východu republiky na západ. Už po šesté ho budou očekávat také čerti 
na Malém Chlumu u Obory,

aby symbolickým světelným poselstvím už po deváté vnesl i  světlo do 
naší  kraj iny i  l idských duší  a společně oslavi l i  př íchod 
jara.

Signál očekáváme z rozhledny Veselice - Podvrší a předáme jej na 
rozhlednu do Kozárova.

Příchod všech čertů a příznivců nejlépe do 19,30 hodin. Uvítáme vás rádi 
dobře namaskované vybavené bubínky a chřestidly.

Na vrcholku Chlumu každému vyhládne a je tam chladno. Doporučujeme,
nechoďte bez zásob. Vědma vám přenechá i oheň na ohřátí.

Ale my čerti jsme ke své krajině velmi ohleduplní, protože v ní žijeme. Proto 
očekáváme, že v ní nezůstane po vašem odchodu ani jeden odpadek !!!

!!! Akce se koná na vlastní zodpovědnost všech účastníků.

..............................................................................

Za organizátory manželé 
Havířovi, Trubákovi a
další, s podporou 
Obecního úřadu Obora.

www.keltskytelegraf.cz
 

 

 

Malý Chlum 19. 3. 2016

Výlet do ZOO
Výlet do ZOO Lešná. U příležitosti 

Mezinárodního dne dětí plánu-
jeme návštěvu Zoologické zahrady 
Lešná u Zlína v sobotu 9. června 

2018. Podrobnosti včas oznámíme.                             
Zastupitelé obce

KELTSKÝ
TELEGRAF

24. března 2018, Malý Chlum u Obory.

Začátek asi v 19:30 hod.

Další na: www.keltskytelegraf.cz, www.obecobora.cz



Číslo 48. Březen 2018. Nákladem 130 výtisků vydává 16. 03. 2018 obec Obora.                           
Další číslo Oboráčku vyjde 15. června 2018.

Malá kopaná FK Obora – jarní sezóna 2018

Před sezónou proběhne tradiční soutěž O pohár  
SENÁTORKY 2018 ,,Memoriál Josefa Rybára“. V so-
botu 7. dubna se uskuteční 1. kolo v 16.00 hodin. Náš 
tým FK Obora se střetne na domácím hřišti s FC Ko-
zárov, hrající 2. ligu. V případě nerozhodného výsled-
ku se neprodlužuje, rovnou se střílí po 3 pokutových 
kopech na každé straně. Když ani pak se nerozhodne, 
kope se po 1 penaltě.
Podaří-li se našemu družstvu postoupit, 2. kolo se 
chystá na úterý 1. května 2018 v 17.00 hodin.

Soupiska FK Obora: kapitán Martin Kotoulek, brankář 
Jan Bílek, hráči Tomáš Bílek, Jan Boček, Jan Dobiáš, 
Jaroslav Dobiáš, Filip Fleischlinger, Lubomír Janíček, 
Michal Kazda, Martin Kejík, Miroslav Kovář, Libor 
Pavlíček, Jan Štěrba, Viktor Štěrba a Roman Zoubek.

Jarní tabulka:
KOLO DATUM+ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ
1. So   5. 5. v 17.00 FK OBORA MK BANÁNI Rájec
2. Ne 13. 5. v 10.00 SOKOL Valchov VET FK OBORA
3. So 19. 5. v 17.00 FK OBORA SK ŽÍZEŇ Petrovice
4. Ne 27. 5. v 10.00 FC Študlov FK OBORA
5. So   2. 6. v 17.00 FK OBORA VETERÁNI Šerkovice
6. So   9. 6. v 17.00 FK OBORA FC ROMA Olešnice
7. So 16. 6. v 17.00 FK PENZION ARTIS FK OBORA


