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Okénko do historie z obecní a školní kroniky

Světová válka
Počátkem roku 1915 vydány předpisy stran zásobová-
ní a stravování. Nařízeno chlebovinami velmi šetřiti. 
Pekaři přestali od 1. ledna 1915 péci rohlíky, bílé pe-
čivo, ba i chléb. V městech a větších obcích venkov-
ských prodávala se mouka, chléb, mléko a drůbež jen 
na zvláštní lístky, vyhotovené obcí. Z čisté mouky 
chlebové neb pšeničné nesmělo se péci ani vařiti. Po-
volená směs obsahovala 30% ječmene neb bramboru. 
Pro osoby těžko pracující a zemědělce počítalo se 32 
dkg mouky denně, pro ostatní lid pouze 20 dkg. Jeli-
kož vykonanými soupisy shledán nedostatek obilnin, 
stanovena spotřeba mouky pro 1 osobu na dobu od 
15. ledna do 1. srpna na 54 dkg. Na osetí 1 míry pole 
stanoveno 40 kg obilí čili 200 kg na 1 ha.
Poněvadž válka decimovala vojsko, musili dne  
16. ledna 1915 nastoupiti vojenskou službu odvedení 
domobranci ročníků 1887, 1888, 1889, 1890. Nové od-
vody ročníků 1891 – 95 konány 21. února 1915.
Dne 28. února 1915 počínaje proveden dům od domu 
soupis obilí a mlýnských výrobků. Po soupise byla 
úřední prohlídka domů, nebylo-li něco zatajeno.  
Pokuty až do 20 000 Korun. Po těchto prohlídkách  
vyměřeno lehce pracujícím osobám 200 g mouky neb 
280 g chleba denně, těžce pracujícím 400 g mouky neb 
560 g chleba.
Dne 7. a 8. března konány odvody branců 18. a  
19. letých, ročníky 1896 – 97. Službu vojenskou nastou-
pili 15. dubna 1915. Dne 1. dubna t. r. povoláni byli 
superarbitrovaní, kteří při mobilisaci r. 1914 uznáni 
neschopnými.
Přehlídka zásob obilí započala 14. dubna 1915. Dne 
23. dubna t. r. konána přehlídka domobranců 38 až 42 
letých, ročníky 1873 – 77. Službu vojenskou nastoupili 
15. května.
Vypovězenou válkou Itálsko – Rakouskou přinuceni 
obyvatelé jižních Tyrol – národnosti italské se stěho-
vati. Byli přesídleni do severnějších zemí říše. Z těchto 
vystěhovalců přišlo na Oboru několik osob a byli uby-
továni u Křížů v čísle 9 a v kovárně č. 25. Přehlídka 
domobranců ročníků 1878 až 1894 vykonána 2. červ-
na 1915. Dne 18. června nařízen soupis domobranců  
43. až 50. letých a téhož dne konán odvod 18 letých.
Dne 28. června konána prohlídka zásob obilí a mouky. 
Dne 6. září 1915 konána přehlídka domobranců ročn. 
1865 – 1873. Dne 15. září 1915 hlášení domobranců  
38 až 42 letých, 19., 20. a 24 letých, narozených v le-
tech 1891, 95, 96, 73 až 77. Odvody těchto konány od 
11. října do 6. listopadu. Dne 15. října konán soupis  
obilí, mouky a luštěnin na základě přihlašovacích ar-
chů, spojený s úřední prohlídkou.
Dne 29. října 1915 konána přehlídka domobranců roč-
níků 1873 až 1877, pak 1891, 1895 a 1896. Dne 16. pro-
since vykonána úřední prohlídka zásob obilí a mou-
ky. Prosinec roku 1915 a leden 1916 byl tak mírný, jak 
v posledních padesáti letech zaznamenáno nebylo. 
Teploměr ukazoval až 15 ½ 1°R.

Pomník občanů, padlých za 1. světové války

návštěva sovětské delegace

návštěva sovětské delegace

odvedenci v srpnu 1945



3

Slovo starosty

Vážení občané, dovolte mi několik slov k tomu, co nás 
čeká v nejbližší době. Podařilo se nám získat dotace na 
následující akce:
- nová dětská hřiště, a to na výletišti u hřiště  
 (workoutová sestava, sestava houpačky se skluzav- 
 kou a lanová pyramida) a v mateřské škole (věžová 
 herní sestava – pirátská loď, zahradní altán  
 šestiboký pro venkovní výuku, pískoviště, houpadlo 
 na pružině). Realizace proběhne během letních 
 prázdnin.

- komunikace U Krba (kolem „Svazarmu“). Tady je 
 předběžně plánován termín na podzim 2018.

- oprava pomníku padlých spoluobčanů. Ta se usku- 
 teční také během prázdnin, aby 28. října 2018 bylo 
 vše připraveno na menší oslavy 100. výročí vzniku 
 Československa.
Realizace těchto výše uvedených akcí bude dílem hra-
zena z dotace a dílem z rozpočtu obce. O vyúčtování 
jednotlivých akcí vás budu, po jejich dokončení, infor-
movat.

Ještě bych rád požádal občany, bydlící v místní části 
U Krba, o trpělivost s opravou chodníku. Původně za-
mýšlený termín na jaře se bohužel z technických důvo-
dů nepodařilo dodržet. Chodník se opraví v září, a to 
svépomocí. Tím se ušetří nemalé finanční prostředky.
Jistě jste si všimli nové letní zahrádky před hospůdkou 
(foto str. 10). Připravovala se během dubna a dokon-
čila začátkem května.  Byla vyrobena brigádně, bez-
platně. Platil se pouze materiál a povrchová úprava 
konstrukce. Cena činila 18 000 Kč. Všem, kdo se na její 
výrobě podíleli, patří velký dík. Doufáme, že zahrád-
ka poslouží pro hezké posezení místních i přespolních 
návštěvníků.
Další velkou akcí, která nás čeká je nový výtlak vody 
do vodojemu. Tím by se měly odstranit problémy  
s malým tlakem vody. Pokud se nepřihodí něco ne-
očekávaného, tak by měly být práce zahájeny někdy 
začátkem prázdnin. 

Závěrem přeji všem spoluobčanům hodně zdraví, 
krásnou pouť a celé léto.
     Josef Alexa

                                                                                                  
Z obce

Ve čtvrtek 26. dubna se konalo na obci 2. zasedání  
Zastupitelstva obce Obora, a to od 18.00 hodin. 

Usnesení č. 9: Zastupitelé schválili Smlouvu o zříze-
ní věcného břemene č.: PV-014330044723/001 – akce 
„Obora, přípojka NN k RD Mgr. Tomeček“ - kabelové 
vedení NN.

Usnesení č. 10: Zastupitelé schválili tyto smlouvy:

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: VO 1/2018
SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: VO 2/2018 
SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: VO 3/2018 
SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: VO 4/2018

Usnesení č. 11: Zastupitelé schválili v rámci výběro-
vého řízení „změna územního plánu obce Obora“ vý-
sledné pořadí firem dle nabídkových cen a pověřilo 
starostu obce Obora k uzavření smlouvy s firmou Jar-
mila Haluzová Ateliér Projektis.

Usnesení č. 12: Zastupitelé schválili povolení výjimky 
z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2018/2019 na 26 
dětí ve třídě. Dle ustanovení § 23 odst. 3 a § 177 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
v platném znění je povolení výjimky z nejvyššího po-
čtu dětí ve třídě, který stanovuje vyhláška č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, 28 
dětí ve třídě. Vzhledem k tomu, že MŠ v současné době 
navštěvuje dítě s přiznaným podpůrným opatřením 
4 stupně, je povinnost podle Vyhlášky 27/2016 Sb., 
Školského zákona č. 561/2004 Sb., ponížit nejvyšší 

počet dětí ve třídě o 2 děti, tedy na 26 dětí. Zvýšení 
počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a 
jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Usnesení č. 13: Zastupitelé schválili Dodatek č. 1/2018 
ke smlouvě č.: 1030040261/001 o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 14: Zastupitelé schválili Darovací smlou-
vou s MAS Boskovicko PLUS z. s., týkající se poskyt-
nutí finančního daru 1000 Kč na pořádání akce „Mas-
ka jede“.

Usnesení č. 15: Zastupitelé schválili Smlouvu č. 
1030041239/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, týkající se přeložky kabelu NN, pojistkové 
skříně a uzemnění – realizace akce „Obora, přeložka 
kab. NN Veselá“.

V sobotu 7. dubna se uskutečnil od 10.00 do 11.00  
hodin sběr nebezpečného odpadu, elektrozaříze-
ní a pneumatik. Druhý proběhl v sobotu 12. května  
od 9.00 hodin v režii členů SDH Obora.

Z důvodů prací na VN byla v pondělí 9. dubna 
v některých částech naší obce přerušena dodávka 
elektrického proudu.

Jarní brigáda na úklid obce a jejího okolí se připravila 
na sobotu 14. dubna od 14.00 hodin. Posbíralo se opět 
velké množství odpadků v příkopách ve všech smě-
rech z naší obce. Akce se účastnilo 8 dospělých a 6 dětí.
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Slovo redakce
Krásné, voňavé a slunečné dny s modrou oblohou, plné 
usměvavých tváří. Léto podle vašich představ. Čas dovo-
lené, relaxace, sportu a hlavně hodně chvilek s rodinou a 
přáteli. Také hezké počtení našeho zpravodaje vám přejí 
obecní zastupitelé.

Divadlo na Oboře
Ochotnické divadlo Boskovice uvedlo v sobotu 10. března 
v kulturním domě na Oboře komedii R. Trinnera Agen-
tura Drahoušek – sňatky všeho druhu. Z důvodu četné 
nemocnosti, možná i pozdější hrací doby v 19.00 hodin, 
návštěvnost čítala přes 60 občanů. Nic však neubralo na 
tom, že komedie v režii Jany Řezníčkové byla opravdu 
zdařilá. Své umění ukázali nejenom zkušení a starší herci, 
ale prostor byl dán i mladším. Můžeme se tedy těšit na další 
jejich vystoupení v příštím roce.

Dětský karneval v sobotu 17. 3.
,,Dneska máme velký bál, hurá, je tu karneval. Z holčiček jsou 
princezny, splní si své tajné sny. Kluci si zas meče vzali, za prince 
se ustrojili. Na sále pak společně, je nám všem báječně.“

Hezkého skotačení si užili návštěvníci v sobotu 17. března 
od 14.00 hodin v kulturním domě na Oboře. Moderování se 
opět ujala Monika Havlíčková. Doplnil ji klaun a Ramiro. 
Na děti čekala bohatá tombola, občerstvení a soutěže, do 
kterých se zapojili také dospělí. Přestože hlavně z důvodu 
nemoci se nedostavilo hojné množství dětí, jak se původně 
očekávalo, bylo jich dostatečně, aby zaplnily celý sál. Spo-
kojenost, jásot a smích všechny provázel až do večerních 
hodin.

Keltský telegraf na Malém Chlumu -  
světelné poselství Keltů

Keltský telegraf se koná v době jarní rovnodennosti a začíná 
období, v němž přibývá světla a den je delší než noc. Od 
úsvitu lidských dějin je to významné a uctívané období, jak 
ostatně potvrzuje i velikonoční příběh Ježíše Krista.

Akce Keltský telegraf vznikla pod patronací časopisu Rege-
nerace. Každou první sobotu po prvním jarním dnu se na 
mnoha kopcích rozsvěcují světla a jejich paprsky mysticky 
propojují tisíce lidí, kteří se vydali do noční tmy a stále ještě 
zimního chladu.

Vrchol Malého Chlumu je jako stvořený pro tuto akci. Mimo 
dobrého výhledu dnes víme, že v jeho okolí na mnoha 
místech skutečně Keltové žili. Světelný signál jsme dostali 
z rozhledny u Veselice. Ten jsme poslali na Burianovu roz-
hlednu u Rudky, odtud pokračoval na rozhlednu Kozárov. 
Podrobné informace jsou na www.keltskýtelegraf.cz v části 
Prohlížet mapu. 

Vyvrcholením je pokaždé příchod vědmy, která zažene 
zimu a tmu a postará se, aby nastávající vegetační období 
bylo pro nás příznivé, aby se nám dařilo a úroda byla boha-
tá. Máme radost, že telegraf má hodně příznivců. Letos jsme 
se na vrchu u rozhledny sešli již pošesté a bylo nás včetně 
dětí asi 95. Děkuji všem, kteří pomohli telegraf připravit a 
zrealizovat. Jmenovat je nemohu, protože jsou to bytosti 
nadpřirozené.

Za všechny, JH. Obora 28. 3. 2018 

Lampionový průvod
Na počest státního svátku Dne vítězství nad německými 
okupanty /8. května 1945/ uspořádali obecní zastupitelé 
v pondělí 7. května především pro děti pochod s lampiony. 
Stejně jako v loňském roce se sešlo na výletišti skoro 40 dětí 
s dospělými v 18.00 hodin. Než se trochu setmělo, opékaly 
si párky, dováděly na dětském hřišti, malovaly barevnými 
křídami na chodníku a kolem 20 hodiny se vydali všichni 
na okružní průvod přes Veselku a náves, zpět na výletiště. 
Menší děti se pak odebraly domů, ale většina si výpravu 
ještě jednou zopakovala po 21 hodině, kdy lampiony krásně 
zářily.lampionový průvod

keltský telegraf

keltský telegraf
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           Stavění máje
Na mnoha místech naší země je po-
slední dubnový den spojen s pálením 
čarodějnic. U nás členové SDH spolu 
s obecními zastupiteli místo tohoto 
zvyku staví máj. Zcela nový strom při-
pravili o víkendu a v pondělí 30. dub-
na měli možnost občané vidět, jak se 
máj po 17 hodině zvedá a kotví do ko-
vového podstavce na okraji místního 
hřiště. Velmi příjemné počasí přispělo 
k této podívané, stejně jako výborně 
vychlazené nápoje, které v kiosku na 
výletišti zajistila paní hostinská.

Letos se však našli záškodníci, kteří 
nám zhatili možnost pokácení májky 
na konci května. Tento počin spácha-
li nad ránem ve čtvrtek 24. května. 
Kmen zůstal ležet u hřiště. Vršek a 
věnec si odvezli, opentlený zbytek 
ponechali vedle silnice u pomníku, 
kde zůstala také veliká olejová skvrna. 

Pravděpodobně vytekla z jejich do-
pravního prostředku. Stálo jim to za 
to?

I tak jsme se rozhodli, že netradiční ká-
cení provedeme v sobotu 2. června od 
16.00 hodin. Opět hezké slunné počasí 
s menší dešťovou přeháňkou a usmí-
vající se duhou, přilákalo obecenstvo 
na tuto podívanou. Hasiči odstranili 

zbytek kmene a uklidili kovový pod-
stavec. Pak si společně s ostatními po-
chutnali na točeném pivu, klobáskách 
a hermelínu na grilu, jež spolu s dal-
ším občerstvením obstarala paní hos-
tinská. Sousedské posezení pro mnohé 
vytrvalo dlouho do pozdních nočních 
hodin.

   Křesťanské Velikonoce
,,Kdo mě následuje, nebude chodit  
v temnotě, ale bude mít světlo života.“ 
(Jan 8,12)

Velikonoce se pojí s jarem, kdy země 
se probouzí k životu. Centrální bod 
víry křesťanů symbolizuje vzkříše-
ní Ježíše Krista: smrt není konec, ale 
nový začátek nového života. Proto se 
v této době zvěstuje, že život zvítězil 
nad smrtí, pravda nad lží, spravedl-
nost nad nespravedlností a láska nad 
nenávistí. Na tento ,,svátek svátků“ 
se lidé připravují čtyřicetidenním ob-
dobím, nazývaným postní doba, jež 
začíná Popeleční středou. Samotné Ve-
likonoce se slaví ve svatém týdnu, kte-
rý začíná Květnou nedělí. Nosí se bílá 
barva – barva světla – připomínající 

roucha, jaké si oblékali nově pokřtění 
v prvotní církvi, aby symbolizovala 
nový život.

Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou 
poslední večeří. Jelikož se traduje, že 
v tento den smutku zvony odletěly do 
Říma, nahradily jejich zvuk hrkačky, ji-
miž malí chlapci zaháněli Jidáše. Neji-
nak tomu bylo i u nás. Obcí procháze-
ly děti na Zelený čtvrtek 29. března i 
Velký pátek 30. března a dřevěnými 
nástroji připomínaly tuto tradici.

Velikonoční večírek
Sbor dobrovolných hasičů Obora 
pozval širokou veřejnost na 13. Ve-
likonoční večírek, a sice v sobotu  

31. března do sálu kulturního domu. 
Od 20.00 hodin hrála k tanci i poslechu 
hudební skupina Arcus. Součástí pro-
gramu, kromě netradičního tanečního 
nástupu několika členek sboru, pěvec-
kého vystoupení nadějného mladého 
talentu, bohaté tomboly a občerstvení, 
se mohli návštěvníci podílet na veřej-
né dražbě pštrosího vejce. Finanční 
výtěžek se předal, stejně jako v přede-
šlých létech, na dobročinné účely. Ten-
tokrát se věnoval na pomoc nemocné 
holčičce z Blanska. A vždy stojí za to, 
vidět lidi, kterým není lhostejný osud 
druhého člověka a jsou ochotní i se-
bemenší částkou udělat radost jiným. 
Děkujeme.

velikonoční večírek dražba velikonočního vejce

foto stavění máje
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  Uctění památky padlých
S vojenskou technikou přijeli na Obo-
ru v sobotu 12. května po 13 hodině 
složky, zastupující Rudou armádu, ru-
munskou, polskou a československou, 
aby vzpomněli 73. výročí osvobození 
našeho lidu, ukončení 2. světové vál-
ky. Po nástupu u pomníku padlých 
občanů za 1. světové války, položili 
jako symbol vítězství nad fašismem 
kytice květin a vystřelili třikrát salvu 
s pušek.

Druhá světová válka znamenala  
dosud největší ozbrojený konflikt v dě-
jinách lidstva, kterého se zúčastnila 
většina států světa, s následkem více 
než 60 milionů obětí. Válka v Evropě 
začala 1. září 1939, když nacistické 
Německo napadlo Polsko. Postupně 
se zapojovaly další země. V nevídané 
míře provázely tyto boje zločiny proti 
lidskosti, válečné zločiny a nehumánní 
zacházení se zajatci. Obrovské ztráty 
utrpělo rovněž civilní obyvatelstvo. 
Příkladem genocidy se stal holokaust, 
kterému na základě nacistické raso-
vé ideologie padlo za oběť 6 milionů 
evropských Židů. Na území východ-
ní fronty bylo ze strany slovanského 
obyvatelstva na 8 milionů mrtvých. 
Mnoho lidí také podlehlo nemocem a 
hladu. Válečné úsilí pohlcovalo veš-
kerý lidský, ekonomický, průmyslový 
a vědecký potenciál všech zúčastně-
ných národů.

Válka v Evropě skončila 8. května 
1945, kdy vstoupila v platnost bezpod-
mínečná kapitulace německých ozbro-
jených sil.

/ Čerpáno z otevřené encyklopedie WIKI-
PEDIE/

Výlet do ZOO Lešná
Stejně jako v předešlých letech připra-
vili zastupitelé obce k Mezinárodnímu 
dni dětí výlet do ZOO, tentokrát v Leš-
né u Zlína. Kolem osmé hodiny ranní 
v sobotu 9. června odjelo z Obory 
27 dětí a 18 dospělých za velmi 
příznivého počasí, které nás provázelo 
celý den. Teploty sice kolem + 29°C, 
ale obloha pod mrakem, sluníčko 
vykouklo jen sem tam. Odpoledne se 
chystaly dešťové přeháňky a bouřky, 
ale naštěstí pro nás v jiných částech 
Česka. 

Po 10 hodině jsme se dostali do are-
álu o rozloze 52 ha, kde se nacházelo 
přes 220 druhů exotických zvířat. Mezi 
nejvyhledávanější patřili rejnoci, slo-
ni, žirafy, tygři, nosorožci a lachtani.  
Ke zvláštnostem ZOO 
patří botanická zahra-
da s tropickou halou 
Yucatán /zbudovaná 
v roce 2007, kde dnes 
roste přes 250 druhů 
vzácných rostlin/ a 

přímý vstup návštěvníků do ohrady  
s pštrosy a klokany. Kromě obvyklých 
popisků zvířat, barevně rozlišených 
podle světadílů, jsme se na umístěných 
panelech dověděli o unikátní skladbě 
rostlinných společenstev, kultuře do-
morodých obyvatel a o slavných čes-
kých cestovatelích. Viděli jsme obyd-
lí a přístřešky původních obyvatel, 
vyřezávané dřevěné sošky i nástroje.  
U některých druhů živočichů probí-
halo komentované krmení, spojené se 
cvičením. 

V místech zoologické zahrady stojí 
také historický zámek Lešná, obsahu-
jící sbírky obrazů, porcelánu a trofejí. 
Dokumentuje vysokou úroveň bydlení 
na šlechtickém sídle koncem 19. století.

K úplné spokojenosti nechyběla re-
staurace, spoustu stánků s občerstve-
ním, dětský koutek, lanová dráha a 
prodejna suvenýrů.

Utrmácení, ale spokojení a plni dojmů, 
jsme přijeli na Oboru po 18 hodině.  
Určitě nikdo nelitoval času, který mohl 
strávit jinou činností, neboť výlet stál 
za to!

uctění památky padlých občanů ZOO Lešná u Zlína

ZOO Lešná u Zlína
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Zprávičky z naší školičky
Nepřeberné množství dobrodružství, 
zážitků a dojmů čekalo na naše děti 
během jarních dnů. Zapojily se do sou-
těží Mé toulky přírodou /obdržely 
ocenění poroty a pohár za 1. místo/, 
Hasiči očima dětí /obsadily 2. a 3. mís-
to/ a Místo, kde žiji /zvítězily v Le-
tovicích s prostorovou plastikou ,,Čert 
a bába“. Dále se zapojily do Projektu 
na podporu čtenářství. Ztvárnily skřít-
ka Šiškáčka, kterému v místních lesích 
hledaly čepičku. Skřítek byl zařazen 
do výstavy, která putuje po místních 
knihovnách.

Ve středu 21. března se jely pobavit do 
svého oblíbeného brněnského Bonga. 
Vstupné se uhradilo z výtěžku za sběr 
starého papíru. Pondělní odpoledne 
26. března bylo věnováno velikonoč-
nímu tvoření s  paní Šárkou Trubáko-
vou. Pohádku Tři zlaté vlasy děda Vše-
věda shlédly děti ve školce v pátek 6. 
dubna. V pondělí 9. dubna navštívila 
děti Policie ČR s ukázkami své práce, 

v úterý 24. dubna již po druhé přijeli 
zástupci Technické univerzity Brno 
s Programem o třídění odpadu. Vstup-
né se zaplatilo také z peněz za sběr pa-
píru.

Nechyběly ani vycházky do přírody, ať 
už odpočinkové, či poznávací. Děti si 
rády zaskotačily na zahradě, zapotily 
se při přípravě školní zahrádky.

Maminkám i babičkám popřály 
děti ke Svátku matek na besídce ve 
čtvrtek 10. května. V úterý 29. květ-
na na ně čekal veliký výlet za po-
znáváním. S oborskou knihovnicí  
Janou Trubákovou odjely 
na rozhlednu v Žernovníku 
a navštívily místní knihov-
nu v Bořitově. K Meziná-
rodnímu dni dětí 1. červ-
na si zasoutěžily na školní 
zahradě a nakonec zahrály 
stopovanou s hledáním po-
kladu. Ještě shlédly zajíma-

vé vystoupení ,,Barvičky“, které pro-
běhlo v budově MŠ. 

Blíží se letní prázdniny, děti se těší 
na rozloučení s předškoláky, které se 
uskuteční v pátek 29. června na školní 
zahradě. Teď si dosyta užíváme spo-
lečných dnů a radujeme se z pěkného 
počasí. Za sebe i ostatní zaměstnance 
bych chtěla všem dětem i příznivcům 
školky popřát hodně sluníčka, od-
počinku, spokojenosti, pohody a po 
prázdninách se na vás budeme opět 
těšit.
            Učitelka Jana Kolínková

soutěž Čert a bába velikonoční zdobení stromečků

Ocenění a výhra v soutěži

návštěva Technické univerzity

Ocenění a výhra v soutěži
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Místní knihovna
Ať žijí prázdniny, ať žije léto!

Milí čtenáři, také to tak cítíte? Co? No 
přece – většina snad bude se mnou 
souhlasit - prožíváme nyní krásné 
roční období, kdy se nemusíme pří-
liš starat o to, co si na sebe oblečeme, 
zda je doma třeba topit v kamnech. 
Jsou dlouhé dny a krátké noci. Letos 
o poznání dříve zrají jahody i třešně. 
Děti se už těší na prázdniny a dospělí 
na dovolenou. Tak – ať se povede dle 
našich/vašich představ a přání. A na 
své cesty nebo jen tak si nezapomeňte 
přibalit knihu, nejlépe hned několik. A 
rozhodně se potom nebudete nudit.

Oborská knihovna sice o prázdninách 
bude mít zavřeno, ale pokud budete 
mít zájem o knihu/knihy, zavolejte na 
tel. č. 728 11 37 35; nebo je možné se 
obrátit také na paní Jarku Dobiášovou. 
Obě vám rády vyhovíme. Poslední vý-
půjční den je v úterý 26. června (bude 
čajovna) a opět se na Vás budu těšit 
v úterý 4. září od 16.30 hodin.

V uplynulých měsících jsme zvládli 
několik aktivit mimo knihovnu. Na-
příklad v mírně deštivém počasí vy-
cházku do okolí s archeologem Dr. 
Antonínem Štrofem. S dětmi z oborské 
MŠ jsme z žernovnické rozhledny vi-
děli krajinu  našeho domova, Bosko-

vické brázdy, a nám dobře známé oba 
Chlumy. V bořitovské knihovně nás 
hezky přijala místní knihovnice paní 
Olga Odehnalová. Zhlédli jsme zde 
putovní výstavu se skřítčí čepičkou, 
zde byl k vidění i oborský Šiškáček, 
který se narodil v oborské mateřské 
škole. A poslední malá vycházka nás 
zavedla na místní hřbitov, zde jsme 
našli místo, kde odpočívá Stanislav 
Rolínek. Amatérský sochař, jehož les-
ní sochy jsou častými cíli našich výle-
tů do okolí Obory. Poslední fotka na 
schodech před kostelem, hurá do au-
tobusu a zpět na Oboru.

Do konce června na nás čeká ještě vý-
tvarná dílna s Marikou a šperkováním 
(náušnice, brože) a poslední před do-
volenková literární čajovna. Ta bude 
dle počasí buď v knihovně anebo ven-
ku – bude upřesněno.

V září až prosinci se můžeme těšit na 
vyprávění Ing. Elišky Havířové o Iz-
raeli; určitě si něco hezkého nebo uži-
tečného na dílně vytvoříme. S panem 
Dr. Antonínem Štrofem budeme po-
kračovat v putování proti proudu času 
do hlubin dávných věků. V knihovně 
jsou stále k vidění fotografie Dr. Petra 
Zajíčka o jeskyních Moravského krasu. 

V předvánočním čase tradičně bude-
me vyrábět adventní ozdoby a symbo-
ly vánočních svátků, s příchodem pod-
zimu opět zahájíme literární čajovny. 
A možná – se podaří nějaké překvape-
ní, o kterém nyní ještě nevíme.

Od nového školního roku bude opět 
pokračovat naše spolupráce s míst-
ní mateřskou školou. V letošním roce 
jsme se rozloučili se sedmi předško-
láky – jednou dívkou a šesti chlapci. 
Děti v upomínku na tento den si od-
nesly diplom, reflexní pásku (to aby 
na svých cestách byly vždy dobře vi-
dět), knihu z nakladatelství Albatros 
Media Praha, omalovánky. Přeji všem 
budoucím školákům, aby je království 
Abecedy provázelo celým životem, 
aby byli ve škole úspěšnými žáky a 
aby jim v životě vše vycházelo tak, jak 
si sami přejí. 

Všem čtenářům i občanům Obory přeji 
příjemně strávenou dovolenou, prázd-
niny. Přeji nové zážitky i dobrodruž-
ství. Neboť vězte, řečeno slovy klasika: 
Čas má plné kapsy překvapení. (Jan 
Werich)

     knihovnice Jana Trubáková
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Z matriky obce 

K trvalému pobytu se přihlásili do naší obce  
Stanislava Halačová s dcerou Terezou a Filip Fleischlinger.  

Odhlásil se Zdeněk Fanta.

Narodili se Ester Krajgerová, Antonín Havlík a Tamara Havířová.

,,Je to jako pohádka, když začne život děťátka. Rodičům ať radost dělá,  
budoucnost ho čeká skvělá. Celý život bez nesnází, ať ho úspěch doprovází.“ 

Přejí obecní zastupitelé

Životní jubilea v dubnu, květnu a červnu

    50 let     Vitouchová Iveta 50 let     Pokorný Josef
    55 let     Janíček Lubomír 65 let     Havlíček Vlastislav
    70 let     Liška Jaroslav  71 let     Janíček Josef
    75 let     Havířová Věra  75 let     Havíř Antonín
    83 let     Havířová Marie  84 let     Otrubová Emilie
    87 let     Fujsová Zdeňka  92 let     Janíčková Ludmila

Úmrtí

,,A za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla, za život jaký byl…“

Dne 20. dubna svou životní pouť dokonal 

pan Oldřich Kovář ve věku nedožitých 92 let.         

Hlubokou a upřímnou soustrast.

Pozvánky
Střelecká soutěž – 7. ročník

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

Členové STČ Obora připravují na sobotu 25. srpna 2018 od 13.00 hodin 

pro širokou veřejnost tradiční zápolení ve střelbě z malorážky na pevný terč, 

a sice v areálu střelnice u Malého Chlumu.

Podrobnosti budou včas oznámeny. Srdečně zvou pořadatelé.

Humor:
Povídá rybář manželce: ,,Kéž bys aspoň někdy mlčela jako 
ty ryby!“ Ona si to nenechá líbit a odpoví mu: ,,No, tobě by 

také neškodilo, kdybys od nich něco pochytil. Třeba bys 
mohl pít jen vodu!“

Povídá muž své ženě: ,,Já bych si dnes skočil do hospody 
na pivo. Co ty na to? 

“Manželka souhlasí: ,,Dobře, ale do osmi ať jsi doma.“ 
,,Fajn, tak já budu do osmi doma, a pak půjdu…“

Citát závěrem
,, Život se skládá z mnoha malých mincí,  

a kdo je umí sbírat, má bohatství.“

Jean Anouilh
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Fota k článkům

Slovo starosty Zprávičky z naší školičky

Místní knihovna Místní knihovna

T lovýchovná jednota Obora, z. s., 
hledá nové hrá e malé kopané pro 
oborské družstvo FK Obora. 

 Zájemci, kte í dosáhli 12ti let 
a více, se mohou p ihlásit u vedoucího 
týmu Martina Kotoulka, a to osobn   

nebo na telefonu 725 115 470. 

Podzimní sezóna SMFBL 2018 za ne 
v sobotu 18. srpna. 

Každý, kdo si rád zab há a má chu , bude vítán. 
                     

T ší se na vás spoluhrá i a výbor spolku. 

Zprávičky z naší školičky
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OBORA 
výletišt  u d tského h išt
Pátek 22. ervna v 17.00 – d tské odpoledne

• sout že, malování obli ej , kreslení barevnými k ídami na chodník 

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

Sobota 23. ervna v 10.00 – Mše svatá na návsi U kapli ky

Od 13.00 – pou ový turnaj v malé kopané 
• Obora, Jablo any, Jest ebí, Boskovice

   Od 18.00 – sousedské posezení 
 s muzikantem Jaromírem Drábkem       

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

Ned le 24. ervna v 15.00 – fotbálek ženy : muži
Kiosek otev ený v pátek od 17.00 hodin, v sobotu od 12.00 hodin

a v ned li od 13.00 hodin. 
To ené pivko a limo. Udírna a gril po celý víkend. 

Pou ové atrakce! 



Číslo 49. Červen 2018. Nákladem 130 výtisků vydává 15. 06. 2018 obec Obora.                           
Další číslo Oboráčku vyjde 14. září 2018.

KOLO DATUM+ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ

8. So 18. 8. v 17.00 MK BANÁNI Rájec FK OBORA

9. So 25. 8. v 17.00 FK OBORA SOKOL Valchov VET

10. So  1. 9.  v 17.00 SK ŽÍZEŇ Petrovice FK OBORA

11. So   8. 9. v 17.00 FK OBORA FC Študlov

12. Ne 16. 9. v 10.00 VETERÁNI Šerkovice FK OBORA

13. Ne 23. 9. v 10.00 FC ROMA Olešnice FK OBORA

14. So 29. 9. v 17.00 FK OBORA FK PENZION ARTIS

Malá kopaná FK Obora-podzimní sezóna 2018


