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Okénko do historie z obecní a školní kroniky

Světová válka – rok 1916
Dne 17. ledna 1916 nastoupili vojenskou službu domobran-
ci roč. 1870 a 1871, odvedeni 6. září 1915. Dne 21. ledna 
1916 pak nastoupili domobranci roč. 1865, 66 a 67. V lednu 
1916 byly rekvisice měděného, mosazného a niklového zbo-
ží, zvonů, hromosvodů. Nálev piva omezen na určité dni,  
v úterý a pátek. Dne 19. března konán soupis obilí a mlýn-
ských výrobků na přihlašovacích arších. Při nákupu cukru 
zavedeny od března lístky cukerní, a sice 1 kg pro 1 osobu 
na měsíc. Dne 30. dubna stavěli se k odvodu 18letí branci, 
roč. 1898, kteří službu vojenskou nastoupili 11. května 1916. 
V květnu 1916 konán soupis bramborů. 
Ze dne 21. dubna zaveden v Rakousku ,,letní čas“ pro dobu 
od 1. května do 30. září 1916, dle kteréhož prvý květen po-
číná již 30. dubna v 11 hodin večer. Letní čas končí 30. září  
v 1 hodinu po půlnoci. Dne 8. května soupis zásob obilí a 
mouky. Od 25. června zavedeny lístky kávové, dle nichž 
počítá se 1/8  kg pražené kávy pro 1 osobu na měsíc. 
Dne 16. července konána přehlídka domobranců 18 – 50 le-
tých, kteří službu vojenskou nastoupí 2. a 10. října 1916. Dne 
21. července provedla 5 členná komise odhad obilí, luště-
nin a pícnin na stojato. Ministerským nařízením odstraněny 
mince niklové 20 hal. ,a to dnem 1. ledna 1917 a nahrazeny 
železnými 20 hal. dne 3. srpna 1916. Domobranci ročníků 
1892, 91 a 90 nebyli prozatím povoláni, ponecháni byli jako 
náhrada pro armádu v poli. 
Během války dostali se někteří naši občané do zajetí a jsou 
to: Vitouch Josef  č. 7 zajatcem v Rusku, Kříž Vincenc - dom-
kař č. 62, Borek Josef, Romportl Jaroslav      č. 22, Barák Sta-
nislav č. 4, Janíček Josef, Kovář Eduard, Kovář Josef, Bursa 
Josef – řezník č. 6.
Koncem srpna vykonána byla u osmi zemědělců za pří-
tomnosti 5 členné žňové místní komise výmlatní zkouška  
obilovin, luštěnin, odhad lučního a jetelového sena  
za účelem stanovení výnosu sklizně v jednotlivých tratích  
katastru oborského, aby určeno bylo potřebné množství 
obilí připadající na každou osobu až do příštích žní. Dne 
21. září konán v obci soupis zásob tuků dle stavu ze dne 
20. září. Zavedeny lístky tukové. Aby odpomoženo bylo 
nedostatku drobných peněz, bylo v posledních dnech září 
zavedeno placení půlkami a čtvrtkami rozstříhaných papí-
rových dvoukorunových bankovek. Tento způsob drobení 
peněz brzy však odvolán. Dnem 25. září zdraženo obyčej-
né pivo o 32 hal., takže 1 litr stojí 1 Korunu. Dne 1. října 
vstoupilo v platnost zvýšení poplatků kolkového na účtech, 
kvitancích a j. právních listinách. Tím dnem zavedeny nové 
poštovní známky ve zvýšené ceně a nabylo platnosti zvý-
šení telegraf. a poštovních poplatků. Úroky ze spořitelních 
vkladů sníženy ze 3 ¾  na 3 ½ %.
K zajištění jatečního dobytka pro erár, zřizovány byly do-
bytčí katastry, z nichž    20 % z celku zajištěno eráru. Pro 
obchod s mlýnskými výrobky stanoveny 23. října tyto maxi-
mální ceny v drobném prodeji: 1 kg pšeničné krupice 88 h., 
pšeničné mouky 65 h., žitné mouky chlebové 48 h., ječmen-
né mouky 48 h., kukuřičné krupice 83 h., kukuřičné mouky 
48 h., krup 76 h.
V měsíci říjnu zaveden ve škole 1. díl trojdílné čítanky pro 

čes. školy obecné. V dalších měsících do nového roku vyšly 
2. a 3. díl a ve škole zavedeny. Učebnice tyto nařízeny vý-
nosem c.k. zem. školní rady ze dne 26. 7. 1916 čís. 17. 108.
Dne 21. listopadu 1916 zemřel císař František Josef I., zemřel 
panovník, v jehož rukou bylo rozhodnutí o válce neb míru, 
který však rozhodl se pro válku. Nedoprovází ho ku hrobu 
nářek národů, ale je doprovozen kletbami zmrzačených a 
opuštěných. Na trůn nastoupil Karel I., který měl možnost 
dáti národům mír, nepoužil však jí. Dostavila se později od-
plata, kdy opuštěn byl všemi národy a jako hnanec musil 
do ciziny. Tak osud připravil Habsburkům to, co sami po 
celá staletí konali svým národům a zvláště našemu národu.

Položení věnce k památníku padlých občanů za 1. světové války

vzpomínka na školní léta

Divadlo Maryša - odvedenci
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Slovo starosty

Vážení občané, do konce letošního roku zbývá dokončit 
následující akce: nový přivaděč vody do vodojemu a část 
nového vodovodu v obci, nové dětské hřiště na výletišti a 
v mateřské škole, chodník U Krba, komunikace U Krba (ko-
lem Svazarmu), oprava pomníku a nějaké další drobnější 
akce. Na většinu výše uvedených akcí se podařila získat 
dotace, o tom jsem již informoval v předešlých číslech Obo-
ráčku.
Tímto děkuji všem, kteří se brigádně podílejí na výstavbě 
dětského hřiště.
Brzy započnou práce na chodníku U Krba. Kdo z občanů 
má zájem se brigádně na této akci podílet, ať se hlásí u mě. 
V současné době bohužel řešíme na Kůjích velkou kůrov-
covou kalamitu. Přes naši veškerou možnou snahu je boj  
s kůrovcem nesmírně těžký.
Kdo by měl zájem o palivové dřevo, tak v současné době 
prodáváme za 590 Kč/prm. Při odběru celého klaďáku činí 
cena 500 Kč/prm. Dále nabízíme možnost samovýroby 
smrkového paliva. Tyčovina do 12 cm – 100 Kč/prm, sil-
nější hmota 250 Kč/prm. 
Kontakt na lesního hospodáře, pana Patrika Juřinu:  
606 494 335.

Byl jsem osloven některými občany s dotazem, kolik stojí 
obec údržba zeleně, zimní údržba, úklid obce, drobné prá-
ce, např. na veřejném rozhlase, veřejném osvětlení, v mateř-
ské škole, na obecních budovách,…. 
Níže uvádím částky za rok :
2015 – 100 280 Kč
2016 – 122 025 Kč
2017 – 120 050 Kč
2018 -   54 710 Kč  (za období I – VIII)

Vážení občané, blíží se konec našeho volebního období, tak 
mi dovolte menší rekapitulaci provedených akcí v průběhu 
let 2014 – 2018.
- Nové led. osvětlení v mateřské škole (výrazná 
 úspora el. energie)
- Oprava křížku a sochy sv. Jana Nepomuckého
- Oprava komunikace kolem mateřské školy směrem 
 na Hutě
- Parkoviště u MŠ
- Chodník u MŠ
- Oprava fasády OÚ
- Rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa
- Oprava střechy kulturního domu
- Chodník od MŠ směrem na Hutě
- Altán (čekárna autobusu) v Huti sv. Antonie
- Rozšíření knihovny
- Oprava rozhledny
- Oprava komunikace ve Zmole
- Nová kanalizace ve Zmole
- Nový vodovodní řad ve Zmole
- Dovybavení zásahové jednotky
- Nové veřejné osvětlení U Krba
Celková částka za výše uvedené akce činí cca 4 800 000 Kč, 
část pokryly dotace.

Děkuji členům zastupitelstva za vykonanou práci pro obec 
a v dalším životě přeji hodně zdraví a pohodu.
Spoluobčanům děkuji jménem svým i jménem za-
stupitelů obce za spolupráci a také všem přeji jen to  
dobré, především pevné zdraví.
                                                           Josef Alexa

      
Z obce

Ve čtvrtek 7. června se od 18.00 hodin konalo 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora.

Usnesení č. 18: Zastupitelé schválili Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č.: PV-014330047141/001 týkající se 
kabelového vedení NN – Kožiak.

Usnesení č. 19: Zastupitelé schválili Smlouvu o dílo č. 0318, 
týkající se změny územního plánu obce Obora s Jarmilou 
Haluzovou – ATELIÉR PROJEKTIS.

Usnesení č. 20: Zastupitelé schválili Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu 
Oprava pomníku padlým oborským spoluobčanům 
1914 – 1918. Dotace je poskytována na základě dotačního 
programu Podpora památek místního významu v JMK  
v roce 2018, schváleného Radou JMK na 47. schůzi dne 8. 1. 
2018 usnesením č. 3388/18/R47.

Usnesení č. 21: Zastupitelé schválili Smlouvu o poskytování 
služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s Ing. Jiřím 
Dobešem.

Usnesení č. 22: Zastupitelé schválili Kupní smlouvu na 
pozemky: parcela č. 925 – ostatní plocha, jiná plocha  
o výměře 36 m2 a pozemek parcela č. 261/4 – zahrada  
o výměře 43 m2. 

Usnesení č. 23: Zastupitelé schválili Smlouvu o zřízení 
věcného břemene na služebnost spočívající v povinnosti 
strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění 
veřejného osvětlení včetně 6 sloupů na pozemku parcela  
č. 871 v k.ú. Obora u Boskovic.

Usnesení č. 24: Zastupitelé schválili Návrh závěrečného 
účtu obce Obora za rok 2017.

Usnesení č. 25: Zastupitelé schválili účetní závěrku 
příspěvkové organizace MŠ Obora za rok 2017.

Usnesení č. 26: Zastupitelé schválili celoroční hospodaření 
MŠ Obora za rok 2017, které skončilo přebytkem ve výši  
14 889,40 Kč.

Usnesení č. 27: Zastupitelé schválili převod zisku MŠ Obora 
ve výši 14 889,40 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 28: Zastupitelé schválili použití rezervního 
fondu MŠ Obora v částce 51 588,77 Kč na výdaje týkající se 
běžného provozu MŠ Obora.

Usnesení č. 29: Zastupitelé schválili odpisový plán MŠ 
Obora na rok 2018.

Zastupitelé byli dále seznámeni se Zprávou z konečného 
přezkoumání hospodaření obce Obora za rok 2017. 
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Ve čtvrtek 28. června se uskutečnilo od 18.00 hodin  
4. zasedání Zastupitelstva obce Obora.

Usnesení č. 32: Zastupitelé schválili Závěrečný účet obce 
za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2017 obce Obora bez výhrady.

Usnesení č. 33: Zastupitelé schválili účetní závěrku obce 
Obora za rok 2016 BEZ VÝHRADY.

Usnesení č. 34: Zastupitelé schválili celoroční hospodaření 
obce Obora za rok 2017 BEZ VÝHRADY. Výsledek 
hospodaření k 31. 12. 2017 je 309 550,87 Kč.

Usnesení č. 35: Zastupitelé schválili Smlouvu o účasti 
obce Obora na financování díla „Obora, řešení tlakových 
poměrů vodovodní sítě“ prováděné „Svazkem vodovodů 
a kanalizací“ měst a obcí jako investorem, prostřednictvím 
Vodárenské akciové společnosti, a.s.. 

Celkové náklady činily 5 882 777 Kč bez DPH. Obec uhradila 
Svazku částku 2 836 229 Kč.

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany 
životního prostředí, vydal veřejnou vyhlášku: Opatření 
obecné povahy při nedostatku vody, s platností od 25. 
července 2018 do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 
1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona  
o zákazu odběru povrchových vod z vodních toků v celém 
správním území ORP Boskovice, a to pro účely mytí aut, 
zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů. 
Nedodržení vyhlášky bude řešeno ve správním řízení  
s využitím maximálních sankcí, vyplývajících z vodního 
zákona, popř. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  
za přestupky a řízení o nich.

Ve středu 1. srpna proběhlo 5. zasedání Zastupitelstva obce 
Obora, také od 18.00 hodin. 

Usnesení č. 39: Zastupitelé schválili v rámci výběrového 
řízení «Oprava místní komunikace „U Svazarmu“ – 11c» 
výsledné pořadí firem dle nabídkových cen a pověřili 
starostu obce k uzavření smlouvy s firmou D E A S, spol. 
s.r.o., IČ: 46961968, případně dalšími firmami v pořadí, 
pokud vítězná firma uzavření smlouvy odmítne.

Usnesení č. 40: Zastupitelé schválili v rámci výběrového 
řízení ,,Oboráčci mají přání, nové hřiště bude k mání?» 
výsledné pořadí firem dle nabídkových cen a pověřili 
starostu obce k uzavření smluv s firmami, které se umístily 
v rámci dílčích plnění na prvních místech, tedy: firmou 
Bonita Group Service s.r.o., IČ: 27738795, firmou Ameco 
s.r.o., IČ 27508277 a firmou Tiputapas s.r.o., IČ: 05530237, 
případně dalšími firmami v pořadí, pokud vítězné firmy 
uzavření smlouvy odmítnou.

Nový vodovodní řád se začal budovat v naší obci od  
6. srpna. 

K přerušení dodávky elektrického proudu došlo v úterý 
4. září od 7.30 do 13.30 hodin. Firma E-ON kontrolovala 
zařízení.

Komunální volby 2018 – volby do zastupitelstev obcí 
proběhnou v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin a  
v sobotu 6. října od 08.00 do 14.00 hodin. Po 4 letech mohou 
občané volit nových 7 zastupitelů obce Obora.

Slovo redakce
A přišel podzim: Poslední květ na záhonku, poslední zvuk pta-
čích zvonků, poslední den u rybníčka, poslední kuk do sluníčka, 
které už je za horami, to se loučí léto s námi.

Také tyto dny však voní krásou, plné něčeho nového, sta-
čí jen vnímat. Doznívají zážitky z prázdnin a dovolených, 
pro děti začínají školní povinnosti. Stejně jako v ostatních 
ročních obdobích se ale můžeme radovat a užívat pohodu, 
třeba i  z dešťových přeháněk po dlouhých tropických a 
úmorných vedrech. 
Hezké počtení našeho zpravodaje přejí obecní zastupitelé.

Cyklovýlet MASKA JEDE

Cyklovýlet MASKA JEDE
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s., ve spolupráci  
s městem Boskovice, městysy Doubravice nad Svitavou a 
Svitávka, a také s obcemi Újezd u Boskovic, Obora, Jablo-
ňany a Skalice nad Svitavou, uspořádala 3. ročník středně 
náročné cykloakce v neděli 17. června pro širokou veřejnost. 
Zájemci se mohli registrovat do pátku 15. června. Za velmi 
ideálního počasí pro jízdu na kolech se celkem 89 cyklistů 
v nedělním ránu od 9 hodin vydalo na trať dlouhou 33 km. 
Na startu v Boskovicích každý obdržel občerstvovací balí-
ček a instrukce k průběhu cesty. Po zvládnutí 2,5 km kopce 

z Pilského údolí sbírali cyklisté na 7 určených stanovištích 
razítka do sběrného listu, čímž se zařadili do slosování o 
drobné ceny.

Oboru tentokrát reprezentovali 4 zástupci, z nichž jeden 
se dostal také mezi 13 vylosovaných šťastlivců. Vzhledem  
k tomu, že se jednalo o vyjížďku ve volném tempu bez 
závodění, kdy si všichni vychutnávali pohodovou jízdu i 
okolní přírodu, přiláká možná v příštím roce tento oblíbený 
cyklosport ještě více příznivců.



5

Pouťový víkend
K naší spokojenosti se nevyvíjel tak, jak bychom si přáli. 
Předcházející dny sálaly velkými teplotami až do + 32°C ve 
čtvrtek 21. června. Večer se ale začalo ochlazovat, přihnala 
se dešťová bouřka a následující den, tedy pátek 22. června 
teploty klesly až na + 14°C. Zastupitelé obce na odpoled-
ne přichystaly na 10ti stanovištích na místním hřišti soutě-
že pro děti od 17.00 hodin.  Po splnění úkolů obdržely děti 
poukaz na občerstvení a volné lístky na pouťové atrakce, 
kterých přijelo více než v loni. Měli možnost si malovat ba-
revnými křídami na chodník, ale větším lákadlem pro ně 
bylo malování obličejů a tetování různými ornamenty na 
jakékoliv části těla.

Sobota 23. června se probudila do podmračeného rána, po-
fukoval severozápadní vítr.  Mírně se oproti pátku oteplilo.  
Od 10.00 hodin se na návsi U kapličky Jana Nepomuckého 
konala bohoslužba s panem farářem Janem Pilerem. Hud-
bou a zpěvem ho doprovázeli mladí zpěváci z Rájce – Jestře-
bí. Čestnou stráž drželi zástupci našeho Sboru dobrovol-
ných hasičů. Mši svatou přišlo shlédnout kupodivu celkem 
dost občanů nejenom z Obory.

Odpoledne po 13 hodině pokračovalo tradičním pouťovým 
turnajem v malé kopané, za účasti fotbalistů z Boskovic, 
Jestřebí, Jabloňan a Obory. V tomto pořadí se také umísti-
li na stupních vítězů. Při vyhodnocení získal ocenění ještě 
nejlepší hráč z Jabloňan, střelec z Jestřebí a brankář z Obory. 
I když se domácím trochu nedařilo, nic neubralo na kama-
rádské atmosféře, která mezi všemi týmy panovala. Přede-
vším šlo o přátelské setkání, protáhnutí těla a pozdějším po-
sezení při dobrém jídle a pití, které zajistila po celý víkend 
paní hostinská.

Kolem 18 hodiny jsme si mohli vychutnat posezení i tane-
ček za hudebního doprovodu pana muzikanta Jaromíra 
Drábka, který hrál do nočních hodin v areálu na výletišti.

Neděle 24. června se stala víceméně rodinnou záležitostí, 
kdy se sjížděli návštěvníci ke svým blízkým a užívali si 
jejich společnosti, stejně jako pouťových atrakcí. Počasí se 
umoudřilo, a přestože nesálalo horko, z podmračené oblo-
hy ani nepršelo. Odpoledne si přišli na své opět milovníci 
kopané, neboť v 16.00 hodin se odehrálo utkání mužů proti 
ženám, v režii paní hostinské. Ona sama v roli brankářky 
přivedla svůj tým málem k vítězství. Nakonec ale přece je-
nom došlo na velmi oblíbené penalty. Skvělá nálada vydr-
žela do večerních hodin, někomu i déle. Tak ještě závěrečná 
jízda na kolotoči a pouti se odzvonilo. Zůstaly nám vzpo-
mínky a těšení na další rok.

Nejdelší zatmění Měsíce v tomto století.
K tomuto jevu dochází i dvakrát ročně, avšak v pátek  
27. července, vedle Měsíce vynikla také planeta Mars, která 
byla v takzvané opozici. To znamená, že se k Zemi dostala 
značně blíže, než obvykle. Večerní obloha nabídla úplné za-
tmění Měsíce, které trvalo 1 hodinu, 42 minut a 57 sekund. 
Hlavní fáze začala ve 21.30 hodin, maximální fáze ve 22.21 
hodin a skončila ve 23.13 hodin. Na našem území vyšel Mě-
síc ve 20.47 hodin středoevropského letního času a zatmění 
trvalo asi 4 hodiny. Kvůli zatažené obloze však neměli mož-
nost lidé zhlédnout tento úkaz v některých oblastech naší 
republiky.

dětský den

pouťový sobotní turnaj v malé kopané

nedělní fotbálek mužů proti ženám
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     Krhovský guláš 2018
Myslivecké sdružení Obora uspořáda-
lo sedmým rokem tradiční oblíbenou 
soutěž ve vaření guláše, a sice v sobo-
tu 18. srpna od 13.00 do 24.00 hodin  
v areálu fotbalového hřiště Krhov. Při-
hlásilo se 8 skupin, jež měly k dispozici 
dva druhy masa – z divočáka a srnce. 
Za Oboru soutěžily dva týmy, při-
čemž si obojí vylosovaly maso kančí.  
Po vyhodnocení odborné poroty a se-
čtení ,,kolíčků“, obsadilo 2. místo druž-
stvo s pojízdnými kamny v sestavě:  
Václav Barák, Olga a Josef Alexovi. 
,,Ženy v akci“ – Hana Müllerová, Vero-
nika Pařilová, Kamila Skřivanová a Ad-
riana Baráková – skončily na pěkném 
6. místě. Akci moderoval, stejně jako  
v předešlých letech, pan Jaroslav Řezní-
ček. Nechyběla reprodukovaná hudba  
v podání Radka Pařila. Na ochutnáv-
ku gulášů přilákalo velké množství  
labužníků také krásné slunečné počasí.

Střelecký turnaj
Čas běží mílovými kroky a přesto, 
že se tomu nechce věřit, v sobotu  
25. srpna od 13.00 hodin se uskutečnil 
už VII. ročník Memoriálu Antonína 
Řezníčka, opět v areálu střelnice pod 
Malým Chlumem. Počasí ideální opro-
ti předchozím tropickým vedrům, ale 
jelikož se konaly v okolí i jiné akce /
např. slavnostní otevření sportovního 
hřiště v Jabloňanech a sportovní haly 
ve Svitávce…/, účast nebyla tak hojná 
jako v předešlých letech. 

Celkem 40 soutěžících bojovalo v 6 vě-
kových kategoriích. Proběhla klasická 
střelba ze vzduchovky pro nejmladší 
zájemce, které se zúčastnilo 10 dětí,  
z toho dvě děvčata. Pro ostatní uchaze-
če se připravila střelba z malorážek /10 
ran na 50 metrů/. V kategorii chlapců 
zvítězil Michal Jašek, druhý Jan Ku-
čera a třetí Roman Kopecký. Z děvčat  

1. místo získala Karolína Kovářová,  
2. místo Aneta Lišková. Ve starší gene-
raci nastřílel z mužů nejvíce Vavřinec 
Divácký, Zdeněk Jalový a Jaroslav Při-
byl, z žen Alena Přibylová. V mladší 
ženské kategorii obsadila zlatou příč-
ku Adriana Baráková, stříbrnou Alena 
Lokajová a bronzovou Kateřina Haví-
řová. Ve skupině mužů střední gene-
race došlo k raritě, neboť vítězové byli 
tři se stejným počtem bodů, a to René 
Scholz, Michal Staněk a Václav Barák. 
Proto se utkali v rozstřelu o Krále střel-
ců. Na 3 rány se součtem 24 bodů zví-
tězil nakonec Václav Barák.

Organizátoři STČ Obora mohli být 
spokojeni, že se akce podařila, stejně 
jako hostinská Margita Skoumalová, 
která zajistila občerstvení. Bez toho by 
se určitě tak dobře nesoutěžilo, ani ne-
střílelo.

Střelecký turnajKrhovský guláš

Černovice 3. místo, 29. července 2018

Velká cena Blanenska
v požárním útoku

Jak se tento rok dařilo našemu družstvu sportov-
ních hasičů? Celkově obsadili v soutěži 8. místo s 
164 body. K dosažení lepšího umístění jim však 
mnoho bodů nechybělo. Nejlepší čas měli za 16,83 
s. Prvenství si odvezli v neděli 22. července ze 
závodů v Paměticích. Třetí místo uhájili v Čer-
novicích 29. července, v Němčičkách 12. srpna a 
Sychotíně 26. srpna. Přestože kluci pomýšleli na 
vyšší příčky, silná konkurence hatila plány a také 
trochu štěstíčka chybělo. Nic naplat. V loni zažili 
nádherný pocit dívat se ze stupně nejvyššího, a 
kdoví, čím nás překvapí na budoucí rok. Přesto 
jim patří velké uznání a díky za jejich výkony, re-
prezentaci a vytrvalost, která naše družstvo drží 
už několik let.
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princezna a její rytíři tablo předškoláků

dárek pro Jožinka

rozloučení na školní zahradě

první zářijový týden ve školce

Zprávičky z naší školičky
Naplno se rozeběhl nový školní rok v pondělí 3. září. Při-
pomeňme si však ještě významnou událost z předešlého,  
a sice tradiční rozloučení s předškoláky v pátek 29. června 
od 15.30 hodin na školní zahradě. Tento akt se týkal hlavně 
6 chlapců a 1 dívenky, kteří po prázdninách usedli do škol-
ních lavic v ZŠ Jabloňany a ZŠ Boskovice. Z Obory se loučili 
4 hoši. Kromě slavobrány a dárečků předškolákům, dortu 
a přípitku, čekaly na všechny děti soutěžní úkoly a bohatá 
tombola, připravená především díky rodičům. Slavnostně 
se také předal výtěžek se sběru víček a aluminiových ple-
chovek kamarádovi, pro kterého jej děti sbíraly.

V úterý 14. srpna se nainstaloval na zahradě MŠ dřevěný 
altán, pořízený částečně z dotace, viz fotografie na titulní 
straně.

V září zůstala stejná provozní doba i sestava zaměstnanců 
MŠ. Do školky nastoupilo 26 dětí, 15 z Obory a 11 z Jablo-
ňan. Z toho převažovali v počtu 15ti chlapci, děvčat 11.  
Ve čtvrtek 6. září se odpoledne od 16.15 hodin konala první 
schůzka s rodiči. 

Zatím hlavní náplní zůstává seznámení s novými kamará-
dy, kteří přišli mezi nás a postupně se musí sžívat s jiným 
prostředím i lidmi. Využíváme krásného počasí k vycház-
kám do přírody a zábavě na školní zahradě, kde nám přiby-
ly nové hrací prvky. Plánujeme návštěvu oborské knihovny. 
S programem ,,Máme rádi zvířata“ k nám přijedou zástupci 
Statní veterinární správy. Čeká nás představení pana Ur-
bánka ,,Lišák Foksík aneb Bezpečně k cíli“, týkající se do-
pravní prevence, a také turistická výprava k Rolínkovým 
sochám. No, prostě nudit se v žádném případě nebudeme. 
A to je pouze zlomek toho, co pro naše školáčky chystáme.

Ať se nám ve školce líbí a cítíme se spolu dobře, přeje  
za celý kolektiv 

                                                učitelka Jana Kolínková.
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Místní knihovna
Babí léto, podzim a vánoční čas nejen v knihovně

Podzim na strakaté kobyle jezdí –  
lidová pranostika.

Je to chvíle, kdy jsem Vám na těchto 
stránkách přála krásné léto a dětem 
prima prázdniny. Jak rychle ty letní 
dny uběhly, viďte. Po dlouhém hor-
kém létu jsem se již vážně těšila na 
ranní mlhy kolem naší obce, šustění 
spadaného listí a – také na Vás, milí 
čtenáři. Knihovna je připravena na 
Vaše návštěvy. Ze střediska v Ráječ-
ku jsem dovezla k doplnění cca 200 
knížek a tak si přijďte půjčit některou  
z nich.

A nač se můžete v nadcházejícím ob-
dobí těšit? Až zazimujeme/zazimujete 
zahrádky, jistě si najdete trochu času 
na výtvarné tvoření v knihovně nebo 
na besedu.

Podzimní sezónu v knihovně akcemi 
začínáme v úterý 16. 10. od 17 hodin,  
a to cestovatelskou besedou IZRAEL 
A JORDÁNSKO očima manželů Eliš-
ky a Jiřího Havířových z Obory.

30. 10. od 16.30 hodin „spácháme“ 
první výtvarnou dílničku s paní Evou 
Sáňkovou a výtvarnou technikou 
QUILLING – PAPÍROVÝ FILIGRÁN 
PRO DNY VŠEDNÍ I SVÁTEČNÍ 

A co že ten quilling nebo také papíro-
vý filigrán je? Je to výtvarná technika 
využívající proužků papíru, které jsou 
stáčeny a formovány do požadované-
ho tvaru. Ve výsledku díky správné 
kompozici jednotlivých tvarů vznikne 
krásný a originální obrazec. A proto-
že se pomaličku blíží vánoční svátky, 
může být Váš výtvor pěkným tipem 
pro obdarování pod stromečkem. 

Literární čajovny pro dospělé se bu-
dou konat 6. 11. a 4. 12., vždy od 17 
hodin.

Vůni letošního adventu zažijeme na 
tvořivé dílně Advent v knihovně  
s lektorkou Marikou, v úterý 27. 11. 
od 16.30 hodin – místo bude upřes-
něno (knihovna nebo sál kulturního 
domu).

18. 12. se budou v knihovně konat 
již tradiční Světýlka u Jany, setkání  
s povídáním, tvořením před Vánoce-
mi. Bude to i poslední výpůjční den  
v roce 2018, pak se uvidíme až v úterý 
8. 1. 2019.

V knihovně jsou stále k vidění fotogra-
fie Dr. Petra Zajíčka o jeskyních Mo-
ravského krasu, který je nám doslova 
na dohled.

Mezi nejpilnější čtenáře všech žánrů 
literatury patří paní Emílie Otrubová 
(za letošní rok její výpůjčky činí 126 
knižních titulů!). Přeji milé paní Otru-
bové stálé zdraví a také aby vždy našla 
v knihovně zajímavou, veselou i váž-
nou četbu, prostě to - co ji baví a těší.

Přeji Vám, milí čtenáři a uživatelé 
Obecní knihovny Obora, vlídné dny 
babího léta. Těším se na setkání s Vámi 
všemi, kdo zavítáte do naší knihovny. 
Text a foto Jana Trubáková
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Z matriky obce 

K trvalému pobytu v naší obci se přihlásili David Čada a Dominika Soukupová se synem Ladislavem. 

Odhlásila se Karla Neužilová se syny Izmaelem a Simeonem Battaglia.

Životní jubilea v červenci, srpnu a září

    50 let   Kubínová Jana  55 let   Mgr. Trubáková Jana
    55 let   Viktorinová Vlasta 55 let   Včelařová Jana
    55 let   Král Václav  55 let   Holzmann Pavel
    55 let   Gulda Miloslav  65 let   Jalový Zdeněk
    71 let   Romportlová Marie 71 let   Divácký Vavřinec
    75 let   Baráková Dana  78 let   Petr Stanislav
    82 let   Alexa Josef  82 let   Alexová Marie
    86 let   Kovářová Zdenka 87 let   Újezdská Božena

 

Úmrtí

Dne 16. června nás opustila ve věku 92let paní Ludmila Janíčková z Hutě sv. Antonie.

,,Pohasly milé oči, dopracovaly zlaté ruce, dotlouklo její zlaté srdce. Odešla tam, odkud není návratu.“

                                                                                    Hlubokou soustrast pozůstalým.

,,Já opustil vás, věřte, s bolestí. Já miloval vás celým životem. 
Já pro vás vzlykal pláčem, radostí, jen pro vás žil jsem, pracoval, své srdce za živa vám daroval.“

Nečekaně nás v sobotu 8. září opustil pan Oldřich Skoupý ve věku nedožitých 67 let. 
Trvalým pobytem zde nebyl hlášen, ale poslední roky svého života prožil v naší obci, 

v kruhu svých blízkých a přátel.                       

Nikdy nezapomeneme.

Rodičům Markétě a Tomáši Přibylovým se narodil syn Radim..

,,Ať chlapeček má všeho dost v životě pro radost. Zdraví, štěstí, veselosti - jak 
v dětství, tak v dospělosti. Rodičům ať radost dělá, budoucnost ho čeká skvělá.

Celý život bez nesnází, ať ho úspěch doprovází.“

                                                                                                  Blahopřejeme
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Pozvánky:

Zájezd do vinného sklípku      
Tělovýchovná jednota Obora zajistila na pátek 28. září posezení od 17.00 hodin  

v JLT rodinném vinařství Procházkovi v Němčičkách u Hustopeče,  
v kapacitě do 50 osob.  

Cena za osobu 450 Kč / degustace ročníkových i archivních vín, 
obložený švédský stůl, pečivo, káva, čaj, nealko nápoje, slané pečivo, 

konzumace neomezeného množství vína/. 

Autobus hradí spolek, odjezd od autobusové zastávky v 15.30 hodin, návrat dle dohody.                                                                     

Těšíme se na hezký výlet s vámi.

Vážení spoluobčané, 
                        přijměte prosím pozvání na oslavu

Neděle 28. října 2018 od 14:00 hodin
                                                                                               před domem č.p. 20 (točna autobusu) 

          

Program: 
- krátký projev 
- zasazení památeční lípy  
- odhalení pamětní desky  
- vystoupení dětského sboru ZUŠ Blansko 
- průvod obcí k památníku padlých oborských 
  občanů v 1. světové válce 
- položení věnce k památníku 
- vztyčení vlajky ČR 
- dětský sbor zazpívá hymnu 
- drobné pohoštění v sále KD 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 

Obec Obora a SDH Obora si Vás dovolují pozvat na

HASIČSKOU SOUTĚŽ MIKROREGIONU SVITAVA 
která se koná v sobotu 22. září 2018 ve 13:00 hodin na fotbalovém hřišti Obora. 

Program:   
13:00 příjezd sborů

  13:30 nástup, rozlosování, zahájení, požární útok, 
doplňkové soutěže, nástup, vyhlášení výsledků

Požární útok:
útok bude proveden dle pravidel požárního sportu.  

Podmínkou je pracovní stejnokroj PS II zásahová nebo pevná pracovní obuv,  
sportovní nebo zásahová přilba, opasek. Čas bude měřen stopkami.

Výzbroj: 
Zásahová motorová stříkačka PS 12, 

2x savice 110mm/2,5m, sací koš s funkční zpětnou klapkou
 2x hadice „B“ 75mm/ 20m
4x hadice „C“ 52mm/ 20m

2x proudnice
1x rozdělovač

Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
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Humor:
Muž křičí na ženu: ,,Už mě nebaví hrát pořád druhý 

housle!“
Ona mu s ledovým klidem odpoví: ,,Buď rád, že jsi stále 

ještě v orchestru.“

Kohout navštěvuje každý den v kurníku deset slepic. 
Devět z nich políbí a té desáté vždy vytrhne jedno pírko. 

Naštvaná slepice už toho má dost, a proto se ho zeptá: 
,,Kohoute, proč ostatní políbíš a mě vytrhneš pírko?“

Kohout jí odpoví: ,,Tebe chci vidět nahou….“

Na břehu ostrova stojí zarostlý, vousatý muž a mává na 
blížící se loď.

Jeden z cestujících se ptá kapitána lodi: ,,Kdo to je?“
,,Nevím, ale vždy se raduje, když plujeme kolem.“

Citát závěrem
,,Jen na minutu se při chůzi venku zastav,  

v tichu se podívej kolem sebe a zkus si uvědomit,  
jak úžasný je život.“

POHÁDKOVÉ POSTAVY OBCE OBORA ZVOU 

VŠECHNY  DĚTI  A JEJICH  BLÍZKÉ NA   

 

 PUTOVÁNÍ   

POHÁDKOVÝM    

                           LESEM 

 

 

KDY?          6.10.2018 

KDE?          sraz na dětském hřišti na Oboře 

V KOLIK?   od 15.00 h 

 

 

 
 

 

 

 

 

občerstvení pro děti i dospělé zajištěno, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 



Číslo 50. Září 2018. Nákladem 130 výtisků vydává 14. 09. 2018 obec Obora.                           
Další číslo Oboráčku vyjde 14. prosince 2018.


