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Okénko do historie z obecní a školní kroniky

Světová válka – rok 1917 - pokračování
Dne 16. dubna 1917 úředně nařízeno opětné za-
vedení letního času. Dne 25. dubna za přiměře-
ného proslovu zasadili žáci 30 jabloní ze školky 
na ,,Příhoně“ jako pokračování ,, Jubilejního sadu 
císaře a krále Františka Josefa II.“, kterážto nová 
část vysázena na památku nastoupení na trůn J.V. 
císaře a krále Karla II.  a J.V. císařovny Zity. Oba 
spojené sady nesou jméno ,,Císařské sady“.  Práce 
zakončena zapěním rakouské národní hymny a 
provoláním ,,Slávy Jejich Veličenstvům“. 

Dne 8. června konána přehlídka domobranců 
narozených r. 1867 – 1893. Dne 19. září konána 
v Boskovicích přehlídka branců 18 až 20 letých, 
ročník 1897 – 1899. Službu nastoupili 15. října 
1917. Ve dnech 16., 17. a 20. října nařízena sbír-
ka prádla k účelům vojenským. Pánové nahoře 
vymysleli, že na tom venkově mají po tuctech 
košil, spodních kalhot atd. a že hravě se sebe-
re prádla pro roztrhanou armádu. Venkov však 
správně odpověděl – nemá ničeho. A také po vět-
šině měl pravdu. Co kdo v tomto oboru měl, to 
bylo dotrháno, a nové si koupiti bylo nedostiži-
telným pro vysokou cenu. Uvážíme-li, že štůčka 
plátna za míru v ceně 7-10 K, stála nyní i přes 
1500 K, byla nová košile skutečně přepychem pro 
méně situovaného člověka a pranic se žádný ne-
divil tomu, že objevila se móda, že lidé chodili bez 
košil. 

Dne 8. listopadu byla v obci provedena rekvizice 
obilí a brambor. Mělo býti dodáno 190 q zemáků, 
kteréžto množství sníženo na 150 q. Dne 13. lis-
topadu byli občané vybídnuti k účasti na církev-
ních službách Božích za šťastné zachránění císaře 
Karla II. Vyklubalo se později z toho, že v opi-
lém stavu vyklopen byl z automobilu do hor-
ské bystřiny. Občané však už svým instinktem 
vystihli, že už toho lakování je dost a chovali se 
v ohromné většině reservovaně. Odnášeli to po 
většině jen učitelé, starostové, úředníci, kterým 
se příkaz jednoduše nakomandoval. A ti musili 
poslouchati – jinak hrozila z toho fronta, kriminál, 
ztráta služby atd. Všickni však kdo s národem cítili, 
tušili ve vnitru vánek nové doby, a když nemohli 
na venek to projeviti, doufali, že už bije se ten 
umíráček, kterým bude Rakousku odzvoněno.

Mateřská škola ročníků 1958 až 1962

Zájezd do Bánské Bystrice v roce 1977

Fotografi e z roku 1919

Kuželkový turnaj
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Slovo starosty
Vážení občané, níže uvádím výsledek hospodaření v obec-
ních lesích, postižených masivní kůrovcovou kalamitou 
v roce 2018.
Náklady:
- Těžba a přibližování dřeva  659 350 Kč
- Pěstební činnost  202 320 Kč 
- Celkem     861 670 Kč
Příjmy:  
- Prodej dřeva  875 189 Kč 
- Dotace          36 000 Kč  
- Celkem  911 189  Kč
Celkový výsledek hospodaření     + 49 515 Kč

Vidíte, že hospodářský výsledek není příliš dobrý. A bohu-
žel bude hůř. Je to způsobeno stále se snižujícími cenami 
dřeva, z důvodu přesycení trhu touto komoditou. V součas-
né době můžeme být rádi, že se nám vůbec vytěžené dřevo 
podaří prodat.
Práce na obci v roce 2019:
- Josef Alexa (zimní a letní údržba, práce s křovinořezem, 
 nátěry, úklid, kontejner.......)

- Jaroslav Přibyl (zimní údržba, práce se Stigou, tj. sekání 
 parků, hřiště)
- Miroslav Kouřil (zimní a letní údržba části Zmola)
- Eva Kovářová (úklid OÚ)
- Jozef Kožiak (popelnice - Zmola)
- Zdeněk Havíř (obědy rozvoz)
- Jana Trubáková (knihovna)
- Jaroslava Dobiášová (obecní kronika)
- Markéta Španělová (účetnictví)
Pevně věřím, že budou občané s prací zaměstnanců spoko-
jeni.
Ještě bych rád poděkoval několika nadšencům, kteří zajistili 
nástřik kluziště. Děti si užily, a to je důležité. 
Fotbalistům, sportovním hasičům, volejbalistům a vůbec 
všem, kteří jakýmkoliv způsobem reprezentují obec Oboru, 
přeji, ať se jim v nadcházející sezoně daří!!
Závěrem přeji všem spoluobčanům hlavně hodně zdraví a 
pohody. A blíží se jaro, tak optimismus do žil! 
    
     Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 13. prosince se od 17.00 hodin konalo 9. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora na obecním úřadě.
Usnesení 77/2018: zastupitelé schválili Rozpočet obce 
Obora na rok 2019. 
V bodě VII. zastupitelé schvalovali Dohody o provedené 
práci od 1. 1. do 31. 12. 2019. 
Usnesení 82/2018: zastupitelé schválili Obecně závaznou 
vyhlášku o odpadech. 
Usnesení 83/2018: zastupitelé schválili tříčlenné složení 
inventarizační komise. 
Usnesení 84/2018: zastupitelé schválili Darovací smlouvu 
s městysem Doubravice nad Svitavou na finanční dar 10 000 
Kč na provoz místního hřbitova. 
Usnesení 85/2018: zastupitelé schválili Žádost o vyřazení 
nepotřebného majetku z evidence příspěvkové organizace 
MŠ Obora. 
Usnesení 86/2018: zastupitelé schválili Rozpočet příspě-
vkové organizace MŠ Obora na rok 2019.

V novém roce se 1. zasedání Zastupitelstva obce Obora 
uskutečnilo v úterý 19. února v prostorách obecního úřadu 
od 18.00 hodin.
Usnesení 3/2019: zastupitelé schválili Smlouvu o dílo  
č. 1/2018 o převedení stávajícího systému Clavius REKS na 
knihovnický systém Tritius REKS.
Usnesení 5/2019: zastupitelé schválili Smlouvu o dílo  
č. 0318 – Dodatek č. 1 s Ateliér Projektis  o změně Územního 
plánu Obora.

Usnesení 6/2019: zastupitelé schválili Smlouvu na odkup 
dřeva pro firmu Dřevo – Málek s.r.o. Protivanov.

Usnesení 7/2019: zastupitelé schválili Žádost o dotaci 
na opravu fasády kostela pro Římskokatolickou farnost 
v Doubravici nad Svitavou v částce 10 000 Kč.

Usnesení 8/2019: zastupitelé schválili Žádosti o dotace do 
programů MMR ČR - DT 117d8210A – Podpora obnovy 

místních komunikací / Na Pohoři/; JMK – PRV JMK 2019 
DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a 
občanské vybavenosti; JMK – PRV JMK 2019 DT 9 – Obnova 
místních komunikací včetně příslušenství podpořená dotací 
z MMR v roce 2019.

Změna územního plánu

Vážení občané, připravuje se změna Územního plánu obce 
Obora. Případné požadavky týkající se tohoto dokumentu 
podávejte formou písemné žádosti na obecní úřad, a to 
do konce srpna 2019. V případě dotazů kontaktujte paní 
Radmilu Malachovou. 

V prostoru stanoviště kontejnerů na plast a papír u obchodu 
Jednota COOP se umístila červená popelnice na jedlé oleje. 
Olej použitý např. po smažení, musí být uzavřený v PET 
láhvích. 

Upozornění! 
Vzhledem k opětovnému navyšování psích exkrementů 
v naší obci apelujeme na majitele volně se pohybujících 
psů, aby zamezili jakémukoliv dalšímu jejich útěku či 
pouštění svých mazlíčků. Je nepříjemné mít před vlast-
ním domem pomočené a pokálené prostředí od cizích psů. 
Buďte, prosím, ohleduplní ke svým sousedům. Naší sna-
hou není zjišťovat viníky nebo dávat pokuty, ale budeme 
velmi rádi, pokud se zjedná náprava.                        
     Zastupitelé obce

Od neděle 20. ledna se v areálu multifunkčního hřiště na-
pouštělo kluziště, které začalo fungovat od úterý 22. ledna 
za ideálních podmínek, neboť denní teploty se držely pod 
Bodem mrazu, v noci -8 až -12°C. V neděli 27. ledna nastala 
obleva, slunečno +5°C a led bohužel povolil.
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Slovo redakce
Milí naši čtenáři. Nedávno jsme si popřáli do nového roku 
a už se přiblížilo jaro. Pro někoho nejkrásnější voňavé ob-
dobí, prosluněné a teplé, spojené hlavně s vycházkami do 
přírody. Jiný se už třeba těší ,,na relaxaci“ ve své zahrádce. 
K tomu se navíc můžete v tomto čísle Oboráčku dočíst o 
spoustě událostí, které se udály nebo nás ještě čekají. Na vy-
dání zpravodaje se podíleli ve větší míře všichni zastupitelé 

obce. Pokud máte nějaké podněty, připomínky nebo téma-
ta, které v našem zpravodaji chybí, kontaktujte kteréhokoliv 
zastupitele. Těšíme se na vaše zajímavé příspěvky.
Sluníčko za okny svítí, všude kolem kvete kvítí, udělej si čas, 
užít si těch krás. Jaro je konečně tady, poznej všechny jeho 
klady.                                                                    JD

Velké díky občanům…
Vážení občané obce Obora, ráda bych Vám všem chtěla moc 
poděkovat za fi nanční pomoc pro moji výbornou kamarád-
ku Radku Bezděkovou, kterou postihla obrovská životní 
tragédie 3. prosince 2018 ve Valchově. Její dům začal z ne-
známých příčin uprostřed noci, když všichni z rodiny spali 
hořet. Manžela a syna Radky museli záchranáři oživovat 
a následně převézt v kritickém stavu do nemocnice. Tam 
ovšem boj o život nezvládli. Paní Bezděková zůstala sama, 
nyní bydlí u sousedů.
Především děkuji organizátorovi Jirkovi Bednářovi za vyni-
kající nápad sbírku ve vaší vesnici uspořádat a samozřejmě 
i jeho kolegům zastupitelům obce. Podařila se Vám vybrat 
neuvěřitelná částka 36 500 Kč, kterou jsem od Vás osobně 
převzala a následně předala Radce.
Všichni máme v dnešní době málo času, o to víc si cením 
toho, že Vy jste si ten čas udělali a tuto akci dotáhli k úspěš-
nému konci. Ve Vaší obci je vidět,  že lidé mají srdce na 
správném místě.  Věřím,  že spousta z Vás,  stejně jako já,  
raději dárky dává, než dostává a tak vybrané peníze jsou 
nyní jediným dárkem, který můžeme Radce dát.  S tím 
ostatním musí bohužel bojovat sama a nebude to mít lehké. 
Přeji Vám všem krásný a spokojený život.         
         
  Hanka Dobšíčková Valchov 22. 2. 2019 

Tříkrálová sbírka
Motto sbírky 2019: ,,Každá koruna pomáhá.“ Pod záštitou 
Charity ČR se v celé republice uskutečnila Tříkrálová sbírka 
od 1. do 14. ledna s hlavním účelem pomoci lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí a podpořit charitativní dílo. Každý nemá 
ten dar či poslání pečovat o nemocné, chudé a strádající, ale 
může jistým způsobem přispěti. Stará moudrost praví, že 
k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, jež 
se modlí, druhé co pomáhají a slouží, třetí, podporující tuto 
službu fi nančně. 
V naší obci se vydaly dvě skupiny koledníků v sobotu 5. 
ledna od 9 hodin pod vedením paní Dobiášové a paní Venc-
lů, vybíraly do zapečetěných pokladniček dobrovolný pří-
spěvek, vyšší o 2 595 Kč více než loni. A tak ,,šest našich 
králů“ František, Jakub, Jolana, Josef, Marek a Miroslav vy-
koledovali částku 16 967 Kč. Celková hodnota za Oblastní 
charitu Blansko dosáhla 2 234 633 Kč.
Zapějme si spolu s našimi malými poutníčky koledu, která 
je provázela na cestě k vám, štědrým lidem.
,,My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám. 
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. 
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Co ty, černej 
stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu? A já černej vystupuji 
a Nový rok vám vinšuji. A my také vystupujeme a Nový rok 
vám vinšujeme.“
Díky vám všem za vaši dobrou vůli.                                                                    JD

Tříkrálová sbírka na Oboře

Výlet do ZOO Jihlava
plánujeme k Mezinárodnímu dni dětí na sobotu 

25. května. Podrobnosti včas oznámíme.  
Zastupitelé obce Obora      
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Bowlingový oborský turnaj v největší herně v ČR 
Na Oboře se za posledních pár let 
utvořila skvělá parta hráčů, která se 
pravidelně zúčastňuje každoročního 
vánočního turnaje v bowlingu. V pá-
tek 30. prosince 2018 připravili orga-
nizátoři Tělovýchovné jednoty Obora 
zájezd autobusem do Brna; podívat se 
a zahrát si bowling v největší a nejmo-
dernější herně v Česku.
Bowling Brno – BéBéčko (www.bow-
lingbrno.cz) je velkoryse navržené spole-
čensko – sportovní bowlingové centrum. 
V interiéru centra se nachází 20 nejmoder-
nějších bowlingových drah, specializovaný 
obchod, restaurace a multifunkční salónek. 
Venkovní součástí centra je prostorná let-
ní terasa a také 4 beachvolejbalové kurty 
včetně kompletního zázemí. 
Na autobusové zastávce nastoupilo 
v 14.30 hodin padesát bowlingových 
nadšenců a mohlo se vyrazit směrem 
do Brna na ulici Líšeňskou, kde se 
nové sportovní centrum nachází. Díky 
bezpečné a pohodové jízdě řidiče Jana 
Řezníčka panovala v autobuse skvělá 
atmosféra, plná očekávání z nových 
zážitků. Po příjezdu jsme se odebrali 
do salónku, který byl pro nás rezervo-
ván a kde jsme se náležitě občerstvili, 
abychom pak podávali skvělé výkony. 

Od 16.00 do 18.00 hodin jsme ve spe-
ciální obuvi nastoupili k 10 drahám, 
na nichž se předem určily pětičlenné 
týmy. Výsledky prvních dvou her se 
nám promítaly na obrazovkách před 
námi, ze třetí hry však zůstaly utajeny 
z důvodu napětí při vyhlášení, které 
potom následovalo.
Překvapením pro všechny bylo, když 
se na velké led obrazovce nad kužel-
kami začala objevovat prezentace fo-
tek Oboráků z různých kulturních a 
sportovních akcí. Během hry jsme si 
pochutnávali na tvarohových a jableč-
ných koláčích od naší Jarušky. Když 
bylo po napínavém klání dobojováno, 
přesunuli jsme se zpět do restaura-
ce, kde se podávala společná večeře. 
Bowleři připravili ozvučení s mikrofo-
nem a organizátor turnaje Jiří Bednář 
se ujal vyhlašování s předáním cen 
vítězům. Poděkoval sponzorům, Tě-
lovýchovné jednotě, Obecnímu úřadu 
Obora a Bowlingovému centru Brno 
za krásné ceny. Kromě nejlepších se 
ocenilo i 10 náhodných šťastlivců, vy-
losovaných z osudí. V kategorii žen 
se nejlépe umístila Ida Romportlová, 
v mužích Martin Kotoulek. 
Došlo k časovému zpoždění při place-

ní, jelikož omylem se veškerá konzu-
mace sloučila na jeden společný lístek. 
Manager restaurace se nám za tyto 
nepříjemné komplikace omluvil. Na 
zpáteční cestě bylo v autobuse veselo, 
ochutnávaly se tekuté dobroty, pojída-
ly koláče a zpívaly písničky až do naší 
vesničky, kde se většina šla ještě občer-
stvit do hospůdky.
Těšíme se na další ročník turnaje a 
hlavně, ať to na bowlingu padá.

Fotky z turnaje naleznete na www.
obecobora.cz v sekci Fotogalerie.
   Jiří Bednář     

Nejlepší hráči Nejlepší hráčky

Pořadí
na 

turnaji
Jméno hráče Hra 

č. 1
Hra 
č. 2

Hra 
č. 3

Sou-
čet

nepo-
čítá se Bednář Jiří 159 148 170 477

1. Kotoulek Martin 99 194 144 437
2. Joura Libor 135 111 158 404
3. Janíček Lubomír 122 126 145 393
4. Přibyl Jaroslav 137 120 134 391

1. Romportlová Ida 96 152 138 386
2. Malachová Jana 153 119 111 383
3. Kubínová Kateřina 98 135 111 344
4. Floková Petra 88 134 103 325

Taneční 2019 již po osmé
V lednu a únoru proběhl osmý ročník tanečních kurzů v na-
šem sále. Rozdělení na začátečníky a pokročilé se velmi 
osvědčilo. Účast byla opět vysoká. Přihlásilo se celkem 34 
párů, z toto byla větší polovina začátečníků. Je zajímavé, že 
menší část zúčastněných dvojic absolvuje taneční již něko-
likrát po sobě, což zřejmě vypovídá o výborné atmosféře 
v sále. Bohužel, z Obory byla letos účast nejslabší.
O úspěšnost této akce se zasloužili manželé Alena a Jiří Mí-
šenští, kteří již tradičně výuku vedli. Taneční v r. 2020 hod-
láme připravit zase se zahájením v lednu. 
Znovu děkujeme našemu Obecnímu úřadu za vstřícný 
přístup.
         Za pořadatele Jiří Havíř, ten starší, 3. 3. 2019
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Silvestrovský výšlap
Tak jsme si nějak zvykli, že poslední 
den roku připomíná spíše jarní obdo-
bí. V pořadí 8. ročník sportovně – od-
počinkové – společenské akce k roz-
hledně na Malém Chlumu kopíroval 
ty předešlé. V pondělí 31. prosince se 
obloha vyjasnila, občas vykouklo slu-
níčko, teploty do +6°C, mírný větřík. 
Ideální podmínky na výlet. Před 13 
hodinou se skupina místních i přespol-
ních turistů přivítala před Oborskou 
hospůdkou, a pak společně odcházela 
na pochod přes Huť sv. Antonie. Jeli-
kož onemocněl koník, který vždy vezl 
várnice s občerstvením, obecní zastu-
pitelé požádali oborského občana, jenž 
velice ochotně vše potřebné odvezl 
ve svém terénním autě až na vrchol 
kopce.
Pěkné počasí zlákalo rekordní počet 

více jak 200 nadšenců, kteří si pro-
cházky náležitě užili. Pochutnali si 
na gulášové polévce, svařeném víně 
i ovocném čaji, postávali v družných 
rozhovorech a kochali se výhledem do 
krajiny. Popřáli si navzájem do nového 
roku a pomalu se ubírali zpátky domů.

,,Zavíráme starou knihu, na řadě je 
nový blok, a tak s jeho první stránkou
přejeme krásný celý příští rok!“                                                                              
          JD 

Divadlo DIWOOCH
Po vydatných novoročních oslavách se 
jako jedno z prvních kulturních akcí na 
Oboře uskutečnilo divadelní předsta-
vení voděradských ochotníků DIVVO-
OCH v komedii Světáci v sobotu 
5. ledna v 17.00 hodin v KD. Přeplně-
ný sál nevycházel z údivu i smíchu, jak 

skvěle činoherníci ztvárnili své role. 
Nejenom trojice venkovských fasádní-
ků, chtějící proniknout do společenské 
smetánky pražského nočního života 
a okouzlit tři elegantní dámy, které si 
však stejně jako oni na světačky pouze 
hrály; profesor, jenž z nich měl udělat 
gentlemany; madam Trčková, vtlou-
kající etiketu slušného chování do hlav 
zmíněným dámám; ale i ostatní bra-
vurně zahráli svůj part.

Ještě nikdy návštěvnost obecenstva ne-
přesáhla hranici dvou set lidí. V tento 
den se však zaplnily židle do poslední, 
sedělo se dokonce i na stolech. Dlouhý 
potlesk a ovace patřili právem ochot-
níkům z Voděrad nejen za jejich výkon 
ale také odvahu, píli a spoustu svého 
času, které věnovali nastudování této 
hry.                  JD

Návštěva kina
Ve čtvrtek 7. 2. 2019 Obecní úřad Obo-
ra vypravil autobus za kulturou. Zá-
jemci se dostavili k odjezdu v 17.30 
hodin plni očekávání „ daleké jízdy“ 
a s otázkou, jaké to bude? Autobusem 
jsme přijeli do nedaleké Doubravice 
nad Svitavou, do kina, kde se v 18.00 
hodin promítal fi lm „Po čem muži tou-
ží“. Film patří mezi novinky české ki-
nematografi e a řadí se dle kritik mezi 
úspěšné komedie. Prostě odpočinko-
vý žánr, který zlepší náladu v dnešní 
uspěchané době. To odpovídalo reakci 
diváků v kinosále, který kromě míst-
ních zaplnilo i 52 Oboráků. 
Myslím, že se všichni hlasitě či tišeji 
bavili úsměvnými scénkami a výkony 
známých herců a samotným, trochu 
scifi  příběhem. Přítomné ženy měli jis-
tě slabost pro hlavního hrdinu Jiřího 

Langmajera a mužskou část okouzlil 
excelentní herecký výkon Anny Po-
lívkové. V každém směru jsme prožili 
2 hodiny zábavy, smíchu a pohody. Tak 
snad někdy příště na dalším „trháku“.
     Radmila Malachová

Školení řidičů,
v pořadí deváté, zajistili členové STČ 
Obora na sobotu 23. února od 15.00 
hodin ve spolkové místnosti Obor-
ské hospůdky. Celkem 20 zájemců, 
z toho 7 žen a 13 mužů, poslouchalo 
odborný dvouhodinový výklad pana 
Kučery o pravidlech silničního provo-
zu, nových změnách, o bodovém sys-
tému, porovnání se sousedními státy, 
o nehodách a pokutách. Mezi 13 hlav-
ních přestupků kromě nedodržování 
rychlosti, patří především telefonování 
během jízdy a nepřipoutání se bezpeč-

nostními pásy. Kdokoliv z přítomných 
se mohl tázat po dobu přednášky, 
co ho zajímalo a pan školící pohotově 
odpovídal. Také po skončení besedy 
mnozí ještě o tomto tématu debatovali.  
Velmi vydařené školení. Děkujeme.                                                                                                       
          JD

Masopustní průvod
Členové SDH Obora uspořádali v so-
botu 9. března maškarní průvod obcí. 
Vyšli po 10 hodině z prostor obecního 
úřadu a v počtu 16 masek zvali občany 
na blížící se Velikonoční večírek. Počasí 
jim nebylo nakloněno. Sice vykukova-
lo sluníčko, ale nehřálo. Od jihozápadu 
foukal čerstvý vítr, teploty kolem + 9°C 
s mrholením. Snad se zahřáli aspoň ně-
jakou dobrou tekutinou. Skupinová fo-
tografi e na titulní straně.                                                                                                                            
          JD

Divadelní spolek DIVVOOCH ve hře SvětáciSilvestrovský výšlap
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Přípravy na pouť 
na Oboře startují

Zastupitelé obce na svém prvním za-
sedání tohoto roku začali s přípravou 
programu letošní pouti, připadající na 
víkend 21. – 23. června 2019. Pod or-
ganizační taktovkou místostarostky Ja-
roslavy Dobiášové a předsedkyně kul-
turní komise Radmily Malachové se 
chystá několik změn. Jako každoročně 
přijedou pouťové atrakce.
V pátek proběhne od 17.00 hodin dět-
ské odpoledne s novými soutěžemi 
o volné vstupenky na kolotoče, ve-
čer sousedské posezení s reprodu-
kovanou hudbou a střelecká sou-
těž o pouťovou růži. V sobotu se 
můžete těšit na Mši svatou u kapličky 
na návsi a tradiční turnaj v malé kopa-
né a nově i ve volejbale.  O zpestření 
sobotního večera se postará taneční zá-
bava s živou kapelou Trio Kent z Pet-
rovic a vystoupení akrobatů workou-
tové skupiny LIMITS, která předvede 
neuvěřitelné cvičení s vlastní váhou 
na hrazdě. Nenechte si ujít i speciální 

osvětlenou večerní jízdu na řetízkovém 
kolotoči a menší pouťové občerstvení.

Neděle by se měla odvíjet v poklidném 
svátečním duchu ve společnosti blíz-
kých, známých i náhodných lidiček v 
areálu výletiště.  V odpoledních hodi-
nách pak zájemci mohou zhlédnout 
fotbalové utkání mužů proti ženám. 
Co nemůžeme ovlivnit je počasí, které 
nám v posledních letech nebylo moc 

nakloněno, ale věřme, že se to letos 
prolomí. Po celý víkend zajistí občer-
stvení Oborská hospůdka, nebude chy-
bět točené pivko, limo, alko i nealko 
nápoje a speciality z udírny. Program 
se může ještě změnit, vše je ve fázi pří-
prav. Pozvánka na tuto akci se k Vám 
ale včas dostane. Srdečně zvou zastu-
pitelé obce.
         Jiří Bednář

                                

 

          
v sobotu  23.3.2019  

od 14.3O h  

v sále kulturního domu na Oboře  
 

 

Připravte si masky, my připravíme občerstvení, bohatou tombolu a hry. Vstupné dobrovolné 
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Zprávičky z naší školičky
Po vánočních prázdninách i na nás ve školce čekala nadílka 
pod stromečkem. Ježíšek byl jako každý rok k naším dětem 
velice štědrý a nadělil jim spoustu dárků.

A stejně jako on, tak i letošní zima byla bohatá na sníh. Užili 
jsme si spoustu zimních radovánek při sáňkování, bobování 
a jízdě na lopatách. Také nám děti předvedly ukázky sjezdu 
na lyžích a bruslení. Nezapomněli jsme ani na zvířátka. Před 
školkou jsme jim do krmítek celou zimu sypali zrní a v lese 
do krmelců nosili pamlsky. Velkou událostí byla turistická 
vycházka s panem Havířem. Za mrazivého dopoledne jsme 
se s ním vydali ke krmelci směrem k Rolínkovým sochám, 
kam jsme nesli další dobroty pro zvěř. Cestou nám pan Ha-
víř povídal o lesní zvěři a dalších zajímavostech.  Společně 
s jeho loveckým psem jsme si zahráli na honěnou.

Naši školku navštívilo v úterý 19. února Divadélko man-
želů Janečkových se třemi pohádkami. Divadelní loutkové 
představení Budka v poli, Budulínek, Máša a medvěd bylo 
pro děti pěkným kulturním zážitkem. Ve čtvrtek 28. února 
vypuklo ve školce karnevalové veselí, a sice hned po sva-
čině. Zahájila jej módní přehlídka masek. Bujaré skotačení 
pak pokračovalo dopolednem, plným her, soutěží a tance, 
čehož si děti užily do sytosti. 

Také v dalším období čeká na děti mnoho zajímavých akti-
vit, ale o tom zase příště. 

Všem krásné jaro přeje za celý kolektiv MŠ Obora učitelka 
Jana Kolínková. 

Zápis do MŠ Obora 
Ředitelka Mateřské školy v Oboře si dovoluje pozvat 
rodiče s dětmi k zápisu dětí pro školní rok 2019/2020, 
který se bude konat v úterý 7. května 2019 od 14.00 do 
17.00 hodin v budově MŠ. Podrobné informace naleznete 
na www.obecobora.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

  Dana Michálková, ředitelka MŠ Obora

Zimní radovánky (bruslení) Zimní radovánky (sáňkování a jízda na lopatách)

Divadlo manželů Janečkových

Karnevalové veselí ve školce

Vycházka do přírody s panem myslivcem
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Obecní knihovna Obora

A je to opět tady. Co? No přece BMČ. Že nevíte, co to je? 
Tak tedy - Březen – měsíc čtenářů i knih; ale také probouze-
jící se přírody, prvního jarního dne, kvetoucích sněženek a 
krokusů a …
V minulých týdnech jsme v knihovně zažili pěkná setkání 
třeba v literární čajovně nad knihou Roberta Fulghuma Ach 
jo nebo s obrazy borotínské amatérské výtvarnice i básnířky 
paní Jakubcové. Výstava je k vidění do konce dubna. Obra-
zy jsou prodejní. Poté obrazy květin, motýlů a zátiší vystří-
dají něžné pastely oborské rodačky paní Skryjové. Výstava 
jejích obrazů bude k vidění od 15. 5. do 30. 9. 2019.
Z únorové besedy s p. Dr. Štrofem vzešel nápad na sobotně 
odpolední dubnovou procházku za cicvárky. Co to cicvárky 
jsou, to bude náš cíl i překvapení. Termín a čas vycházky 
bude pružně oznámen obecním rozhlasem – jsme limitová-
ni počasím. Jakmile bude předpověď příznivá, vyrazíme. 
Včas toto bude oznámeno.
V sobotu 2. března jsme zažili v přísálí kulturního domu se-
tkání Odpoledne s krásou. Bylo možné si nechat od vizážist-
ky a stylistky určit svou barevnou typologii, využít služeb 
pedikérky nebo si vybrat módní kousek do svého šatníku 
z butiku Jenny Móda z Boskovic. Své kreativní služby na-
bídla slečna Veronika ve své tatérském stánku – a že se našli 
odvážní zájemci.   Bylo možné si koupit dekorativní kosme-
tiku ORIFLAME nebo autorskou bižuterii Marcely a Petry 
Havířových. Krása však musí být vyvážena. A to - nejen po 
stránce dekorativní, ale také v souladu se zdravím; slovy 
klasika – ve zdravém těle, zdravý duch. Proto jsme se sezná-
mili se sympatickou fyzioterapeutkou paní Marii Štembe-
rovou, která nás seznámila s Dornovou metodou, zacvičili 

jsme si na sále kulturního domu, prováděli jsme také oční 
gymnastiku. Mezi návštěvníky byly dívky a ženy z Obory, 
ale také z Blanska, Boskovic, Borotína, Doubravice nad Svi-
tavou. Věřím, že se Vám tato akce s krásou nebo za krásou 
líbila. 
Dnes jsem do knihovny dovezla se střediska v Ráječku ne-
celých 100 nových knih výměnného fondu, většina z nich je 
určena dětem a mládeži. Takže – mládeži, přijďte si vybrat 
a půjčit.
V úterý 2. 4. od 16.30 hodin se koná v knihovně setkání 
všech tvořivých a trpělivých rukou. Lektorkou nám bude 
paní Eva Sáňková z Doubravice. Pustíme se do něžných 
drátěných zápichů do květináčů a závěsů do oken. Na 
předvelikonočně umytých oknech se budou vyjímat náram-
ně. Dle slov naší lektorky, je to jednoduchá a přitom efektní 
výtvarná technika, kterou zvládnou i děti. Takže – jdem na 
TO! Jste zváni.
Na květen připravuji vycházku do okolí Obory, setkání se 
zajímavou regionální osobností a také akci pro děti z obor-
ské mateřské školy. Všechny pozvánky budou opět vyvě-
šeny na webové stránce knihovny a ve vývěsce u obchodu.
Více zde: https://obora.knihovna.cz/aktuality/
Milí čtenáři, přeji Vám krásné jarní dny, pěkné prožití veli-
konočních svátků a těším se na setkání s Vámi v knihovně 
nebo na vycházce po okolí naší obce.    
        Jana Trubáková

  

Oborská hospůdka

V současné době příjme paní hostinská číšníka servírku na samostatné směny, vhodné pouze pro starší 18ti let.  
V případě zájmu volejte na kontakt 775 107 694.

Vážení návštěvníci, novinkou v naší hospůdce kromě jiného sortimentu, je možnost 
vybrat si z 10 druhů pizzu Markýz; lze také objednat v krabici s sebou.

                       Na vaší návštěvu se těší Margita Skoumalová.
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Z matriky obce 

K 1.1 2019 mělo na Oboře trvalý pobyt 319 občanů.
K trvalému pobytu se přihlásil Aleš Němec, Mgr. Jaroslav Tomeček a  

Ing. Kristýna Tomečková s dcerou Marianou, Ing. Ladislav Soukup, Tomáš Kužela. Neodhlásil se nikdo.

Narození
V prosinci se narodila Tereza Fialová.

,,S úsměvem na tváři přišla na svět holčička, již brzy vás potěší její první slovíčka. 
Ať roste jako z vody a život má plný pohody. Ať veselá je a zdravá, vám jen radost dává.“

                                                                                                    Přejí zastupitelé obce

Životní jubilea v lednu, únoru a březnu
    60 let     Vitouch Alois  65 let     Přibylová Alena
    72 let     Ing. Trubák Jiří 74 let     Borek František
    75 let     Petrová Hana  78 let     Janíčková Ludmila
    80 let     Janíčková Anna 85 let     Králová Svatava

KELTSKÝ
TELEGRAF
23. března 2019, Malý Chlum u Obory.

Začátek asi v 19:30 hod.

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

Humor:
Velrybí samec plave celý roztoužený okolo své drahé 

polovičky a brblá: ,,Kupa ekologických aktivistů, nadace, 
dokonce světové vlády vyvíjejí enormní úsilí na záchranu 

našeho druhu. Ale tebe bolí hlava!!!“

Citát závěrem
,,Největší umění na světě je naučit se milovat život i tehdy, 

když se nám zdá nesmyslný, neboť život je vše.“

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

Velikonoční večírek
konaný v sobotu 20. dubna 2019
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. Vstupné: 80 Kč.



Číslo 52. Březen 2019. Nákladem 140 výtisků vydává 15. 03. 2019 obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde 14. června 2019.

Jarní sezóna MK – 5. liga 
KOLO DATUM+ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ

1. So 23. 03. v 16.00 FC ARTIS Bedřichov FK OBORA
2. So 30. 03. v 16.00 Volné kolo FK OBORA
3. So 06. 04. v 16.00 FK OBORA MK BANÁNI Rájec
4. Ne 21. 04. v 10.00 FC ROMA Olešnice FK OBORA
5. So 27.04. v 16.00 FK OBORA SOKOL Chornice
6. So 04. 05. v 17.00 JIHOMORAVAN Blans. FK OBORA
7. So 11. 05. v 17.00 FK OBORA CELTIC Újezd u Bosk.
8. So 18. 05. v 17.00 PANTHERS Vanovice FK OBORA
9. So 25. 05  v 17.00 FK OBORA STARS Letovice
10. So 01. 06. v 17.00 TJ K20 Šošůvka FK OBORA
11. So 08. 06. v 17.00 FK OBORA MK Březová
12. Ne 16. 06. v 10.00 TJ Šerkovice ,,B“ FK OBORA
13. So 22. 06. v 17.00 FK OBORA SK ŽÍZEŇ Petrovice

Malá kopaná

O pohár SENÁTORKY 2019 ,,Memoriál Josefa Rybára“ se na soupeřově hřišti  
utká v 1. kole náš tým FK Obora s TJ K20 Šošůvka v sobotu 13. dubna v 16.00 hodin. 

Vítězné družstvo postoupí do 2. kola ve středu 1. května od 17.00 hodin.

Soupiska hráčů FK Obora: vedoucí týmu Martin Kotoulek, golman Jan Bílek, hráči 
Lukáš Bílek, Tomáš Bílek, Jan Boček, Jan Dobiáš, Jaroslav Dobiáš, Filip Fleischlinger, 
Lubomír Janíček, Michal Kazda, Martin Kejík, Miroslav Kovář, Tomáš Mazal, Libor 
Pavlíček, Pavel Straka, Jan Štěrba, Viktor Štěrba, Jaroslav Tomeček, Roman Zoubek.


