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Okénko do historie z obecní a školní kroniky

Rok 1918
Dne 16. ledna konána přehlídka 18 letých branců ročníku 
1900. Službu vojenskou nastoupili 6. února 1918. Dne 8. 
února byla vykonána rekvisice přebytečného obilí a bram-
borů z onoho množství, které rolníkům na osetí pozemků a 
k výživě domácnosti při předešlé rekvisici ponecháno bylo. 
Dne 11. února vykonána sbírka ve prospěch Českého srdce, 
spolku to, který si vzal za úkol pečovati o strádající chudé 
české děti po dobu válečnou. Sbírka vynesla 131 K. Dne 17. 
dubna byla po domech vykonána rekvisice bramborů zby-
lých po zasázení. Odvedeno 8 q. Dne 20. dubna odvod 19 
až 24 letých branců ročníků 1899 – 94. dne 30. dubna a 1. 
května vykonán v obci soupis i mouky z onoho množství, 
které samozásobitelům na dobu od 1. května do července (8 
týdnů) k výživě členů rodiny přiznáno bylo a které samo-
zásobitelé k výživě nemajetných tříd obyvatelstva místního 
odevzdati musili. Odevzdáno 28 q obilí a mouky. Od 1. srp-
na stanoveny nové ceny pro drobný prodej chleba a mouky: 
mouka chlebová 1 kg za 1,10 K, mouka na vaření 1,62 K, bílá 
mouka 2,64 K v drobném prodeji. Chléb smí se po živnos-
tensku vyráběti jen v podobě bochníků z množství mouky 
ve váze 700 g, neb 900 g, neb 1400 g. Chléb smí vydán býti 
spotřebitelům jen ve vychladlém stavu a ne před uplynutím 
24 hodin po upečení.  Ponechání dosavadní ceny chleba za 
56 hal. způsobilo by schodek 1,1 miliardy, kterého nemůže 
stát převzíti. Přestupky nově vydaného nařízení trestati se 
pokutou až do 5000 K neb vězením do 6 měsíců. Dne 28. 
srpna vykonána v obci výmlatní zkouška sklizně žita, pše-
nice a ječmene. Výmlatní výnos z 1 ha obnášel průměrně u 
žita v 2. bonitní třídě 3,78 q, ve 3. třídě 4,20 q, ve 4. třídě 3,99 
q, v 5. třídě 3, 78 q. U pšenice ve 2. tř. 4,20 q, ve 3. tř. 3,78 
q, ve 4. tř. 3,36 q, v 5. tř. 2,94 q. U ječmene ve 2. tř. 5,25 q, 
ve 3. tř. 4,83 q, ve 4. tř. 4,41 q, v 5. tř. 3,78 q. Žita toho roku 
utrpěla mrazy. Dne 8. září proveden soupis drůbeže za úče-
lem odvádění vajec za maximální cenu (1 vejce za 50 hal.). 
Stanoveno úředně odváděti z 1 slepice 20 vajec ročně. Od-
váděti musil každý, kdo choval více jak 5 slepic. De 16. září 
v 2. hodinu ranní ukončen letní čas tím, že všechny hodiny 
v úředním užívání pošinuty o 1 hod. zpět.

Než přikročím k vylíčení událostí po našem osamostatnění, 
měl bych se zmíniti o tom, jak za války se chovali občané 
k sobě, jak si vypomáhali. Neprožil jsem dobu tuto v obci 
a jest těžko pravý stav vylíčiti. Čeho jsem se však dopátral, 
uvádím. Obce jest většinou zemědělská a i ta část dělnic-
tva má po několika měřicích pole. Nebylo zde tedy té bídy 
a nedostatku jako v osadách většinou dělnických. Celkově 
vzato, zemědělci zdejší byli na výši doby, měli pochopení 
pro ty, kteří měli nedostatek a skutečně vypomáhali. Že se 
tak vždy nestalo za maximální ceny je na bíledni, uvážíme-
-li jakými vysokými obnosy musil si zemědělec opatřovati 
hospodářské nástroje, šatstvo, obuv a j. potřeby. Prodávalo 
se však s malými výjimkami za ceny obstojné, snesitelné. 
Zemědělci oborští pak dodávali správně předepsané dávky 
obilnin aj. plodin, takže Obora nazývána byla obilní komo-
rou Boskovska. Uvážíme-li pak, co cizích lidí zde opatřilo si 
živobití, musíme konstatovati, že až na několik výstřelků, 
zemědělci vykonali, co jinde za příznivějších podmínek ani 
se nezdálo. Budiž jim to pro budoucnost připsáno k dobru.

V roce tomto zřízen chudobinský fond. Obec dala vklad 100 
Kč. 

veřejné cvičení žaček na Oboře

Pochovávání basy

na výletě u koní

vojenské odvody
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Slovo starosty
Vážení občané, jak jistě víte, 2krát do roka se sbírá nebez-
pečný odpad, elektrozařízení a pneumatiky. Elektrozaříze-
ní si nově odevzdávají hasiči přes fi rmu Elektrowin a dostá-
vají drobnou odměnu. Obvykle největší fi nanční obnos nás 
stojí pneumatiky. Přitom většina pneuservisů jsou místa 
zpětného odběru pneumatik, a tudíž je tam můžete nechat 
bezplatně. Tak prosím, pokud to jde, využívejte tuto mož-
nost. Děkuji.

Jarní brigáda se uskutečnila v sobotu 13. dubna od 9.00 ho-
din za účasti některých zastupitelů obce a členů SDH Obora. 
Zametaly se chodníky, čistily se kanály a před domem č. 30 
se položila na stráň geotextilie proti sesuvu půdy. Následně 
pak v pondělí 15. dubna fi rma DEAS Boskovice čistila silnice. 
V květnu skupina dobrovolníků zbudovala na haldách 
v Hutích přírodní terénní (pumptrackovou) dráhu pro kola. 
Ať mají děcka zase kde sportovat. Velký dík patří všem, 
co se na stavbě podíleli a majitelům pozemků, že tento pro-
jekt umožnili. Přijďte se podívat.

Prosím občany, pokud si někde všimnou, že např. nesví-
tí lampa veřejného osvětlení, nebo je něco poškozeno, aby 
mně to oznámili. Stačí SMS. Děkuji.

Závěrem přeji všem spoluobčanům pevné zdraví. Užijte si 
pouť a nadcházející léto.
    
     Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 25. dubna se konalo od 18.00 hodin 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 11/2019: zastupitelé obce Obora schválili 
Rozhodnutí o nevypisování nového konkursního řízení na 
funkci ředitele/ky MŠ Obora, ale o prodloužení pracovního 
poměru stávající paní ředitelce.
Usnesení č. 12/2019: zastupitelé schválili Žádost o povolení 
výjimky z počtu dětí v MŠ Obora pro školní rok 2019/2020 
v navýšení na počet 28 dětí ve třídě.
Usnesení č. 13/2019: zastupitelé schválili Žádost o rozdělení 
zisku za rok 2018 MŠ Obora.
Usnesení č. 15/2019: zastupitelé schválili Smlouvu na odkup 
dřeva pro fi rmu Dřevo – Málek s.r.o. Protivanov.
Usnesení č. 16/2019: zastupitelé schválili Návrh závěrečného 
účtu obce Obora za rok 2018.
Usnesení č. 17/2019: zastupitelé schválili Účetní závěrku 
MŠ Obora za rok 2018.
Usnesení č. 18/2019: zastupitelé schválili Celoroční 
hospodaření MŠ Obora za rok 2018.
Usnesení č. 19/2019: zastupitelé schválili Odpisový plán MŠ 
Obora na rok 2019.
Usnesení č. 20/2019: zastupitelé vzali na vědomí a pověřili 
starosty podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JmK na dopravní automobil pro JSDH Obora.

Slovo redakce
Milí naši čtenáři. Májové dny, mírně chladné, přesto však 
plné zajímavých událostí, se kolem nás přehnaly velikou 
rychlostí a své místo přenechali letním měsícům. Už na nás 
mávají prázdniny, dovolená i odpočinek. Připomeňme si 
v našem zpravodaji, jaké akce se konaly a na co se můžete 
těšit. Hodně pohodových a slunečných dní vám přejí zastu-
pitelé obce.

Oborská hospůdka
V sobotu 6. dubna se sešla v 16.30 hodin skupinka dobro-
volníků a postavila před hospodou letní zahrádku 
s posezením.
V prostorách hospody se v pátek 29. března uskutečnil 
od 18.00 hodin kurz první pomoci určený pro členy JSDH 
Obora i pro zájemce z řad občanů, aby si připomněli 
základní pravidla o poskytnutí 1. pomoci.
V úterý 9. dubna se ve spolkové místnosti Oborské 
hospůdky konala Valná hromada Mikroregionu DSO 
Svitava, a sice od 17.00 hodin. Kromě zástupců Obory, 
se zúčastnila Doubravice nad Svitavou, Chrudichromy, 
Jabloňany, Lhota Rapotina, Skalice nad Svitavou a Svitávka. 
Omluvily se Kuničky a Újezd u Boskovic. Mezi hlavní 
body programu patřila volba předsedy, místopředsedy a 
člena předsednictva DSO Svitava a volba 3 členné Revizní 
komise. Odhlasovali se stejní aktéři, kteří v těchto funkcích 
působili doposud.
Dále se projednávaly návrhy sportovních akcí pro letošní 
rok. Vzhledem k malému zájmu o soutěž v požárním útoku 
se domluvil turnaj v malé kopané v nové sportovní hale 
ve Svitávce, a sice na sobotu 9. listopadu 2019. Pořádající 
obcí bude Lhota Rapotina. Nadále se uskuteční volejbalový 
turnaj, a to v sobotu 12. října 2019 v režii Doubravice nad 
Svitavou. Následovala diskuze a menší občerstvení.

Sběr nebezpečného odpadu proběhl v sobotu 
6. dubna v areálu oplocenky od 10.00 do 11.00 

hodin. Týkal se hlavně elektrozařízení a 
pneumatik. Další, tentokrát sběr železného šrotu 

v režii SDH Obora, se naplánoval na sobotu 
4. května od 9.00 hodin.

Přírodní terénní cyklodráha
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Volby do Evropského parlamentu
Konaly se ve dnech pátek 24. května od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 25. května od 08.00 do 14.00 hodin. Na Oboře 
tvořili volební komisi: předsedkyně Jana Kubínová, místo-
předseda Jakub Kovář, členové Monika Fliegerová, Petra 
Floková, Kateřina Kubínová, zapisovatelka Veronika Flie-
gerová.
Z celkového počtu 258 voličů se dostavilo do prostor obec-
ního úřadu 95 občanů, tedy 36,8 %. Neplatné hlasovací líst-
ky 3.

Výsledky na Oboře
Strana č. 28 – SPD: 27 hlasů, Strana č. 30 – ANO 2011: 20 
hlasů, Strana č. 27 – Česká pirátská strana: 9 hlasů, Strana č. 
5 – ODS a Strana č. 39 – KDU-ČSL: obojí po 7 hlasech, Strana 
č. 9 – KSČM: 6 hlasů, Strana č. 26 – STAN: 5 hlasů, Strana č. 
6 – ANO, Strana č. 7 - ČSSD a Strana č. 31 – ADS: všichni po 
2 hlasech, Strana č. 2 – SNČR, Strana č. 16 – Vědci, Strana č. 
24 – Hlas, Strana č. 29 – ANS, Strana č. 36 – Soukromníci ČR 
a Nezávislí: všichni po 1 hlase. 

Masopustní zábava 
s pochováváním basy.

Spolek Tělovýchovná jednota Obora, z. s., uspořádal v so-
botu 16. března od 20.00 hodin Masopustní zábavu se smu-
tečním ceremoniálem, při němž se přítomní loučili s nebož-
kou basou. Celkem povedené vystoupení bylo doprovázeno 
potleskem, bujarým veselím a smíchem. Obzvlášť, když své 
taneční umění předvedli naši fotbalisté. To nemělo chybu! 
Návštěvníci se dobře bavili i tančili, neboť hezký repertoár 
písní zahrála a zazpívala skupina PROROCK , a to pro růz-
né věkové kategorie. Co dodat? Atmosféra pohodová a přá-
telská, spokojení hosté a vysoký peněžitý zisk, který se po-
užije na další činnost spolku, pro hráče FK Obora a také na 
akce pro děti. Děkujeme za hojnou účast, sponzorské dary 
a bude-li se dařit, tak za rok zase hurá na basu na Oboru.  
V sobotu 13. dubna se od 18.00 hodin promítal ve spolkové 
místnosti Oborské hospůdky sestřih z průběhu této akce. 
Doplnila jej také celá řada fotografi í, které pobavily více jak 
30 zájemců, kteříž se přišli podívat. Vhod přišlo i menší po-
hoštění, které samozřejmě nemohlo chybět. JD      

Dětský karneval
Mezi nedílnou součást oborských tradic patří karnevalové 
veselí v maskách. Nyní sice pod záštitou obce Obora, ale 
přesto se připravilo pěkné sobotní odpoledne 23. března od 
14.30 hodin na sále kulturního domu. I když venku svítilo 
sluníčko, teploty se vyšplhaly ke 20°C, přilákala tato akce 
velké množství dětí v doprovodu dospělých, aby si užily 
soutěží, tance, vystoupení Ramira a oblíbené klaunky. Pro-
gram uváděla nám všem známá Monika se dvěma asistent-
kami Vlastou a Šárkou. Role DJ se bravurně zhostil Vojtěch 
Alexa. Bohatá tombola lákala hlavně rodiče, všem vhod při-
šlo také občerstvení. Skotačení a veselí nebralo konce, děti 
sršely nabitou energií a dostat je domů stálo dost úsilí. No 
a nás zase potěšilo, že dětský karneval na Oboře má stále 
úspěch. JD

Lampionový průvod
Státní svátek 8. května - Den vítězství nad fašismem - jsme 
na Oboře uctili tradičním lampionovým průvodem, a to 
v úterý 7. května. I tentokrát bylo chladnější počasí, proto 
se původní plán trochu obměnil. Děti s dospělými se schá-
zely od 18.00 hodin na výletišti, kde dostaly občerstvení, 
pohrály si na fotbalovém a dětském hřišti, ale místo ve 20.00 

hodin se připravily k průvodu obcí o hodinu dříve. Uvítali 
to hlavně rodiče menších dětí. No a ti větší se vydali přes 
Veselku, náves a zpět až před 21 hodinou, kdy jim lampio-
ny krásně zářily do noci. JD

Volební komise při Volbách do Evropského parlamentu

Masopustní zábava s pochováváním basy dětský karnevalový rej
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Keltský telegraf už podesáté
Desátý ročník telegrafu odstartoval 23. 3. 2019 v 19.30 hod. 
z vrcholu Velké Javořiny v Bílých Karpatech (970 m n. m.). 
Odtud putoval světelný signál přes vyvýšená místa směrem 
na západ i na východ k našim slovenským sousedům. Počet 
míst se stále zvyšuje. Letos se přihlásilo už rekordních 256 
stanovišť. Z časových důvodů byly cesty signálu rozděleny 
do dvou proudů. Ten druhý začíná na vrchu Bílý Kámen 
u Velkých Popovic.
Na Malém Chlumu u Obory ožilo stanoviště keltského te-
legrafu posedmé. Jaro sem přišlo přivítat asi 90 dospělých 
a dětí. Světelný signál jsme úspěšně převzali z rozhledny 
u Veselice a předali na Burianovu rozhlednu u Rudky. Dou-
fejme, že přímluva vědmy posílí u všech účastníků pozitiv-
ní vztah k přírodě i k lidskému soužití. 
Smysl telegrafu přibližuje jeho duchovní otec a koordinátor 
pan Vlastimil Hela: „ ...,
hlavním smyslem Keltského telegrafu je návrat k Matce 
Zemi s přicházejícím jarem, jenž vrací světlo do krajiny, 
což i my symbolicky činíme předáváním  světleného sig-
nálu, který, putujíce mezi lidmi, je vzájemně propojuje. 
A to je další z poselství této akce - obnovení spojení mezi 
lidmi na duchovní úrovni. Proto k telegrafování přistu-
pujte s láskou, pokorou, laskavostí i soucitem.“
Děkuji Obecnímu úřadu v Oboře i tamnímu Sboru dobro-
volných hasičů za podporu. A děkuji těm, kteří pomohli te-
legraf připravit a zrealizovat. Jmenovat je nemohu, protože 
jsou to bytosti nadpřirozené.
              Za všechny Jiří Havíř, ten starší. 
    Obora 25. 3. 2019

Stavění máje
Ve spolupráci zastupitelů obce a SDH Obora se připravilo 
na úterý 30. dubna stavění máje na okraji místního hřiště. 
Přes stále větší problém se zajištěním potřebného stromu, 
se přece jenom podařilo najít ten vhodný. Kolem 16 hodiny 
se scházeli většinou ženy a děvčata, aby barevnými pentle-
mi nazdobily vršek a věnec máje. Velmi silný vítr si s nimi 
pohrával, občas vykouklo i sluníčko. Bylo dosti chladno, ale 
hlavně že nepršelo. K 17 hodině se scházeli diváci, aby vidě-
li, jak se podaří májku vztyčit. Letos přispělo ku zdárnému 
počinu 25 silných mužů, kteří po předešlých zkušenostech 
za pomocí háků a lan opět zručně  zajistili kmen stromu 
v kovovém podstavci. Navíc jej ještě obtočili drátěným ple-
tivem. Po úspěšné práci se občerstvili u kiosku na výletišti, 
kde pro ně připravila pohoštění paní hostinská.   
Kácení máje proběhlo tentokrát úspěšně v pátek 31. května 
po 18 hodině. Nikomu se totiž nepodařilo skácet strom dří-
ve, než v posledním dni měsíce.                                   JD

Divadlo z Rájce – Jestřebí
Mezi pěkné zpestření měsíce března se řadilo také vystou-
pení divadelních ochotníků z Rájce-Jestřebí v klukovské ko-
medii Karla Poláčka Bylo nás pět. Navzdory slunečnému 
odpoledni s teplotami do +18°C, navštívilo kulturní dům na 
Oboře v sobotu 30. března více než 110 občanů, včetně dětí. 
Od 17.00 hodin jsme nevycházeli ze smíchu z velmi povede-
ného představení mladších uličníků i starších představitelů 
tohoto hezky sladěného děje. Ve srovnání s knihou i fi lmo-
vým zpracováním nezůstali činoherníci pozadu. A stejně 
jako v předchozích letech, i tentokrát nám předvedli svůj 
úžasný talent.  JD

Keltský telegraf stavění máje

Velikonoční večírek Sboru dobrovolných hasičů
Již tradiční Velikonoční večírek připravili členové SDH na 20. dubna 2019. 
Byl to čtrnáctý podnik v řadě. Opět hrála skupina Arcus a opět se dražilo 
velikonoční vajíčko. Pštrosí vajíčko věnoval pan Kubíček, majitel Pštrosí 
farmy v Doubravici a paní Sáňková rovněž z Doubravice je velmi pěkně 
ozdobila drátováním. Stojánek k němu vznikl ve fi rmě Testo.
Vajíčko bylo vydraženo za 6 500 Kč a zdobí byt své majitelky na Oboře. 
V následující sbírce se podařilo shromáždit další peníze. Celkem 14 643 Kč 
předali zástupci výboru rodině zemřelého kamaráda a člena SDH Obora.
Hostů přišlo asi 110. Čekala na ně mj. dvě taneční vystoupení skupiny 
DIWOOCH z Voděrad a mimo 12 hlavních, ještě 239 dalších výher v tom-
bole. To vše díky asi 25 sponzorům.                
      Jiří Havíř, kronikář sboru
      Obora 8. 6. 2019     

dražba velikonočního vejce



6

 Výlet do ZOO 
V sobotu 25. 5. 2019 se konal tradiční 
zájezd pro děti. Po pečlivém výběru 
,,cíle cesty“ padl los na ZOO Jihlava. 
Přestože tato zahrada patří rozlohou 
k menším, plocha areálu neubírá na 
kvalitě prostředí a různorodosti zvířat. 
Z Obory se vypravilo celkem 46 účast-
níků, z toho 25 dětí v doprovodu 
dospělých. Den provázelo sluneč-
né počasí, a tak jsme mohli obdivo-
vat noblesní žirafu Núbijskou, žirafu 
Síťovanou, zvědavé Surikaty nebo 
dominantního levharta Perského. Ne-
chci tímto příkladným výčtem opo-
menout další zajímavá zvířata, jejichž 
přítomnost, zvuky a zvířecí ozón tvo-
řil celkovou atmosféru zoologické za-
hrady. Prostředí navštíveného areálu 
doplňují pavilony v přírodním stylu 

přibližující domovské kontinenty zví-
řat. Tak například průchod po lávce 
v pavilonu ,,ještěrů a plazů“ , která je 
umístěna nad vodní plochou s kroko-
dýlem Siamským vzbuzovala dojem, 
že návštěvník prochází pouštním pra-
lesem. Závěr prohlídky patřil občer-
stvení a dětským hrám na prolézač-
kách, skluzavce a tobogánu.
Každý výletník si jistě našel svá ob-
líbená zvířata i chvíle odpočinku při 
svačině či hrách. Myslím, že to byl 
příjemně strávený den v přítomnosti 
cizokrajných zvířat, přírody a hlavně 
těch, komu chtějí rodiče, prarodiče a 
také zastupitelé obce udělat radost - 
dětem. A o to přece jde. Snad se nám 
to všem podařilo.

                           Radmila Malachová

Den vítězství
Památný den ukončení 2. světové vál-
ky jsme si mohli na Oboře připomenout 
v sobotu 11. května v areálu výletiště. 
Uběhlo 74 let od osvobození naší země 
od německých okupantů. Klub vojen-
ské historie Markland z. s., stejně jako 
loni, projížděl naším regionem kolem 
16 hodiny. V příjemném slunečném 
odpoledni předvedl přihlížejícím svou 
vojenskou techniku. Především menší 
kluci se zajímali hlavně o ukázku zbra-
ní. V seřazeném šiku poté pochodovalo 
25 vojáků v uniformách Rudé armády 
k pomníku padlých občanů a položi-
lo symbolicky věnec k jejich uctění.  
Svým proslovem se k nim připojil také 
náš pan starosta, který především zdů-
raznil důležitost tohoto pietního aktu. 
Následovala salva z pušek a zpáteční 
pochod.                                                    JD           

Den vítězstvívýlet do ZOO Jihlava

Výročí malé kopané na Oboře.
,,Pokud nedáte do hry srdce, nikdy nemůžete vyhrát!“
V minulosti hrávali oborští hoši velkou kopanou za Skalici 
nad Svitavou. Z podnětu Jiřího Janíčka a Josefa Kotoulka se 
v roce 1984 zrodila nová forma tohoto populárního sportu – 
malá kopaná.  Pod názvem TJ Sokol Obora se fotbalový tým 
stal brzy hybnou silou celé organizace. Největších úspěchů 
dosáhl v letech 1987, 1988 a 1989, kdy 3x po sobě obsadil 1. 
místo v okresním přeboru ČSTV a stal se mistrem. Čtvrtý 
titul získali kluci ještě v roce 1991, tentokrát pod názvem SQ 
Team Obora. V roce 1988 se družstvo rozdělilo na dvě sku-
piny – Sokol Obora a SSM Obora. Od 31. března 1991 začala 
spolupráce s agenturou SQ, proto došlo k již zmíněnému 
přejmenování a SSM Obora změnila název na OS Obora. Od 
roku 1992 díky sponzorům dostalo družstvo název ZAKO 
Team Obora (Zahálka + Konečný). V roce 1994 začala být 
menší účast ve skupině ,,B“ nebo-li OS týmu Obora, proto 
se hráči jednoznačně vyslovili pro jedno družstvo a od roku 
1995 hráli pod názvem KBS Team Obora. Tento rok byl nej-
slabší sezónou malé kopané. Dařilo se pouze při pouťových 
utkáních na Oboře a ve Lhotě Rapotině.  Rok 1996 přinesl 
zpátky název OS Team Obora a v roce 1997 přišel úspěch v 
podobě postupu do II. ligy. 
Od roku 2008 až do současnosti vystupuje oddíl pod ná-

zvem FK Obora. Získával střídavé úspěchy ve IV. a V. lize. 
Nyní sestoupil do základu a s novými posilami usiluje o 
postup výše. Je skvělé, že fotbal v této formě má na Oboře 
dlouholetou tradici. Se střídavými úspěchy, ale i nezdary, 
které k tomuto sportu patří, potěšil spoustu příznivců. Vel-
ké poděkování patří všem, kteří se na tomto dění podíleli, 
buď svým hráčským uměním, radami trenérů nebo orga-
nizačními schopnostmi. Dokázali svým přístupem obohatit 
naši společnost a ukázat, že jim na kopané a kulatém míči 
záleží. Hodně zdaru, vítězných zápasů a spoustu krásných 
vzpomínek na uplynulá léta. JD

Úspěšná sestava, která dosáhla na ti tul. Současný tým FK Obora: viz na ti tulní straně.Úspěšná sestava, která dosáhla na ti tul. Současný tým FK Obora: viz na ti tulní straně.Úspěšná sestava, která dosáhla na ti tul. Současný tým FK Obora: viz na ti tulní straně.
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 AREÁL VÝLETIŠTĚ A MÍSTNÍHO HŘIŠTĚNEDĚLE 23. ČERVNA

15.00 hodin fotbálek ženy : muži

PÁTEK 21. ČERVNA

 AREÁL VÝLETIŠTĚ A MÍSTNÍHO HŘIŠTĚ

17.00 hodin dětské odpoledne / soutěže, malování obličejů/

19.00 hodin sousedské posezení s reprodukovanou hudbou

 
a soutěž o nejlepšího střelce oborské poutě

SOBOTA 22. ČERVNA

10.00 hodin Mše svatá na návsi U kapličky Jana Nepomuckého

13.00 hodin pouťový turnaj v malé kopané 

 
volejbalový turnaj

19.00 hodin posezení s živou kapelou TRIO KENT

 
WORKOUTOVÁ SHOW 

 
večerní jízda na kolotoči zdarma

2019

OBORSKÁ HOSPŮDKA BUDE PO CELÝ VÍKEND UZAVŘENA!

20192019
 AREÁL VÝLETIŠTĚ A MÍSTNÍHO HŘIŠTĚ

KIOSEK OTEVŘENÝ

PÁTEK OD 17.00 HODIN

SOBOTA OD 13.00 HODIN

NEDĚLE OD 14.00 HODIN

TOČENÉ PIVO, LIMO, SPECIALITY

Z UDÍRNY A GRILU , POUŤOVÉ

ATRAKCE, CUKROVÁ VATA
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Zprávičky z naší školičky
A přišlo jaro, na které jsme se moc těšili. Přivítali jsme ho 
společně s rodiči krásnými velikonočními dekoracemi při 
odpoledním tvoření v MŠ. Měsíc duben známe také jako 
měsíc bezpečnosti. Jak se chovat správně ve školce a hlavně 
venku si opakujeme každý den. Na co obzvlášť si dát pozor 
v silniční dopravě nám přišli ukázat dva příslušníci Poli-
cie ČR. Květen již tradičně patří našim maminkám. I letos 
jsme jim připravili milé a dojímavé překvapení při besídce 
v pondělí 13 května od 15.30 hodin. Na pěkný výlet jsme 
se vypravili do Edenu v Bystřici nad Perštejnem. Jde o zá-
bavné centrum ekologické výchovy. Děti se dozvěděly zase 
něco nového ze života na statku a užily si spoustu legrace 
s kamarádem Krtečkem.  
V úterý 7. 5. se uskutečnil zápis do mateřské školy pro škol-
ní rok 2019/2020. Přijalo se 12 dětí z Obory, Jabloňan a okol-
ních obcí do celkového počtu 28.
Letos nám  končí dotační program podporovaný EU i mi-
nisterstvem školství, nazvaný Šablony I. Díky zapojení se 
do tohoto programu jsme získali, a to hlavně pro naše děti, 
ještě jednu pedagogickou pracovnici do MŠ. Pracovala 
4 hod. dopoledne na pozici školní asistentky. Vzhledem 
k perfektní spolupráci s paní asistentkou využijeme i pro 
další školní rok možnosti se zúčastnit  dotačního programu 
Šablony II.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem rodičům 
za prima spolupráci po celý školní rok, za sponzorské dary 
i nasbíraný papír pro děti naší MŠ. Díky této podpoře jsme 
si mohli dovolit uhradit spoustu zajímavých akcí, což zna-
menalo pro děti krásné vyžití, nové vědomosti a zážitky. 
Moc si toho vážíme a děkujeme všem.

Krásné prázdniny Vám přeje za celý kolektiv mateřské 
školy 

                                   Michálková Dana, ředitelka školy. 

velikonoční dekorace výlet do Edenu v Bystřici nad Perštejnem

besídka ke Svátku matek

návštěva příslušníků Policie ČR

turisti cký výlet k Rolínkovým sochám
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Obecní knihovna Obora
„Jó, třešně zrály, sladký třešně zrály …“ – tak se to zpívá 
v písni Waldemara Matušky. Nejen třešně, ale také červeň 
vlčích máků jsou neklamným znamením, že je tu červen. 
Opět po roce se blíží dovolené a „velké“ prázdniny. 

V letošním roce jsme se v MŠ Obora rozloučili s 11 předško-
láky – 4 děvčaty a 7 chlapci. Děti v upomínku na tento den 
si odnesly diplom a menší dáreček. Přeji všem budoucím 
školákům, aby je království Abecedy provázelo celým živo-
tem, aby byli ve škole úspěšnými žáky a aby jim v životě vše 
vycházelo tak, jak si sami přejí. 

A nyní pár slov k níže uvedeným fotografiím: 
V dubnu jsme s p. Evou Sáňkovou tvořili drátěné zápichy a 
drobné ozdoby, taková malá dílka fantazie a šikovnosti. O 
státním svátku 8. 5. jsme s Dr. A. Štrofem za hojného počtu 
veřejnosti (30 osob) objasnili „záhadu“ – co to jsou cicvár-
ky. Cílem naší vycházky byl Malý Chlum. A bylo to skvěle 
strávené odpoledne! Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého 
o krajině, ve které nyní žijeme. O cestách, po kterých chodí-
me a výhledech z kopců – totéž viděli a po stejných pěšinách 
chodili naši dávní předkové. Je dobře, že se této akce zúčast-
nily děti, místní i přespolní zájemci o tajemství a historii.

V úterý 21. května jsme slavnostní vernisáží otevřeli již 3. 
výstavu obrazů oborské rodačky paní Svatavy Skryjové - 
Barevné vzpomínání. Zažili jsme velmi krásné odpoledne, 
které se mile přehouplo do podvečera a večera. V úvodu za-
zněla slova Jiřího Stehlíka, básně Jiřiny Jakubcové. Hudeb-
ní program skvěle zajistili synové Svaťky - Jirka a Honzík. 
Vzpomínky, povídání veselé i vážné, písničky o životě, pří-
rodě a lásce. Setkání s barevným vzpomínáním na obrazech, 
pokorou i něhou.
Výstava je zpřístupněna v provozní době knihovny (úterý 
16.30-18.30 hod.) nebo po dohodě do konce tohoto roku.
Srdečně zveme ke zhlédnutí obrazů známé krajiny i por-
trétů lidí, použitá výtvarná technika suchý pastel a akvarel. 
Více zde: https://obora.knihovna.cz/aktuality/
 

V červnu proběhlo výtvarné tvoření s paní Gabrielou 
Krajíčkovou – ozdobné střapce jako klíčenka nebo žádaná 
ozdoba na kabelku, koncem měsíce nás čeká letní literární 
čajovna.

Milí spoluobčané, ráda bych Vás již nyní pozvala na některé 
podzimní akce. Udělejte si čas a přijďte například na be-
sedu s manželi Eliškou a Jiřím Havířovými s promítáním.  
Setkáme se s velmi atraktivní destinací – spolu s osobními 
zážitky a fotografiemi z putování po Svatojakubské cestě 
Francie do portugalského poutního města Santiago de Com-
postella, virtuálně se projdeme horskými masivy Pyrenejí i 
krajinou Galície…
Pro děti z MŠ připravujeme ve školním roce 2019/2020 lout-
kové představení s herci z Divadla Radost z Brna.  A také 
výtvarné tvoření – aranžmá květinových a přírodninových 
vazeb v duchu babího léta – s Jiřinou Jakubcovou. A samo-
zřejmě od října zahajujeme naše literární čajovny.  

Oborská knihovna sice v červenci - srpnu bude mít zavřeno, 
ale pokud budete mít zájem o výpůjčku knížek, zavolejte 
na tel. č. 728 11 37 35; nebo je možné se obrátit také na paní 
Jarku Dobiášovou. Obě vám rády vyhovíme. 
Poslední výpůjční den je v úterý 25. 6. a to od 16.30 – 17.00 
hodin, od 17.10 hodin se bude konat letní literární čajovna 
na zahradě u Trubáků (u Krba).

Milí čtenáři, po prázdninách se na Vás budu opět těšit v úte-
rý 3. 9. od 16.30 hodin.

Letní dny jsou jako sladké a barevné lentilky - všem čtená-
řům i občanům Obory přeji příjemně strávenou dovolenou, 
prázdniny, krásný letní čas.                                                                                     
      Jana Trubáková

PS - 6. 6. to již byly dva roky od slavnostního otevření zre-
konstruované knihovny. Utíká to, viďte.
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Humor
V cukrárně se baví dvě důchodkyně:,, Slyšela jsi, že se 

Kudláčkovi rozvedli?“
,,To je pravda. On dostal auto, ona děti a advokáti 

všechno ostatní!“

Děda vyběhne z chalupy a soused na něj volá: ,,Tak 
co, Josef, jakou stranu letos budeš volit?“

,,Jediná strana, která mě teď zajímá, je ta, co mě tlačí 
v kalhotách!“, křičí stařík a mizí za dveřmi kadibudky.

Muž se vrací z hospody a nemůže trefit do dveří. Po 
chvíli se jde manželka podívat, co je to za rámus a 

spráskne ruce: ,,Ty máš teda opici!“ 
,,Jsem rád, že jsi sebekritická“, odpoví ji manžel.

Vedoucí si zavolá číšníka a říká mu: ,,Prosím tě, pře-
staň konečně vyhazovat opilé hosty ze dveří.  

Stále zapomínáš, že pracuješ v restauračním voze!“

Z matriky obce 

K trvalému pobytu v naší obci se přihlásil Tomáš Kříž, Bc. Pavel Hruška a Petra Čadová.  
Odhlásili se Magda, Jan, Petra Fantovi a Jakub Sotorník.

Citát závěrem
,,Život se podobá knize. Hlupák v ní letmo listuje, ale moudrý při čtení přemýšlí, 

protože ví, že ji může číst jen jednou.“

Hobby

Kdo hledá, najde - květnová úroda křemenáčů

Životní jubilea v dubnu, květnu a červnu

    50 let Havířová Marcela  55 let Alexa Josef
    55 let Flok František   55 let Floková Ivana
    55 let Havíř Petr   55 let Řezníčková Iva
    60 let Kovář Miroslav   65 let Bednář Vladimír
    65 let Kopecký Milan   65 let Řezníčková Božena
    65 let Řezníček Jan   71 let Liška Jaroslav
    72 let Janíček Josef   76 let Havířová Věra
    76 let Havíř Antonín   84 let Havířová Marie
    85 let Otrubová Emilie  88 let Fujsová Zdeňka
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Číslo 53. Červen 2019. Nákladem 140 výtisků vydává 14. 06. 2019 obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde 20. září 2019.

Malá kopaná

Malá kopaná FK Obora – podzimní sezóna 2019

KOLO DATUM+ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ

14. So  10. 8.v 17.00 FK OBORA FC ARTIS Bedřichov
15. So  17. 8. v 17.00  FK OBORA Volné kolo
16. So  24. 8. v 17.00 MK BANÁNI Rájec FK OBORA
17. So  31. 8. v 17.00 FK OBORA FC ROMA Olešnice
18. So    7. 9. v 17.00 SOKOL Chornice FK OBORA
19. So  14. 9. v 17.00 FK OBORA JIHOMORAVAN Blansko
20. Ne 22. 9. v 10.00 CELTIC Újezd u Boskovic FK OBORA
21. So  28. 9. v 17.00 FK OBORA PANTHERS Vanovice
22. So  5. 10. v 16.00 STARS Letovice FK OBORA
23. So 12. 10. v 16.00 FK OBORA TJ K20 Šosůvka
24. Ne 20.10. v 10.00 MK Březová FK OBORA
25. So 26. 10. v 16.00 FK OBORA TJ Šerkovice ,,B“
26. So  2. 11.  v 15.00 SK ŽÍZEŇ Petrovice FK OBORA


