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Motto zpravodaje: ,,Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl 
před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval 
na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“                                    
        Jan Amos Komenský    
        

Pohled na Oboru od Lhoty Rapo� ny v podzimním čase
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Okénko do historie z obecní a školní kroniky

Rok 1918 - pokračování
,,Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy na-
šimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se 
zase navrátí, ó lide český!“
                                       J. A. Komenský, biskup českobratrský   
Tato slova nešťastného vyhnance a věštitele se skutečně 
vyplnila. Druhý náš vyhnanec profesor T. G. Masaryk byl 
však šťastnější než Komenský.  I on téměř po celou světo-
vou válku putoval od národa k národu.   Všude podával 
zprávy o našem národě, všude získával příznivce. Získal 
nám Francii, Anglii, Itálii, Spojené státy severoameric-
ké, kteréžto státy bojovaly za osvobození a sebeurčení též 
malých národů. Na bojištích se svými pomocníky vytvořil 
naše národní vojsko – naše pluky legionářské. Pro věčnou 
paměť stůjž zde jména Masarykových spolupracovníků: 
Dr. Ed. Beneš, Milan Štefanik, Prokop Maxa, Bohdan Pavlů, 
Dr. Sychrava, Dr. Osuský a mnozí jiní, jejichž jména buďtež 
vždy vyslovována s úctou.  Našim českým legionářům, kteří 
v různých zemích hájili čest našeho národa a pro něj životy 
v cizině pozbývali, buď neskonalý dík, neboť vysvobodili 
nás z drápů Rakouska. Dostavil se 28. říjen 1918, kdy roz-
bito bylo Rakousko a kdy prohlášena byla naše republika 
Československá.
Tato zpráva, která tohoto dne rozlétla se po naší vlasti, 
dostala se téhož dne do naší obce. Ač každý v duchu tušil 
ohromující události, přece zpráva tato účinkovala na nás zá-
vratně. Byli jsme opojeni radostí, štěstím, které se též jednou 
na nás usmálo. V té chvíli byli jsme si všickni bratry a štěstí 
všem nám zíralo z očí. Zapomenuto bylo na bídu, útrapy, 
strasti, jež téměř každého stihly. Takového okamžiku do-
žije se národ málokdy, aby byl tak jednomyslným v lásce 
k sobě. I v obci naší dán byl průchod této radosti. Večer té-
hož dne uspořádal Sokol, Národní jednota, žactvo s občan-
stvem průvod na ,,Holý Chlum“, by z temene jeho mohli 
dále vykřiknouti: ,,Máme svobodu!“
Starosta Sokola a správce školy Ignác Slavík pozdraviv 
shromážděné, přečetl první zákon, vydaný Národním vý-
borem, jímž zároveň prohlašován jest náš Československý 
stát. Radost a jásot propukl. Zapálená hranice na vrcholku 
Chlumu rostla víc a více a všickni s nadšením zapěli hymnu: 
,,Kde domov můj“ a ,,Hranice vzplála“. A jako u nás, tak i 
v okolí i v dálce bylo viděti četné ohně, rakety, prskavky do 
oblaků vrhané, což vše oznamovalo, že pohnutí a radost jest 
všeobecné. Pozdě v noci vraceli se účastníci domů opojeni 
svými vlastními plány do budoucna. Vzpomínka na tento 
první den naší svobody nikdy nepobledne a nevymizí. 
Dne 10. listopadu konána oslava prohlášení naší samo-
statnosti. Slavnostním řečníkem byl prof. Linda z Bos-
kovic. V upomínku u čís. 20 na návsi zasazeny dvě lípy: 
Masarykova a Wilsonova. Slavnost spojená se zábavou 
přerušena o půlnoci mobilisačním povoláním branců proti 
Maďarům. 
Zmínku jest mi učiniti o lukách ,,na Tálkách“. Z luk těchto 
platili starousedlíci ročně 8 K 16 hal. jako poplatek do obec-
ní pokladny co náhradu daně. Kromě toho měli za užívá-
ní těchto luk vykonávati práce , jako opravy obecních cest, 
vožení kněze na křesťanské cvičení a chudým nemocným, 
to vše zdarma. Všech dílů těchto ,,Tálků“ však neužívali. 
Jeden díl používal hajný ke své službě, 1 díl učitel co přída-
vek za písařské práce. Jeden díl ve výměře 1 míry a louka za 
dráhou dávána chovateli a držiteli obecního býka.
Změnou zákona z r. 1919 o zrušení práv starousedlíků pro-
najaty byly v roce 1919 tyto ,,Tálky“ občanům a vydražilo 
se za ně 1575 Kč.

práce na polích

výlet do Prahy v roce 1950

Základní škola Obora 20. 5. 1966

zájezd JZD Obora v 60. létech
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Slovo starosty
Vážení občané, níže uvádím investice ve III. čtvrtletí 2019:

Nové PVC v mateřské škole:       28 500 Kč 
Výměna rozvaděčů v sále KD:      89 873 Kč  
(z toho 44 500 Kč z dotace)
Rekonstrukce střechy předsálí KD:                233 264 Kč  
(z toho 116 500 Kč z dotace)
Dopravní zrcadla ve Zmole (2 ks):          5 500 Kč
Nátěry dřevěných prvků na výletišti:         1 700 Kč

Ve Zmole byla nedávno osazena dvě dopravní zrcadla. Jed-
no starší se podařilo sehnat zdarma, druhé se koupilo nové. 
Věřím, že jejich umístění přispěje k větší bezpečnosti v dané 
lokalitě. 

Dne 8. srpna navštívil naši obec hejtman Jihomoravského 
kraje pan Bohumil Šimek, jak se ještě dočtete v dalším člán-
ku. Já jen zmíním konkrétní záležitost, kterou jsme s panem 
hejtmanem projednali. Šlo o opravu vodovodu ke Krbu a 
s tím spojenou opravu krajské komunikace v tomto úseku, 
který se poněkud zkomplikoval. Pan hejtman nám domlu-
vil schůzku s náměstkem Romanem Hanákem, který má 
tyto věci na starosti. Jednání s panem náměstkem proběhlo 
úspěšně. Dle informací od vedoucího SUS Blansko p. Ba-
žanta bude oprava komunikace provedena na podzim 2020. 
Před tím se pochopitelně opraví vodovod. Tak doufejme,  
že vše klapne.

Jak jsem již zmiňoval, získali jsme dotaci na nákup nového 
hasičského auta. Bohužel výrobce nestačí vozidla vyrábět, 
proto nám bylo čerpání dotace posunuto na rok 2020.

Ještě moje oblíbené téma, odpady. Velice apeluji na obča-
ny, aby do prostoru stanoviště kontejnerů na plast a papír 
u obchodu neukládali odpady, které tam nepatří. Objevují 
se tam např. zářivky, kufry,…. Tyto odpady patří do kon-
tejneru na objemný odpad nebo do nebezpečného odpadu.

Do kontejnerů na sklo nepatří např. zrcadla a drátosklo, kte-
ré se u těchto kontejnerů také objevuje.
Připomínám, že kontejner na objemný odpad v oplocence 
u kravína slouží k ukládání komunálního odpadu, který 
nevleze do popelnice, např. koberce, sedačky,… Ukládat 
lze pouze odpad v menším rozsahu. Pokud někdo vyklí-
zí půdu, nebo celý byt, musí si objednat kontejner vlastní.  
Se zajištěním lepší ceny vám rád pomůžu.

Připravuje se nový zákon o odpadech. Až vejde v platnost, 
dojde pravděpodobně k razantnímu navýšení ceny za uklá-
dání komunálního odpadu. Jak jsem již psal dříve, jedinou 
cestou k udržení přijatelného poplatku za odpad bude sní-
žení množství směsného komunálního odpadu (popelnice). 
Toho bude dosaženo maximálním tříděním (plast, papír, 
sklo, kovy a především bioodpad). Upozorňuji, že ve chvíli, 
když popelnici v den svozu umístíte na ulici, stává se její 
obsah majetkem obce. A ta se musí postarat o jeho likvidaci. 
Proto, když mě uvidíte, že nahlížím do vaší popelnice, není 
to z důvodu nějakého šmírování. Jen chci získat přehled  
o tom, co se běžně v popelnicích objevuje, jak se třídí,…..

Vážení občané, OÚ Obora obdržel požadavek OÚ Jablo-
ňany na posunutí autobusového spoje s odjezdem z Obory  
v 6:20 hod. Jabloňany mají zájem posunout odjezd z Obory 
na 5:55 hod. Prosím občany, kterých se tento spoj týká, o vy-
jádření. Postačí uvést ANO, souhlasím s posunutím spoje, 
nebo NE, nesouhlasím s posunutím spoje.
Vyjádřete se co nejdříve na tel. číslo: 724 718 430, e-mail: 
info@obecobora.cz, nebo vhoďte lístek do schránky u OÚ. 
Děkuji.                                                          

Závěrem přeji všem spoluobčanům hodně zdraví a krásný 
podzim. 
        Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 6. června se konalo od 18.00 hodin 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 23/2019: zastupitelé schválili Smlouvu s firmou 
Suez Využití zdrojů a. s., která nahradí k 1. 1. 2020 Smlouvu 
č.77/2002, ze dne 11. 12. 2001.
Usnesení č. 24/2019: schválila se Smlouva o poskytnutí 
dotace z rozpočtu JmKr., týkající se nových elektrických 
rozvodů a střechy kulturního domu.
Usnesení č. 25/2019: schválil se Závěrečný účet obce Obora 
za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření BEZ VÝHRADY.
Usnesení č. 26/2019: zastupitelé schválili Účetní závěrku 
obce Obora za rok 2018 BEZ VÝHRADY.
Usnesení č. 27/2019: zastupitelé schválili Celoroční 
hospodaření obce Obora za rok 2018 BEZ VÝHRADY.
Usnesení č. 28/2019: schválil se Dodatek smlouvy GDPR, 
vztahující se ke Svazku DSO Svitava.
Usnesení č. 29/2019: schválily se Zadávací podmínky 
výběrového řízení na dopravní automobil pro JSDH Obora.

Ve čtvrtek 1. srpna se konalo od 18.00 hodin 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 32/2019: Zastupitelé obce Obora schválili 
v rámci výběrového řízení ,,Obec Obora – Dopravní 
automobil“ předloženou nabídku a pověřili starostu obce 
k uzavření smlouvy s firmou CARent, a. s.
Usnesení č. 34/2019: zastupitelé schválili Záměr pronájmu 
nebytových prostor – Oborské hospůdky na základě 
výpovědi stávajícího provozovatele hospody, který podal 
výpověď k 31. 8. 2019 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 35/2019: schválili vypsání Výběrového řízení 
,,nebytových prostor“ restaurace a jeho podmínek.
Usnesení č. 36/2019: zastupitelé rokovali o podmínkách 
aktualizace Smlouvy s firmou PODA a. s. a pověřili starostu, 
aby jejich stanovisko firmě sdělil.
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční sousta-
vy, rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací byla 
v části obce přerušena dodávka elektrické energie od doda-
vatele E-ON Distribuce, a. s., a sice v pondělí 17. června od 
7.30 do 17.00 hodin; ve čtvrtek 20. června od 7.30 do 16.30 
hodin; v úterý 2. července od 7.30 do 16.30 hodin a ve čtvr-
tek 18. července od 7.30 do 16.30 hodin. 

Obec Obora vyhlásila od čtvrtka 15. srpna výběrové řízení 
na pronájem a provozování Oborské hospůdky, z důvodu 
podání výpovědi stávající hostinské k 31. 8. 2019 s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou. Uzávěrka nabídek byla ukončena ve 
čtvrtek 12. 9. 2019, kdy se na zastupitelstvu mělo rozhod-
nout o novém nájemci. 

Ve čtvrtek 8. srpna přivítali starosta a místostarostka v naší 
obci pana Judr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského 
kraje, který přijel se svým doprovodem na menší přátelskou 
návštěvu v 10.30 hodin. Po kratším rozhovoru, kdy se pan 
hejtman zajímal především o dění v naší obci, o rozloze a 
počtu obyvatel, problematice komunikací a dalším, se pro-
šel částí Obory. Projevil zaujetí o některé sportovní a kul-
turní akce, které naše spolky pořádaly, a vyjádřil obdiv nad 
tím, jak taková menší obec je udržovaná a fungující. 

Před pouťovým víkendem se zásluhou pana Kotoulka ob-
lékla buňka Tělovýchovné jednoty Obora do nového kabátu. 

Slovo redakce
Milí naši čtenáři. Pro většinu z nás skončila dovolená – čas 
sbírání pozitivních dojmů, hledání pohody a klidu u moře 
i jinde. Leč uvědomit si, že svět je krásný a pestrý, můžeme 
kdykoliv. Radost přináší příjemná procházka lesem, ochut-
nání plodů na zahradě, hra se zvířecími mazlíčky, jízda na 
kole, zářivý podzim nebo například setkání s přáteli. Vní-
mejme tento dar a naučme se vážit si všeho dobrého kolem 
nás. Hezké zážitky a dobré počtení našeho zpravodaje vám 
přejí zastupitelé obce.

návštěva hejtmana Jihomoravského kraje na Oboře

buňka Tělovýchovné jednoty Obora

Střelecká soutěž 
,,Memoriál Antonína Řezníčka“

V areálu střelnice pod Malým Chlumem se sešlo postup-
ně 57 účastníků tradiční soutěže ve střelbě z malorážky a 
vzduchovky na pevný terč, a sice v sobotu 10. srpna od 
13.00 hodin. Soutěž pořádali 8. rokem členové STČ Obora 
v kategoriích pro děti i dospělé. Diplomy za účast obdrželi 
všichni, medaile ještě ti, co stanuli na stupních vítězů. 
Kategorii mladších a starších děvčat a chlapců vidíte na 
obrázcích. Mezi ženami se nejvíce dařilo Renatě Kuzníko-
vé před Radanou Alexovou a Jarkou Dobiášovou. Z mužů 
zvítězil Peter Jurišinec, následovaný Františkem Fliegerem 
a Michalem Staňkem. Nesmíme zapomenout na generaci 
,,starších pánů“, kde si 1. místo vystřílel Jaroslav Přibyl, 2. 
místo Jaromír Kittner a 3. místo Zdeněk Jalový.
Velikou pochvalu zaslouží za přípravu všichni organizáto-
ři. Zvlášť bych ještě zmínila hlavního pořadatele Václava 
Baráka, děvčata ,,zapisovatelky“, Aloise Ondrouška a Re-
ného Scholze /asistující při střelbě z malorážek a nacho-
divši spoustu kroků k terčům/ a Josefa Alexy se synem 
Vojtěchem, kteří všem zpříjemnili odpoledne vynikajícím 
občerstvením.
Krásné slunečné a teplé počasí přispělo k dobré pohodě a 
drobný déšť, který se přihnal po 18. hodině, zastihl už jen 
pár členů spolku, uklízející střelecký areál.  JD střelecká soutěž

Upozornění pro majitele psů. Od 1. ledna 2020 bude povin-
né očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je 
pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na úze-
mí České republiky označený každý pes. Štěňata musí být 
označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování 

proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikroči-
pem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetová-
ní, provedené před 3. 7. 2011.Čipování psů provádí veteri-
náři. Můžete se obrátit na svého veterináře nebo tuto službu 
nabízí pan Dokoupil z Černé Hory, kontakt 776 632 436.
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Barevný podzim je tady, prožijte jej naplno…
Vážení spoluobčané, prázdniny defi nitivně skončily, děti 
usedly opět do školních lavic, rozloučili jsme se krásným 
létem a čeká nás období plné přírodních krás, barevnosti a 
synchronizace přírody. Nastává však také rovnováha mezi 
světlem a tmou. Takový bude podzim. Období se nese v du-
chu sklizně, úrody a houbaření. Může se zdát, že podzim je 
ročním obdobím, které je lehce uspávající a vybízí k lenoše-
ní. Opak je však pravdou, toto roční období prožijte naplno. 
Zkuste se pozastavit v tom každodenním shonu, porozhléd-
nout se kolem sebe a zjistíte, že pravá krása se skrývá v blíz-
kém okolí. 
Podzim je ideálním společníkem pro procházky přírodou, 
nastává čas pro různé aktivity a s tím spojené i velmi oblíbe-
né kulturní a společenské akce v nedalekém okolí, na které si Vás dovoluji jménem pořadatelů pozvat. Jiří Bednář

Sobota 21. září 2019 ve 12.00 h.  
PIVNÍ POUŤ v Černé Hoře
Jedna z tradičních akcí spojených s popíjením piva. Vystupu-
jí Mandrage, Marek Ztracený, IneKafe, Buty, Pekař. Nebude 
chybět i tradiční ohňostroj. Moderuje Ondra Urban z rádia 
Evropa 2.
Sobota 21. září 2019 v 18.00 h.  
zábavný pořad PÁTÉ PŘES DESÁTÉ v Bořitově
Komponovaný pořad plný inteligentního humoru známého 
glosátora, publicisty a překladatele Ivo Šmoldase, který pro-
bere veškerá témata, která ho napadají, popř. ta, ke kterým 
ho inspiruje písničkářka Jana Rychterová.
Sobota 21. září – neděle 22. září 2019
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Sociální služby Šebetov
Prodejní jarmark, komentovaná prohlídka zařízení, vystoupe-
ní orientálních tanečnic a mladých hasičů z Horního Štěpáno-
va, koncert oblíbené skupiny Veselá trojka a další.
Pátek 27. září 2019 ve 20.00 h. 
vystoupení JOŽKY ŠMUKAŘE v Rájci Jestřebí
Cimbálová muzika, možnost zakoupení vín, burčáků, kozích 
sýrů a maďarských specialit.
Sobota 28. září – neděle 29. září 2019
tradiční HUSÍ SLAVNOSTI v Boskovicích
Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických husí, 
ceněných zejména na vídeňských trzích. Vybrané restaurace 
budou po celý víkend podávat husí menu. Kromě dobrého 
jídla a pití se můžete těšit také na dobrou zábavu a hudbu, 
o kterou se postarají Barbora Poláková, Těžkej Pokondr, Len-
ny, Mňága a Žďorp, Spirituál Kvintet a mnozí další.
Pondělí 7. října 2019 v 16.30 h.
festival CESTUJ ZA KAČKU v kině v Blansku
…boží cestovatelský festival plný praktických tipů a inspirace 
pro každého. Vyvrátíme mýty, že cestování je drahé, časově 
náročné, nejde bez parťáků, bez znalosti jazyka, nejde s dětmi. 
Přesvědčíme Vás, že jediný mantinel, který stojí mezi Vámi a 
Vašim cestovatelským snem, je Vaše hlava.

Sobota 12. října 2019 v 10.00 h.
první ročník JABLKOBRANÍ v Drnovicích
Vystoupení zpěváka Pavla Callty, košt kalvádosů a štrůdlů, 
domácí zabíjačka, dětský koutek, country kapela Návrat, de-
chová hudba Sadovanka.
Pátek 18. října 2019 v 18.00 h.
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky v Letovicích
Jsme tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hráli muziku pro 
široké vrstvy posluchačů. Doba ale rychle plyne a tak i my 
jsme se dostali do důchodového věku a hudbu, kterou nyní 
hrajeme, tvoříme pro všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou 
písničku.
Pátek 1. listopadu 2019 v 19.00 h.
skupina WOHNOUT v Boskovicích
Podzimní turné skupiny, která vsadila na pestré, tvrdé a zá-
roveň melodické kytary, české texty a energické koncerty, tím 
si brzy získala přízeň posluchačů. Hostem bude čáslavská 
punkrocková skupina Civilní Obrana.
Sobota 9. listopadu 2019 v 19.30 h.
HARLEJ koncert v Boskovicích
Speciální host skupina Komunál.
Pondělí 25. listopadu 2019 v 19.00 h.
JANEK LEDECKÝ vánoční koncert v Blansku
Klasické vánoční písničky, ale i hity jako Budu všechno, co si 
budeš přát, Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěkná a samozřej-
mě Sliby se maj plnit o Vánocích. Poprvé si získal pozornost 
publika jako frontman rockové kapely Žentour. Janek Ledec-
ký je jednou z našich nejznámějších hudebních hvězd.
Pondělí 2. prosince 2019 v 19.00 h.
MARTA JANDOVÁ koncert v Rájci Jestřebí
Hostem večera bude rockový zpěvák Petr Janda, dlouholetý 
frontman skupiny Olympic.
Závěrem bych Vám chtěl popřát hodně příjemných kultur-
ních i jiných zajímavých zážitků a krásný podzim 

     Jiří Bednář

střelecká soutěž střelecká soutěžstřelecká soutěž
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Počasí o pouťovém víkendu nám konečně přálo…

V jedné písni se zpívá: ,,Přijela pouť a lidí proud zapl-
nil na návsi kdejaký kout ….“ Na Oboře se týkal ten-
to nápěv více méně areálu výletiště a místního hřiště, 
kde od 21. do 23. června probíhaly akce nejen pro děti, 
připravené zastupiteli obce.
V pátek od 17.00 hodin se travnaté hřiště zaplnilo 
těmi nejmenšími. Čekalo na ně plnění úkolů na sed-
mi stanovištích, za něž obdržely volné vstupenky na 
pouťové atrakce, poukaz na občerstvení a samozřejmě 
sladkosti. Tři šikovná děvčata krášlila dětské obličeje 
nádhernými ornamenty, k čemuž se nechali zlákat i 
někteří z dospělých návštěvníků. Ke krásnému sluneč-
nému počasí, které panovalo po celý víkend, přispěl 
svým moderátorským uměním Jiří Bednář. Během od-
poledne měli občané možnost přihlásit se premiérově 
na večerní soutěž ,,O nejlepšího střelce oborské pou-
tě“, jež měla vypuknout v 19.30 hodin.  Ve společné 
kategorii od 15 let se přihlásilo celkem 24 střelců /16 
mužů a 8 žen/. Jejich úkolem bylo sestřelit 5 špejlí ve 
střelnici. Při stejném počtu následoval rozstřel kdo z 
koho. V napínavém souboji nejlépe obstál favorizo-
vaný Michal Staněk a z dívek Veronika Fliegerová. 
Hodnotné ceny a pouťové růže dostali také osoby 
na dalších 3 místech a náhodně vylosovaní šťastlivci. 
Pevně věříme, že se soutěž stane oblíbenou tradicí.  Po 
19 hodině následovalo sousedské posezení na výletišti 
při reprodukované hudbě. Většinou na přání pouštěl 
známé písničky Lubomír Janíček. Bujaré veselí trvalo 
na pouťových atrakcích i při tanci dlouho do noci.
V sobotu se jako každý rok konala Mše svatá na návsi 
U kapličky Jana Nepomuckého, a sice v 10.00 hodin 
s proslovem doubravického pana faráře Jana Pilera. 
Čestnou stráž drželi  členové Sboru dobrovolných 
hasičů Obora. Pěvecký sbor tentokrát nemohl z důvo-
du nemoci přijet. I přesto se bohoslužba vydařila a pan 
farář požehnal přítomným i celé Oboře.

Avízovaný volejbalový turnaj se bohužel neuskuteč-
nil. Snad se jej podaří zorganizovat hráčům při jiné 
příležitosti. A tak od 13.00 hodin začal pouze tradiční 
turnaj v malé kopané, zastoupený družstvem z Jablo-
ňan, Jestřebí, Boskovic a domácích. V tomto pořadí se 
umístili na stupních vítězů. 
V podvečerních hodinách si přišli na své milovníci 
tance a písniček od živé kapely TRIO KENT. Mnozí už 
netrpělivě očekávali příjezd pětičlenné chlapecké par-
ty, která předvedla za bouřlivého potlesku úžasnou 
workoutovou show. Za pomoci pouze vlastního těla 
ukázali nacvičenou sestavu na bradlech. Překvape-
ním pro všechny bylo, když se na výletišti objevili dva 
místní pánové Alešek a Liborek převlečeni jako atrak-
tivní hostesky a přítomným na stoly roznášeli domácí 
cukroví, které připravila paní Malachová, Včelařová a 
Bednářová.  Kolem 22 hodiny se konala zdarma noč-
ní jízda na řetízkovém kolotoči a pokračovala taneční 
zábava.
V neděli přispěl k pobavení 4. ročník oblíbeného fot-
bálku mužů proti ženám od 15.00 hodin, pořádaný 
paní hostinskou. Ona také po celý víkend zajistila ob-
čerstvení v místním kiosku. K chuti všem přišlo neje-
nom točené pivo a limonády, ale i speciality z udírny 
a grilu. A protože počasí bylo opravdu velmi přející, 
posedávali labužníci na výletišti ještě i poté, co atrakce 
už odpočívaly a chystaly se na cestu na jinou pouť. 
Doufáme, milí občané, že každý z vás se něčím poba-
vil, užil si pěkné chvilky a bude mít na co vzpomínat. 
Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli s pří-
pravami, bychom chtěli moc a moc poděkovat. Naší 
snahou bylo vám oborskou pouť co nejvíce zpříjem-
nit. Jestli se nám to povedlo, musíte posoudit vy sami.                                                                         
Jiří Bednář a Jaroslava Dobiášová
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Dětské soutěžní odpoledne Pouťové atrakce v plném proudu

Hráči turnaje v malé kopané

Nejlepší střelci oborské pou� Skvělá workoutová show

Více fotografi í na https://www.obecobora.cz/fotogalerie/
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Zprávičky z naší školičky
Letní prázdniny uběhly jako voda a začal nový školní rok. 
Přesto bych ještě ráda vzpomněla červnové rozloučení s 11 
předškoláky. Vzhledem k požadavku několika rodičů, kteří 
odjížděli na dovolenou se svými potomky koncem měsíce, 
se tato významná událost konala již ve středu 19. června 
od 15.30 hodin na školní zahradě. Slavobránou prošlo ten-
tokrát 7 chlapců a 4 děvčata. Po slavnostním aktu následo-
valy soutěže, bohatá tombola a pohoštění pro ně i ostatní 
přítomné děti. Potom všechny překvapili zastupitelé obce, 
kteří domluvili zdarma jízdy na pouťových atrakcích.
V srpnu se místnosti MŠ vymalovaly, vyčistily se koberce a 
v přední části se pokryla podlaha novou podlahovou kry-
tinou. 
V současné době je mateřská škola naplněna 27 dětmi, 
ve věku 3 - 6 let z Obory, Jabloňan i okolních obcí. Na škole 
působí 3 pedagogické pracovnice. Ředitelka Dana Michál-
ková, učitelka a vedoucí školní jídelny Jana Kolínková a 
učitelka Libuše Hamplová, která od 1. 9. 2019 bude nadále 
pracovat na pozici školního asistenta. Tuto personální pod-
poru jsme opět získali zapojením se do dotačního projektu, 
fi nancovaného EU a OP VVV, tzv. Šablon II pro MŠ. Stravo-
vání zajišťuje kuchařka Marcela Havířová a funkci školnice 
vykonává Iveta Tomášková. Provoz mateřské školy od pon-
dělí do pátku zůstává od 7.00 do 16.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že budova MŠ stojí na samém vršku 
obce, obklopena nádhernou přírodou s lesy a loukami, jsou 
příroda, les, louka, zvířata, brouci, květiny, obloha a slunce 
nejčastějšími tématy, která se objevují v našem vzdělávacím 
programu. Citlivým přístupem a vlastním kladným vzta-
hem k přírodě se snažíme dávat dětem nový pohled na svět 
i přes jejich malou životní zkušenost a vedeme je k pocho-
pení, že příroda je krásná, potřebujeme ji k životu, a proto ji 
musíme chránit. 
Nový školní rok jsme zahájili přímo pohádkově. Na uvíta-
nou přijelo divadélko manželů Janečkových s oblíbenými 
dětskými pohádkami a písničkami, a to v pátek 8. září. Také 
na další měsíce máme připraveny zajímavé akce nejen v MŠ, 
ale i mimo ni, takže děti se mají určitě na co těšit. Doufáme, 
že stejně jako oni, tak i jejich rodiče budou spokojeni aspoň 
tak, jak vyplynulo z vyplněných dotazníků v loňském roce.         
                    Za celý kolektiv ředitelka MŠ Dana Michálková                                   

rozloučení s předškoláky tablo předškoláků

divadélko manželů Janečkových

souteže dě�  ve školce

vycházka do přírody
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Obecní knihovna Obora

Září - měsíc návratu dětí a mládeže do školních lavic, ko-
nec dovolených, měsíc odletu zpěvavých ptáků do teplých 
krajin. Období půvabného období babího léta, doba zrání a 
sklizně úrody.
Během letních prázdnin v knihovně proběhly opravy po-
praskaných zdí a poté malířské práce. A naše knihovna je 
nyní také nachystaná na vás – na své čtenáře i uživatele. 200 
knih bylo vyměněných za nové včetně novinek. Přijďte si 
půjčit některou z nich.
V úterý 17. září od 16.30 hodin se v těchto prostorách  
konalo tvoření s vůní babího léta. Vlídnou průvodkyní 
nám byla Jiřinka Jakubcová z Borotína. Vytvářeli jsme ky-
tičku do vázy či na dveře, věneček nebo jsme plnili suchými 
travinami i květy oblíbený hrneček, záleželo na naší kreati-
vitě a fantazii. Materiál i přírodniny dovezla paní lektorka  
s sebou, platba za spotřebovaný materiál se hradila přímo jí.
Ráda bych Vás pozvala, pokud doma ještě nemáte lapač 
snů, na výtvarné tvoření v úterý 15. října od 16.30 hodin, 
neboť to je to pravé pro vás i vaše děti. Noční můry zůsta-
nou na síti, zmizí do prvního svítání, sny pak sklouznou do 
mysli spícího.
V letošním roce manželé Ing. Eliška a Ing. Jiří Havířovi na 
kolech zdolali 800 km!! tzv. Svatojakubskou cestu do San-
tiaga de Compostelly. O tomto putování a zážitcích z cesty 
bude beseda s promítáním v úterý 22. října od 17 hodin.
V úterý 12. listopadu, opět po roce, bych vás ráda přizvala 
k účasti na celorepublikovém festivalu Den poezie, který se 
pravidelně koná ve víc než 60 městech a obcích České repub-
liky. Tento, již jedenadvacátý, ročník se bude konat s podti-
tulem: „Otevřete oči!“ Autorem letošního motta je umělec 
a vizionář Leonardo da Vinci (15. 4. 1452 – 2. 5. 1519). Celý 
jeho výrok zněl “Slepá nevědomost nás přivádí na scestí. Ó! 
Bídní smrtelníci, otevřete oči!” a my pevně věříme, že ani 
500 let od jeho úmrtí, neztratil nic na své aktuálnosti. Začá-
tek v 17 hodin. Více informací o této akci během října t. r. na 
vývěsce u obchodu a na webové stránce knihovny.
Dne 14. listopadu k nám do kulturního domu přijede Di-
vadlo Radost Brno s představením pro děti Kůzle, začátek 
představení v 9.30 hodin. 

Literární čajovny pro dospělé se budou konat 29. října a 
12. listopadu, vždy od 17.00 hodin. Pohodové podvečery se 
zajímavou knihou, povídáním. 
Atmosféru letošního adventu opět po roce zažijeme na tvo-
řivé dílně Advent v knihovně s Marikou, v úterý 26. 11. od 
16.30 hodin v knihovně. 
V úterý 10. 12. se budou v knihovně konat již tradiční 
Světýlka u Jany, setkání s povídáním, tvořením před Váno-
cemi. Bude to i poslední výpůjční den v roce 2019. 
V knihovně jsou stále k vidění obrazy Svatavy Skryjové. 
Přeji Vám, milí čtenáři a uživatelé Obecní knihovny Obora, 
krásné dny nejen babího léta. Těším se na setkání s Vámi 
všemi, kdo zavítáte do naší knihovny.  

Text a foto Mgr. Jana Trubáková
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Z matriky obce 

K trvalému pobytu se přihlásili manželé Alena a Jan Staníčkovi s dcerou Editou, nikdo se neodhlásil.

Životní jubilea v červenci, srpnu a září

    50 let  Havířová Věra   55 let  Venclů František
    60 let    Havíř Josef   60 let    Šafránek Zdeněk
    60 let    Včelař Karel   65 let    Kouřil Miroslav
    72 let    Romportlová Marie  72 let   Divácký Vavřinec
    73 let   Trtílková Svatava  76 let   Baráková Dana
    79 let   Petr Stanislav   83 let   Alexa Josef
    83 let   Alexová Marie   87 let   Kovářová Zdenka
    88 let   Újezdská Božena

Narození
Ve stejný den – 27. července – narodily se dvě děti:  

holčička Kateřina Soukupová a chlapeček Daniel Čada. 
,,Ať Vám Vaše děťátko přinese hodně lásky, smíchu a něhy,  

ať prozáří každý den štěstím a radostí.“
Šťastným rodičům blahopřejí zastupitelé obce.

Úmrtí

,,Osud nám vzal, co drahé nám bylo, prázdný domov a mnoho vzpomínek jen zbylo.“
Dne 2. července nás navždy opustil pan Karel Barák ve věku 83 let.

Hlubokou a upřímnou soustrast všem pozůstalým.
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Humor
Psychiatr vyšetřuje pacienta a klade mu různé 

záludné otázky:  
,,Co by se stalo, kdybych vám uřízl jedno ucho?“

,,Neslyšel bych.“
,,A v případě, že bych uřízl i druhé ucho?“

,,Neviděl bych.“
Psychiatr se diví proč? Pacient pohotově odpoví: 

,,Spadly by mi brejle.“

Zmlácená žena u doktora: ,,Pane doktore, manžel je 
strašně hodnej, ale jednou za čtrnáct dní vyrazí s ka-
marády na pivo, pokaždé se vrátí opilý a šíleně mě 

zbije.“ ,,Opravdu pokaždé vás zbije?“  
,,Opravdu...pokaždé.“ Doktor přemýšlí: ,,Fajn, přede-
píšu vám heřmánkový čaj a jakmile vezme manžel za 
kliku, začněte čaj kloktat.“ Po čtrnácti dnech: ,,Pane 

doktore, ten heřmánek opravdu zabírá, kloktala jsem 
a manžel si mně ani nevšimnul.“ Doktor na to: „Já 

tušil, že postačí, když budete držet hubu.“

Citát závěrem
Lidská velikost neleží v bohatství nebo moci, ale v charakteru a dobru.                                                                                                  

Anne Frank 
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