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Okénko do historie z obecní a školní kroniky
Události od roku 1919

V roce 1919 vykonány byly první volby do obec. zastupi-
telstev v republice /pozn. kronikář vypisuje jmenovitě sta-
rosty a členy obecního zastupitelstva v období od roku 1888 
– 1923/. Narozeniny tatíčka Masaryka oslaveny důstojným 
způsobem. Žáci sehráli divadelní hru ,,Pro tatíčka presiden-
ta“ se živým obrazem. Zákonem ze dne 15. července 1919 
sb. zák. a nař. čís. 412 nařizuje se: §4. Prvním a druhým pře-
očkováním jest povinno dítko v kalend. letech, kdy dovrší 
7. a 14. rok života.
V roce 1920 při sčítání lidu napočteno 425 obyvatelů. Dne 
15. května 1921 jak místní školní radou, tak i obecním za-
stupitelstvem zrušeny všeobecné úlevy školní. Rok 1921 
byl rokem suchým, takže na Oboře byl veliký nedostatek 
vody a jezdilo se pro vodu až do Svitavy. Žně však v tomto 
roce byly pěkné a zvláště ozimy a z nich pšenice se veli-
ce vydařila. Pšenice zde byly přímo nádherné. Pícnin však 
byl nedostatek. Ve škole pro houbu, která zničila podlahu 
jak ve třídě, tak i v bytě správce školy, musilo se přikroči-
ti k opravě. Kladeny nové podlahy, dány asfaltové vložky, 
upraven zadní vchod. Oprava tato stála tolik (20 000) jako 
nová škola. 
Nájemné z pronajatých obecních pozemků činilo 1 442 Kč, 
z pastvin 468 K 90 h.
Dne 25. září 1921 odhalen byl pomník padlým občanům 
Oborským ve světové válce. Byl pořízen přičiněním Národ-
ní jednoty a Sokola nákladem 4 000 Kč. V základním kame-
ni jsou uloženy různé listiny připomínající světovou válku 
jako tabačenky, cukřenky a různé –enky, jež nám ve válce 
předpisovaly životosprávu. Pomník zhotovil kameník Do-
ležal z Bořitova. Dovoz obstarali naši rolníci a nádenickou 
práci ochotní občané. Při slavnosti odhalení řečnil profesor 
Kudela z Prahy. Tohoto roku obnovena místní školní rada: 
Předsedou Sehnal Frant. 37, místopředsedou Havíř Jan 22, 
členy Vitouch Rafael 16, Šafránek Jan, Slavík Ignác spr. ško-
ly a učitelka ruč. prací Blahová Marie. Dne 16. září 1921 zú-
častnila se většina obce (Národní jednota, Sokol, hasičský 
sbor, občanstvo, školní dítky) radostného uvítání prvního 
našeho presidenta T. G. Masaryka, který přijel na Moravu.
Občané naši ho uvítali ve Skalici na nádraží. 
Rok 1922 byl v obci naší nepříznivý. Dne 12. července t. r. 
přikvapilo na O. krupobití, které zničilo úrodu z dobrých 
50%. I stromy byly značně poškozeny, ovoce sraženo. Při 
tom bylo shledáno, že nechal-li se vytlučený ječmen na poli, 
vzešel a přinesl alespoň zelené krmení. 
Rok 1923 byl pokračováním roku předešlého. Co nedodě-
lal onen, učinil tento. Dne 1. června 1923 odpoledne mezi 
1-2 hodinou překvapena byla naše obec silnou bouří a 
strašným krupobitím. Jak radostno bylo hleděti před tímto 
okamžikem na bujné vlnící se obilí a na stromy ověšenými 
krásným ovocem. Stačilo však pouhých 20 minut, a všecka 
úroda na polích i v zahradách byla zničena. Krupobití při-
běhlo z jz. mezi Holým a Velkým Chlumem podobně jako 
minule. Žita a pšenice byla právě ve květu, byla zcela zni-
čena. Stromy ovocné po tomto dvojím krupobití jsou samá 
jizva a trčí k nebi jen holé haluze a ještě v r. 1927, kdy tyto 
řádky píši, jsou znatelné stopy obojího krupobití na stro-
mech. Škoda byla dobře 80%. Pojištěn proti krupobití nebyl 
nikdo. Pšenice po krupobití, které byly sesečeny, vyrostly a 
poskytly obstojný výnos.
Dosavadní správce školy Ignác Slavík na svou žádost obdr-
žel dle výnosu mor. zemské školní rady ze dne 19. července 
1923, čís. 31526 místo řídícího učitele při dvoutřídní obecné 
škole ve Lhotě Rapotině, a okresní školní výbor výnosem 

svým ze dne 3. srpna 1923, čís. 2906 Šk. poukázal jej, by tuto 
svou službu od 1. dne měsíce září 1923 nastoupil. Na Oboře 
působil od 1. března 1903 do 31. srpna 1923, tedy 20 roků a 
6 měsíců. Do 15. října 1923 jmenován zatímním správcem 
školy učitel Rudolf Vaněk. Od 16. října 1923 dosáhl defi -
nitivního ustanovení Robert Trávníček, působící předtím 
v Rogendorfě.

Obecní veřejná knihovna, která vznikla propůjčením 
knihovny Sokola a Národní Jednoty měla ku konci roku to-
hoto 246 svazků. Učiněno v tomto roce 425 výpůjček. Výda-
je činily 127.5 Kč.

Začátkem října t. r. konány volby do obecního zastupitel-
stva (pozn. v kronice jsou vypsaná jména starosty, náměstků i 
členů).

dě�  z MŠ Obora 1972 -1973

oborš�  odvedenci ročníků 1935 a 1936

rekonstrukce kapličky na návsi a sochy sv. Jana Nepomuckého
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Slovo starosty
Vážení občané, níže uvádím investice ve IV. čtvrtletí 2019:

- oprava sjezdu na Pohoř  125 582 Kč 
- výsadby nových stromků 2 000 Kč

V sobotu 2. listopadu se uskutečnila brigáda na údržbu 
obecní zeleně. Bylo pokáceno několik starých stromů a mís-
to nich vysázeny stromky nové. Tímto chci poděkovat čle-
nům SDH Obora, kteří se brigády zúčastnili.

V pátek 22. listopadu navštívili naši obec poslanci Parla-
mentu ČR paní Zuzana Majerová a pan Václav Klaus ml. 
jako čelní představitelé nového Hnutí občanů Trikolóra.
Byla to moje soukromá záležitost. Zastupitelstvo obce je na-
dále apolitické a nezávislé na jakékoliv politické straně.

Nyní ještě několik slov k zimní údržbě. Budeme se snažit 
provádět zimní údržbu komunikací a chodníků v co nej-

kratší době a v nejvyšší možné kvalitě. Nicméně není možné 
údržbu provést v jednom okamžiku na všech místech. Ob-
čané si musí uvědomit, že je zima a v případě sněhu, nebo 
náledí tomu přizpůsobit obuv a dbát zvýšené opatrnosti.

Na rok 2020 je naplánováno několik větších investičních 
akcí, které jsou závislé na získání dotace:

- komunikace na Pohoři
- nový veřejný bezdrátový rozhlas
- nové hasičské auto
- nákup velkoobjemových kontejnerů

Závěrem přeji všem spoluobčanům krásné a klidné Vánoce, 
mnoho štěstí a především zdraví v novém roce.                                                        
     Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 12. září se konalo od 18.00 hodin 5. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu. 
Usnesení č. 39/2019: zastupitelé pověřili starostu obce, aby 
sdělil dvěma uchazečům o pronájem nebytových prostor – 
Oborské hospůdky jejich stanovisko a pozval je k ústnímu 
pohovoru na úterý 24. září od 18.00 hodin.
Usnesení č. 40/2019: zastupitelé schválili Záměr výpůjčky 
části pozemků v k.ú. Obora u Boskovic na par. č. 255/5 a 
par. č. 255/29 o výměře 20 m2. 
Ve čtvrtek 14. listopadu se konalo od 18.00 hodin 6. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 43/2019: zastupitelé schválili Návrh rozpočtu 
obce Obora na rok 2020. Rozpočtové příjmy celkem 5 260 700 
Kč, rozpočtové výdaje celkem 5 260 700 Kč. 
Usnesení č. 44/2019: schválila se Smlouva na pronájem 
prostoru sloužícího podnikání - Oborská hospůdka. 
Usnesení č. 45/2019: schválila se Smlouva o zájezdovém 
představení pro MŠ Obora. 
Usnesení č. 46/2019: schválila se Smlouva o příspěvku na 
sociální služby Boskovice. 

Usnesení č. 47/2019: schválil se Dodatek č. 1 smlouvy - 
pověřenec GDPR. 
Usnesení č. 48/2019: schválila se Veřejnoprávní smlouva  
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 
Usnesení č. 49/2019: schválil se Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm. kraje č. JMK058064/19/
OKH – dopravní automobil pro JSDH Obora. 
Usnesení č. 50/2019: schválila se Žádost o poskytnutí dotace 
pro knihovnu Obora v rámci výběrového dotačního řízení 
Knihovna 21. století pro rok 2020. 
Usnesení č. 51/2019: schválila se Darovací smlouva - 
příspěvek na provoz místního hřbitova v Doubravici nad 
Svitavou. 
Usnesení č. 52/2019: schválil se Návrh střednědobého 
výhledu obce Obora na roky 2020 – 2023. 
Usnesení č. 53/2019: schválil se Návrhu rozpočtu / plán 
výnosů a nákladů/ příspěvkové organizace MŠ Obora na 
rok 2020. 
Usnesení č. 54/2019: schválil se Návrh střednědobého 
výhledu MŠ Obora na roky 2020 – 2022.

Poplatek za komunální odpad a za psy.
V roce 2020 uhradí osoba s trvalým pobytem za svoz 
komunálního odpadu 450 Kč; chalupáři za nemovitost 
také 450 Kč; za každého psa 70 Kč. První termín výběru se 
uskuteční ve čtvrtek 19. března na obecním úřadě od 17.00 
do 19.00 hodin, druhý pak ve čtvrtek 16. dubna ve stejném 
čase. Platbu lze provést také převodem na účet 9227631/ 
0100, kdy jako variabilní symbol uvedete číslo domu a do 
zprávy pro příjemce napíšete vaše jméno a příjmení.
Osvobození od placení zůstanou senioři od 80 let, členové 
zásahové jednotky Obora, děti v roce 2019 narozené, 
občané, kteří se více než 9 měsíců ocitli v nemocnici nebo  
v jiném zdravotním zařízení a občané, kteří déle než  
9 měsíců pobývali v zahraničí. 
V tomto roce se za svoz odpadu od občanů vybrala částka 
140 658 Kč, z toho poplatek za psy činil 5 390 Kč.

Upozornění!
Vzhledem k neustálému porušování Obecně závazné vy-
hlášky obce Obora č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství, apelujeme na ma-
jitele volně se pohybujících psů, aby zamezili jakémukoliv 
jejich útěku. Jsou mezi námi občané, kteří dokonce úmyslně 
pouští svého psa ven. Tímto se dopouští přestupku, za který 
mohou dostat vysokou peněžní pokutu. Nehledě na to, že 
jde stranou veškerá ohleduplnost, jak z důvodu znečištění 
prostranství od psích exkrementů, tak i kvůli poškozování 
majetku sousedů, nejčastěji poškrábané dveře. Naši snahou 
není zjišťovat viníky, ale budeme rádi, pokud se zjedná ná-
prava. Buďte, prosím, ohleduplní ke svému okolí a zároveň 
sbírejte výkaly svých psů. Sami nevíte, do čeho šlápnete.                                                                                                   
    Zastupitelé obce Obora



4

Dárek pro seniory
V příštím roce budou i nadále občané s trvalým pobytem na 
Oboře při dovršení 70 let a starší dostávat dárkový balíček 
a poukaz v hodnotě 250 Kč na nákup zboží dle vlastního 
výběru v kterémkoliv obchodě Jednota COOP Boskovice. 
Jubilanti, kteří dosáhnou kulatého nebo polokulatého výro-
čí, obdrží poukazy dva.

Oborská hospůdka
Poslední týden v listopadu se hospoda uzavřela, neboť došlo 
ke změně nájemce. Tím se stal pan Daniel Nádeníček z Bos-
kovic. Prostory se vymalovaly a uklidily, aby mohl provoz 
opět fungovat ke spokojenosti návštěvníků. Hospůdka se 
znovu otevřela v pátek 6. prosince 2019 od 16.00 hodin s 
provozní dobou, vyznačenou při vstupu do objektu a také 
na webových stránkách obce Obora. 
Zároveň děkujeme předchozí nájemkyni paní Margitě Skou-
malové za její působení v Oborské hospůdce od prosince 
2014 a přejeme hodně elánu a spokojenosti na novém pra-
covišti. 

Ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu provedl kominík 
pan Vyšehrad revizi komínů domů těm majitelům, kteří o 
kontrolu požádali. 

V sobotu 2. listopadu proběhla ve spolupráci obecních za-
stupitelů a členů SDH Obora od 8.00 hodin brigáda na od-
stranění starých dřevin a vysázení nových ovocných stromů.

Při příležitosti státního svátku 28. října - Dne vzniku samo-
statného československého státu – spolu se vzpomínkou na 
všechny oborské občany, kteří už nejsou mezi námi, položil 
pan starosta Obory věnec s trikolórou k pomníku padlých 
spoluobčanů za 1. světové války, a to v sobotu 26. října.

Slovo redakce
Milí naši občané, pomaličku se nám nachyluje ku konci dal-
ší rok a my si užíváme adventního času. Ráda bych vám 
popřála nejenom v tuto dobu hodně lásky, porozumění, to-
lerance, spokojenosti ale především pevné zdraví. Zároveň 
bych se chtěla omluvit jubilantům v měsíci červenci, srpnu 
a září, že v nadpisu byly zmíněny jiné měsíce. A ještě pro 
vás na vysvětlenou: při uveřejňování zápisů ze zasedání 
Zastupitelstva obce Obora se na webových stránkách ne-
zveřejňují jména /mimo zastupitelů a názvy fi rem/. Jedná 
se o povinnost ze zákona, vzhledem k ochraně osobních 
údajů. Originály jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Obo-
ra. Děkuji za pochopení a všem posílám přání:
,,Zase už slyšíme hlas vánočních zvonů a světla svíček září tem-
nou nocí. Ať vaše srdce zní v tom milém tónu, jak tomu bývá snad 
jen o Vánocích. Každý z nás v sobě neseme betlémské světýlko, 
je pouze na nás, jak ho dokážeme podat v dlani bližnímu svému, 
neboť tolikrát je člověk živ, kolikrát podá nebo uchopí nabízenou 
ruku a podělí se o úsměv a radost.“
           Za sebe i ostatní zastupitele vše krásné a dobré přeje  
    Jaroslava Dobiášová.

Putování pohádkovým lesem
Nezvykle teplé slunečné odpoledne v sobotu 21. září při-
lákalo na výletiště za obchodem od 15.00 hodin téměř 
60 dětí v doprovodu dospělých, aby se všichni mohli zú-
častnit tradičního pochodu kolem naší obce. Trasa, kterou 
připravily dobrovolnice pod záštitou obce Obora, vedla ob-
vyklým směrem přes Huť svaté Antonie, pod Malým Chlu-
mem, přes les Březí a zpět na výletiště. Na šesti stanoviš-
tích čekaly pohádkové postavičky, zadávaly dětem úkoly a 
odměňovaly je sladkostmi. Každý si mohl užít tohoto výš-
lapu v přírodě, nádherně zbarvené a dýchající podzimem. 
A přestože v lese číhalo nebezpečí v podobě tří čertic, 
do pekla si nikoho neodnesly.

V cíli už voněla udírna se svými specialitami, která přišla 
vhod nejenom dětem. Také limonády byly osvěžující. Pro-
to není divu, že děti skotačily ještě dlouho do večera na 
hracích prvcích, pískovišti a místním hřišti. No a dospělí? 
Ti byli rádi, že mohli posedět a odpočinout svým nohám. 
Opravdu moc zdařilá sobota s nádechem babího léta. JD     

položení věnce k pomníku padlých spoluobčanů

Pohádkový les
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Zájezd do vinného sklípku
,,Vinohrady, vinohrady, jak se zelenáte, dobré vínko v sobě scho-
váváte. Vínko bílé i červené, kdo se ho napije, zazpívá si a vesele 
mu je.“
Veselo bylo i 38 návštěvníkům vinného sklípku v Němčič-
kách, do kterého zavítali čtvrtým rokem v sobotu 28. září. 
Posezení zajistila nejenom pro své členy, Tělovýchovná jed-
nota Obora,z.s. Na výlet se odjíždělo od autobusové zastáv-
ky v 16.00 hodin.  Kromě příjemných hostitelů na nás čekala 
degustace ročníkových i archivních vín, spousta dobrého 
jídla ve formě švédského stolu, nealko nápoje, káva, slané 
pečivo a oborské koláče. Zpívalo se a tancovalo při repro-
dukované hudbě. Když se nachýlil čas odjezdu, nikomu se 
moc odjíždět ještě nechtělo. Na Oboru jsme dorazili v ne-
dělních ranních hodinách za vydatného, ale i trochu faleš-
ného, zpěvu několika vytrvalců. Kromě zakoupeného vína 
jsme si přivezli hlavně krásné zážitky z tohoto zájezdu. JD

Oborské plackobraní poprvé …
Tak tohle v naší vesničce ještě ne-
bylo. Po velice zdařilých kulturních 
akcích s názvem Oborská buch-
ta, přišel Václav Barák s nápadem 
napéct bramborové placky. Hlav-
ním partnerem, který byl osloven 
a fi nančně jej podpořil, byl Obecní 
úřad Obora. Samozřejmě všemu 
předcházela pečlivá příprava pod 
organizační taktovkou Jiřího Bed-
náře, který plánoval a zajišťoval 
hladký průběh celé akce.
Jisto jistě by se ale dílo nedařilo, ne-
být hlavní kuchařky Dády ze Lho-
ty Rapotiny a 12 ti zručných žen, 
které v sobotu 19. října od ranních 
hodin pekly bramborové placky 
na prostranství před obecním úřa-
dem. A to si ještě musely poradit 
s kamny, které odmítaly topit. Po-
časí jim přálo, placek přibývalo, ta-
líře se plnily a konečně i poslední 

těsto se zpracovalo. Není divu, že 
po tomto výkonu jim přišel k vhod 
výborný guláš, připravený man-
želi Alexovými a také trdelníky 
od paní Podloučkové. Však si to 
děvčata zasloužila. Po 14 hodině 
se odebrala domů, aby se převlék-
la a spolu se všemi návštěvníky si 
vychutnala posezení v kulturním 
domě od 16 hodin. 
Zaplněný sál do posledního místa 
dýchal velice vkusnou podzimní 
výzdobou, na děti čekala tombola a 
malování obličejů, dospělí si mohli 
dopřát bílé víno, ale hlavně všich-
ni čekali na ochutnávku více jak 
tisíce bramborových placek, potře-
ných mákem či povidly. Senioři od 
60 ti let a starší obdrželi předem 
pozvánku na tuto akci s poukazem 
na 2 placky a skleničku vína zdar-
ma.

Kouzelným vystoupením na jevišti 
nadchly hosty děti z mateřské ško-
ly, které doprovázely paní učitelky 
Jana a Libuška. Příjemnou atmosfé-
ru naladil DJ Luba reprodukova-
nou hudbou v lidovém tónu, mo-
derátorským slovem již zmíněný 
Jirka a v podvečerních hodinách se 
připojila ještě paní Terezka z Brna, 
jež překvapila svým pěveckým 
uměním, stejně jako hrou na har-
moniku. 
Co ještě dodat? Neobvyklá estráda 
měla hojnou návštěvnost nejenom 
oborských občanů a úspěch, proto 
se naskýtají otázky: ,,Bude mít po-
kračování? A mělo by se v dalších 
ročnících něco vylepšit?“
Velké poděkování patří Vám všem, 
že jste se zúčastnili a také lidem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem na 
plackobraní podíleli. JD

Drakiáda
,,Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak, z vysoka se dívá 
na zem, strašil by a neví jak. Rozhlíží se do všech stran, při-
tom hrozí hejnu vran, ale vrány se mu smály, že je ještě malý 
pán. Do šíře i do dáli, všichni se mu vysmáli, aby zuby zuba-
tý nechal někde za vraty.“ 
Ne jenom jeden, ale hned několik dráčků si takto pole-
tovalo po obloze v sobotu 26. října na stráni Na Pohoři 
po 14 hodině. Spolu se 34 dětmi a dospělým doprovo-
dem všechny přivítalo krásné slunečné počasí s vlají-
cím větříkem. Ideální podmínky a pozoruhodné tvary 
draků. Však ejhle ouvej, netrvalo dlouho a dva krasavci 
si jednoduše odletěli. Jeden zmizel daleko za obzorem, 
ale druhého se podařilo dvěma šikovným maminkám 
nalézt. Menší občerstvení přichystaly ženy z bývalého 
spolku ČČK Obora. Při odchodu děti dostaly sladkosti a spokojené se vracely kolem 16 hodiny domů. A letošní 
podzim, zářící pestrými barvami, vykouzlil příjemnou atmosféru a přispěl k dobré náladě všech přítomných. JD

 Zájezd do vinného sklípku

Drakiáda
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Rozsvícení vánočního stromu
Adventní čas, rozžaté světelné vá-
noční ozdoby po celé vesnici, jen 
zbývá ještě, aby zazářil stromeček 
před místním obchodem. Zastupi-
telé obce naplánovali tento počin 
na čtvrtek 5. prosince, společně 
s mikulášskou nadílkou pro děti. 
Foukal studený vítr, citelně se 
ochladilo, ale očekávaný sníh žád-
ný. V 17.00 hodin se Obora pono-
řila do tmy, jen světlo refl ektoru 
ozářilo prostranství u obchodu, 
kde zazněla úvodní píseň v podání 
mladého zpěváka Martina Štěpán-

ka. Krátkým vystoupením se poté 
uvedly děti z MŠ Obora a trochu 
netradičně pomohly rozsvítit naši 
vánoční borovici. V doprovodu 
paní učitelky Šujanové zazpívala 
čtyři děvčata ze ZUŠ Blansko krás-
né koledy. V tom se přiřítili pekelní 
raraši, při zvuku strašidelné hud-
by, dýmu a rámusu naháněli strach 
především těm nejmenším. Žádné 
zlobivé dítko neobjevili, tak mu-
seli odtáhnout s nepořízenou. Při 
další písni zpěváka se se dostavil 
Mikuláš se dvěma anděly. Zúčast-

nění je následovali na výletiště, kde 
děti obdržely nadílku, dospělí pak 
malý dárek v podobě vánoční svíč-
ky s přáním.
K dobré pohodě byla připravena 
škvarková pomazánka, makové 
rohlíčky a tvarohové koláče. Samo-
zřejmě nechyběl voňavý ovocný 
čaj a svařené víno. Zima byla víc a 
více patrná, proto se kolem 19 ho-
diny rozcházeli občané do svých 
teplých domovů a na cestu jim 
svítil náš vánoční strom s modrou 
hvězdou. JD

Volejbalový turnaj Mikroregionu DSO Svitava
Dobrovolný svazek Svitava uspořádal 5. roč-
ník volejbalového turnaje ve sportovní hale ve 
Svitávce v sobotu 12. října od 9.00 hodin. Po-
řadatelství se ujal městys Doubravice nad Svi-
tavou, který zajistil veškerou přípravu organi-
zační, občerstvení a skvělé ceny pro všechny 
zúčastněné. 
Omluvily se obce Chrudichromy a Jabloňa-
ny, jinak se před zahájením sjížděli zástupci 
Doubravice nad Svitavou, Kuniček, Lhoty Ra-
potiny, Obory, Skalice nad Svitavou, Svitávky 
a Újezdu u Boskovic. Podpořit je přijeli také 
někteří obecní zastupitelé a fanoušci.
Přivítacího úvodního slova se ujal předseda 
Svazku pan Jaroslav Zoubek, který vyzval 
přítomné k minutě ticha pro uctění památky 
na zesnulou ikonu českého národa, pana Kar-
la Gotta, se kterým se tento den loučila jeho 
rodina i široká veřejnost. Po zaznění dojemné písně, 
kterou tento vynikající zpěvák nazpíval se svou dce-
rou, pozdravila hráče také starostka Doubravice nad 
Svitavou, paní Jana Otavová.
Následovalo rozlosování, a pak už družstva hrála  zá-
pasy ,,každý s každým“ na dva sety do bodového sta-
vu 20. Při remíze každý tým získal 1 bod. Jelikož se 
soupeřilo pouze na dvou kurtech, o pořadí na prvních 
místech se rozhodovalo až v odpoledních hodinách.
Oboru reprezentovali v čele s kapitánem Kamilem 
Krátkým ještě Jan Havíř, Monika Havlíčková, Hana 
Müllerová, Jan Staníček, Ivana a Kamil Vydrovi.

Výsledné pořadí: prvenství obhájil Újezd u Boskovic 
/12 bodů/, druhá následovala Doubravice nad Svita-
vou /8 bodů/ a třetí Lhota Rapotina / 6 bodů/. Za 
nimi dále Svitávka, Skalice nad Svitavou, Obora a 
Kuničky.
Během celého dne až do ukončení v 16.30 hodin se 
ve sport baru podávalo občerstvení ve formě teplého 
jídla a nápojů, které přišlo velice vhod. Jen škoda, že 
nepřišlo naše družstvo podpořit více oborských obča-
nů. Přestože se jim hra dařila, soupeři je přehráli. I tak 
důstojně reprezentovali Oboru. JD

Volejbalový turnaj DSO Svitava
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Z činnosti SDH Obora v letošním roce
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás krátce se-
známil s činností Sboru dobrovolných hasičů na Oboře 
v průběhu uplynulého roku. Nebudu se zde rozepiso-
vat o schůzích, které jsou sice důležité pro zdárný prů-
běh všech organizovaných akcí, ale pro ty, kdo nejsou 
členy sboru, nejsou nijak zvlášť důležité ani zajímavé.
Jednou z prvních ,,viditelných“ akcí byl masopustní 
průvod, kterého se zúčastnilo přibližně 15 lidí. Pro-
středky získané při průvodu jsou následně v průběhu 
roku využity v rámci pořádání dalších akcí. 
Jistě jste si všichni všimli, že v posledních letech do-
chází k masivnímu vysychání lesů v blízkém i vzdá-
lenějším okolí. Obec Obora v letošním roce vysázela 
10 000 dubů v lese Na Kujích. Členové sboru na brigá-
dách konaných koncem března vysázeli přibližně 1500 
stromků.
Dne 20. dubna proběhl tradiční Velikonoční večírek. 
K tanci a poslechu hrála skupina Arcus. O zpestření 
programu se postarali ochotníci z Voděrad, jejichž 
dvě vystoupení v průběhu večera měla opravdu velký 
úspěch. Nechyběla ani půlnoční dražba velikonočního 
vejce. Výtěžkem z této dražby každoročně pomáháme 
těm, kteří to potřebují.
Z dalších akcí, které sbor letos pořádal, buď samostat-
ně nebo ve spolupráci s OÚ Obora, patřil úklid obce, 
stavění a kácení Máje, sběr železného šrotu a elektro-
odpadu či čestná stráž při pouťové Mši svaté.
Jednou z posledních letošních akcí sboru ve spoluprá-
ci s Obecním úřadem byla začátkem listopadu brigáda 
na úpravu obecní zeleně. V rámci této brigády byly 
vysázeny ovocné stromy v parčíku u Králových, kde 
jsme zároveň pokáceli dva ovocné stromy v havarij-

ním stavu. Dále byl pokácený javor u hřiště, který byl 
rovněž v havarijním stavu, a hrozilo jeho zlomení při 
silném větru. V neposlední řadě byly na zahradu ma-
teřské školky vysazeny dva stromky a z důvodu za-
jištění bezpečnosti pro děti v MŠ byla prořezána mo-
hutná koruna ořešáku, která stíní velkou část školní 
zahrady.
Celkově členové sboru v letošním roce odpracovali 
přibližně 500 hodin, za což všem patří velký dík. Stejně 
tak bych rád poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způso-
bem přispěli k fungování našeho sboru - Vaše účast 
na Velikonočním večírku, pomoc při stavění Máje či 
příspěvek při dražbě vejce je pro nás důkazem toho, 
že naše činnost má smysl. Závěrem mi dovolte, abych 
Vám jménem svým i jménem oborských hasičů popřál 
klidné prožití vánočních svátků a dobré vykročení do 
nového roku. Těšíme se na setkávání v roce 2020.
                               Tomáš Přibyl, starosta SDH Obora

Malá kopaná
S velkým nasazením a optimismem vstupovali fotba-
listé FK Obora do každého zápasu, který je čekal. Více 
se jim dařilo v jarní sezóně. Přibývalo však zraněných 
hráčů; vzhledem k pracovnímu vytížení také menší 
účast, a přestože šancí vstřelit gól bylo hodně, málokdy 
se je podařilo využít. Navíc se nám odečetla dvě vítěz-
ství nad Jihomoravanem Blansko, tedy 6 bodů, jelikož 
se tento tým během soutěže odhlásil. V podzimní části 

kluky hodně podržel Martin Kotoulek v roli branka-
ře, osvědčil se nový hráč Martin Randula a soupeření 
bratrů Jana a Viktora Štěrbových mělo také své kouz-
lo. Celé družstvo si zaslouží poděkování za bojovnost, 
úsilí a reprezentaci. I když se jim nepodařilo postoupit, 
čas, který věnovali fotbalu a kulatému míči, častokrát 
s vypětím všech sil, ukázal krásné okamžiky, které  
lahodili hlavně očím jejich fanoušků. JD
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Zprávičky z naší školičky
Letošní školní rok jsme začali v naší MŠ pohádkovým 
podzimem. Jak už jsme zmínili v minulém čísle zpra-
vodaje, potěšilo nás Divadélko manželů Janečkových. 
Ve středu 23. října zase pro změnu Divadélko manželů 
Horákových, kteří se představili pohádkovým příbě-
hem ,,Krtek a kolo.“
Pohádkově jsme si užívali také vycházek do přírody 
v blízkém okolí, neboť neobvykle teplé a slunečné babí 
léto trvalo téměř do konce listopadu. Z těchto toulek 
jsme často přinesli do školky různé přírodní materiály 
a z nich tvořili zajímavé dekorace a umělecké výrob-
ky, většinou vystavené v přední vstupní hale.
Ve čtvrtek 14. listopadu nás potěšilo vystoupení her-
ců z brněnského divadla Radost v kulturním domě 
Obora, kteří v 9.30 hodin nadchli všechny přítomné 
představením ,,Když jde kůzle otevřít aneb O vlkovi 
a kůzlátkách“. Pozvání kromě našich dětí přijala ještě 
MŠ Bořitov a ZŠ Jabloňany. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat paní knihovnici Janě Trubákové, která pro 
nás akci zrealizovala, a také Obecnímu úřadu Obora, 
jenž nám fi nančně přispěl větší částkou a umožnil tak 
shlédnout pohádku s živými herci i loutkami.
Pomalými krůčky přicupital první zimní měsíc, a 
přestože zatím po sněhu ani památky, moc už se tě-
šíme na Vánoce. Ve čtvrtek 5. prosince jsme se krát-
kým vystoupením podíleli na programu při roz-
svícení vánočního stromu na Oboře před místním 
obchodem v 17.00 hodin, kde se objevil i Mikuláš 
s anděly a nezbednými čerty. Protože máme hodné 
děti, dostaly mikulášskou nadílku, stejně jako ráno 
ve školce. A než začnou prázdniny, čeká nás pečení 
perníčků a vánočního cukroví, krmení ptáčků a les-
ních zvířátek, ale hlavně spoustu krásných chvilek 
s kamarády a školkou, kde se cítíme hezky.
Děkujeme všem sponzorům a rodičům, kteří nám po-
mohli nebo něčím přispěli k tomu, aby naše děti byly 
šťastné a spokojené. S přáním hezkého prožití vánoč-
ních svátků, klidu, míru a vykročení do nového roku 
ve zdraví a spokojenosti, za celý kolektiv MŠ Obora 
přeje paní učitelka Jana Kolínková.

podzimní hrátky a halloween ve školce vycházky do přírody

pečení vánočního cukroví a perníčků

pohádkový týden

divadlo Radost Brno na Oboře
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Obecní knihovna Obora
Ani jsme se nenadáli a je zde 12. měsíc roku 2019. Prosinec 
přináší dlouhé noci; je dobou adventní, vánoční. Děti se těší 
na dárky od Ježíška, všichni na klid a pohodu, pohádky 
v televizi, procházky. Třeba opět pod stromečkem i letos 
bude pro mnohé z Vás dárkem kniha. Blíží se konec roku, 
blíží se zimní slunovrat a také naděje na jaro. Vše má však 
svůj čas. 
Podzim v knihovně doslova proletěl kosmickou rychlostí, 
uskutečněné akce (na fotografiích) jsou již minulostí; 
všechna setkání byla příjemná, mnohému jsme se naučili, 
mnohému jsme se zasmáli a pobavili se (např. beseda 
s manželi Havířovými o Svatojakubské cestě do Santiaga de 
Compostelly, tvoření lapačů snů s Evou Sáňkovou a Jitkou 
Špačkovou, Den poezie 2019 a „očové“ mandaly, Odpoledne 
s krásou s Janou Raškovou, divadelní představení pro děti 
„Kůzle“ s Divadlem Radost Brno, literární čajovny, adventní 
tvoření s Marikou a Veronikou).
Rok 2020 je rokem mnoha výročí. Mezi ty nejbližší patří 
660. výročí první písemné zmínky o naší obci. S tímto 
výročím souzní projekt (září 2019 – červen 2020) ČTVERO 
ROČNÍCH OBDOBÍ U NÁS V OBCI. 
A právě pro tento projekt knihovna oslovila o spolupráci 
paní učitelky a děti z oborské mateřské školy. Dětské 
výtvarné práce budou zveřejněny na vernisáži výstavy 
výtvarných prací dětí v tzv. Galerii Na Plotě (v červnu 2020 
o pouťovém víkendu) – v případě hezkého počasí; v případě 
deštivého počasí v kulturním sále v Oboře. Poté prezentace 
prací do října 2020 v prostorách knihovny. 
Druhý projekt MOJE BABIČKA je věnován připomínce 
200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové.
Děti z mateřské školy s paní učitelkami budou číst vybrané 
kapitoly knihy Babička a také z Pohádek maličkým. 
Povídání si s dětmi, jak vypadá jejich babička; povídání 
o tom, jak se babičky v průběhu času změnily. Nakresli 
svou babičku (ale i dědečka). Prezentace prací stejná jako u 
předchozího projektu v témže termínu.
V úvodu roku 2020 se po delší době sejdeme na Literární 
čajovně (středa 15. ledna od 17 hodin), 29. ledna od 17.30 
hodin proběhne otevření výstavy fotografií a autorských 
básní Jany Trubákové – TAK JAKO PÁPĚŘÍ. Výstava bude 
přístupna do konce června 2020. 
V měsíci únoru proběhne výtvarné tvoření pro veřejnost 
(Bavlněné potiskování – tašky, taštičky pro každý den) a 

beseda s kronikářkou obce – paní Jaroslavou Dobiášovou 
k výročí založení obce Obora.
Březnová knihovna nás pozve na Literární čajovnu 
(vzájemné sdílení – knižní novinky i osvědčená klasika, 
citáty i myšlenky dne) a oblíbené výtvarné tvoření -  Velké 
jarní zdobení našich domovů. 
Přesné termíny únorových a březnových akcí budou včas 
oznámeny v místním rozhlase, ve vývěsce u obchodu i na 
stránkách knihovny.
S novým rokem přichází změna půjčovního dne a doby 
v knihovně. Nově od 8. 1. 2020 bude půjčovním dnem 
středa, a to od 17 – 19 hodin. Děkuji za pochopení.
Závěrem chci všem čtenářům knihovny i obyvatelům naší 
obce popřát krásné vánoční svátky, v novém roce 2020 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a důvodů k radosti.
Za dosavadní dobrou spolupráci a podporu Obecní 
knihovny Obora velmi děkuji a přeji vše dobré zastupitelům 
obce Obora.
Na setkání s Vámi se opět těším ve středu 8. ledna 2020. 
    Mgr. Jana Trubáková 
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Z matriky obce 

Statistické zajímavosti: Obec Obora má v současné 
době 133 domů s popisným číslem, z toho jsou dva 
domy zbourány a 16 slouží pro rekreaci chalupářům. 
Dalších 7 objektů je rozestavěných nebo před kolauda-
cí. Trvale žijících osob v obci je 328, z toho 33 seniorů 
od 70 let a starších. Nejstarší žena bude mít 90 let, nej-
starší muž 85 let. Dětí mladších 15 let pobývá na Oboře 
celkem 57.

Citát závěrem
,,Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. 

Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl.“                                                     
Maurice Chevalier

Životní jubilea v měsíci říjnu, 
listopadu a prosinci

50 let   Venclů Jana 55 let   Stejskal Josef
60 let   Kazdová Eva 60 let   Kožiak Jozef 
70 let   Ing. Havíř Jiří 72 let   Řezníčková Marta 
73 let   Havíř Pavel 85 let   Moráň Oldřich  
89 let   Kovářová Vlasta 90 let   Borková Vlasta

Úmrtí
,,Dokud jsme lásku matky měli, nemohl 
větší lásku nikdo již nám dát. Náhradu 
za ni marně bychom hledat chtěli, jen 

vděčně na ni budeme stále vzpomínat.“

Dne 23. listopadu navždy odešla tam, odkud není ná-
vratu, paní Zdeňka Skoupá ve věku 67 let. Na Oboře 
nebyla hlášena trvalým pobytem, přesto zde strávila 
poslední roky svého života mezi těmi, které milova-
la, a oni milovali ji. Těžko se dává poslední sbohem a 
hledají se slova útěchy. Jen tichá vzpomínka zůstane 
v srdcích těch, kdo ji znali. 
Hlubokou a upřímnou soustrast zarmoucené rodině.

Narození
,,Není na světě větší zázrak 
než narození miminka, není 
nic čistějšího než jeho oči, 
není nic sladšího než jeho 

úsměv.“
Manželům Kristýně a Ja-
roslavovi Tomečkovým 
se dne 30. listopadu naro-
dil syn Matěj. Ať životem 
jej provází radost, štěstí, 
zdraví a plná náruč lásky.
        Přejí zastupitelé obce.

Tříkrálová sbírka na Oboře a pozvánky
  pod záštitou Oblastní charity Blansko se uskuteční v sobotu 4. ledna 2020 od 10.00 hodin. 

Dvě skupiny koledníků budou vybírat dobrovolný příspěvek na pomoc lidem v nouzi.
Velké poděkování všem, kteří i sebemenší fi nanční částkou přispějí. 

Děkujeme.
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DIVVOOCH
d i v a d l o v o d ě r a d s k ý c h o c h o t n í ků

2 5. led na 2020 / 17 :00

OBORA

Sněhurka
a sedm trpaslíků



Číslo 55. Prosinec 2019. Nákladem 150 výtisků vydává 13. 12. 2019 obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde 20. března 2020.

Krásné a pohodové Vánoce, hodně zdravíčka v novém roce přejí zastupitelé obce Obora


