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Okénko do historie z obecní a školní kroniky

Události roku 1924: Dne 16. února konána v obci před-
náška Pěstování ovocných stromů. Pořadatelem byla 
Národní jednota. Účastníků bylo 22. Dne 10. února se-
hrál Sokol a hasičský sbor divadelní hru Bílá myška. 
Dne 16. března Národní jednota uspořádala přednáš-
ku O zušlechťování obilí. Přednášel Ingen. Ig. Sobotka. 
Počet účastníků 53. Ve stejný den uspořádala strana 
sociálně Demokratická schůzi s přednáškou Hoffma-
novou: O pozemkové reformě. Počet účastníků 53. I do 
naší obce zavítala pozemková reforma. Prvním děle-
ním přiděleno obci od velkostatku Mensdorfova z Bo-
skovic 5.10 ha luk u Lhoty Rapotiny. Louky tyto byly 
po míře rozděleny občanům z Obory. Jedna míra lou-
ky přišla na 1200 Kč. U ,,Chloumka“ dostalo se 2 ha 65 
a pole, za něž občané zaplatili 6130 Kč. Obec obdržela 
polovici ,,Holého Chlumu“ za 5000 Kč. Dále přiděleno 
11 mír lesa a neplodné půdy n. ,,Hajnovky“ z katast-
ru Bořitovského za 1200 Kč. Opukový lom na Holém 
Chlumu přidělen obci Oboře a obci Krhovu společně a 
přenechává se kámen občanům z těchto obcí 1 m3 po 
1 Kč a cizím po 2 Kč. Dne 30. března sehrál hasičský 
sbor a Sokol divadelní hru ,,Vesnický mučedník“. 
Dne 18. května pořádána všemi spolky místními osla-
va Bedřicha Smetany. Přednášel R. Trávníček. Mimo 
to recitace, zpěvy. Účastníků se školními dítkami 
na 100. Dne 1. června konána slavnost 30 letého tr-
vání hasič. Sboru. Dějiny sboru vylíčil R. Trávníček, 
o činnosti hasičstva přednášel bv. ž. náčelník Hloušek 
z Boskovic. V roce tomto i v našich lesích rozmohla 
se housenka mniška. Žáci za vedení správce školy a 
obecního hajného J. Borka chodili je sbírati. Nasbíralo 
se jich přes 25.000 /housenek, kukel a motýlů/. Dne 
30. listopadu konána školou a Sokolem oslava Jana 
Žižky z Trocnova. Přednášel R. Trávníček. Recitace, 
zpěvy, 76 účastníků. V tomto roce dostala veř. obecní 
knihovna podporu ministerstva školství v obnosu 300 
Kč, za kterýž obnos zakoupeny knihy. Výpůjček bě-
hem tohoto roku učiněno 472. 

masopustní průvod

sokolské cvičení děvčat 18. 7. 1954

vítání občánků na Oboře

velikonoční mrskút ve Zmole

Boj s koronavirem
Vážení občané. Vzhledem k velice vážné situaci 
šíření koronaviru, bychom vás chtěli požádat o 
dodržování všech základních opatření, která byla 
Vládou ČR nařízena. V zájmu svém i ostatních 
spoluobčanů noste roušky nebo alespoň šátky přes 
ústa a nos, omezte kontakt s dalšími lidmi, nevy-
cházejte zbytečně ze svého domova a vyhýbejte se 
skupinkám lidí. Sledujte sdělovací prostředky.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.
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Slovo starosty
Vážení občané, v I. čtvrtletí roku 2020 byly tyto investice:
- nový počítač do kanceláře OÚ                   34 356 Kč
- nová myčka nádobí do MŠ Obora             12 349 Kč

Vzhledem ke špatné situaci na trhu s recyklovatelným papí-
rem se prozatím přestal v mateřské škole papír sbírat. Tím 
došlo k velkému nárůstu ukládaného papíru do kontejneru 
u obchodu. Proto byl přidán ještě jeden kontejner a zároveň 
došlo k rozšíření tohoto stanoviště.

Výsledek hospodaření v obecních lesích v roce 2019
Pokračovalo zpracovávání největší kůrovcové kalamity  
v historii. Z důvodu klesající ceny kalamitního dřeva nebylo 
možné zhodnotit dřevo za lepší cenu. V tomto nám, alespoň 
částečně, pomáhají dotace na hospodaření v lesích a dotace 
na zmírnění ekonomických dopadů kůrovcové kalamity.

Náklady na hospodaření v obecních lesích v roce 2019:
Těžba a přibližování dřeva                            986 400 Kč
Pěstební činnost                                       371 937 Kč 
Celkem  1 358 337 Kč

Příjmy z prodeje a dotace:
Prodej dřeva                          1 047 661 Kč
Dotace                                       802 343 Kč 
Celkem  1 850 004 Kč

Výsledek hospodaření          + 491 667 Kč

Vážení vlastníci lesů, v pátek 6. 3. 2020 proběhlo jednání, 
kterého se zúčastnili zástupci vlastníků a zástupci Mysli-
veckého spolku Obora. Bylo ujednáno, že myslivci sníží v 
lokalitě Kůje stavy srnčí zvěře na polovinu. Níže uvádím 
telefonní kontakt na mysliveckého hospodáře, pana Pod-
louckého – 724 959 724. Pokud vám vzniknou nějaké škody 
na vysázených stromcích vinou srnčí zvěře, neváhejte hos-
podáře ihned kontaktovat. Pochopitelně z vaší strany se 
předpokládá řádné ošetření stromků proti okusu, a to pře-
devším na podzim. Věřím, že při dobré komunikaci mezi 
vámi a myslivci budou škody na nové výsadbě minimální.

Závěrem přeji všem spoluobčanům krásné blížící se jaro a 
hodně zdraví.        Josef Alexa

Z obce
Ve středu 11. prosince se konalo od 17.00 hodin 7. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 57/2019: schválil se Rozpočet obce Obora na rok 
2020. Rozpočtové příjmy celkem 5 260 700 Kč, rozpočtové 
výdaje celkem 5 260 700 Kč.
Usnesení č. 58/2019: schválil se Střednědobý výhled 
rozpočtu obce Obora na období let 2020 – 2023.
Usnesení č. 59/2019: schválil se Rozpočet /plán výnosů a 
nákladů/ příspěvkové organizace MŠ Obora na rok 2020.
Usnesení č. 60/2019: schválil se Střednědobý výhled 
rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Obora na období let 
2020 – 2022.
Usnesení č. 61/2019: zastupitelé obce Obora schválili 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 62/2019: zastupitelé obce Obora schválili Obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 63/2019: schválila se Dohoda o provedení práce 
v roce 2020, týkající se pana Josefa Alexy.
Usnesení č. 64/2019: schválila se Dohoda o provedení práce 
v roce 2020, týkající se paní Jaroslavy Dobiášové.
Usnesení č. 65/2019: schválila se inventarizační komise ve 
složení: předseda Petr Havíř, členové Josef Alexa a Jaroslava 
Dobiášová.
Usnesení č. 66/2019: zastupitelé schválili  Příspěvek pro 
spolek Tělovýchovná jednota Obora, z. s., ve výši 120 
000 Kč, na vybudování sociálního zařízení se sprchovým 
koutem, bojlerem s teplou vodou a prostory pro převlékání.
Ve čtvrtek 20. února 2020 se konalo od 18.00 hodin  
1. zasedání Zastupitelstva obce Obora v prostorách 
obecního úřadu.
Usnesení č. 3/2020: zastupitelé schválili Smlouvu o zřízení 

věcného břemene /p. Veselá/č. PV- 014330053785/001  
s E-ON Distribuce a. s., týkající se pozemku parcely č.  
185/5, 884/1 v katastrálním území Obora u Boskovic. 
Usnesení č. 4/2020: zastupitelé revokovali usnesení  
č. 61/2019 (Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů), jelikož 
byla shledána podle Ministerstva vnitra ČR v rozporu  
s ústavním principem rovnosti a zákazu diskriminace v čl. 
6 odst. 2 písm. a).
Usnesení č. 5/2020: zastupitelé schválili novou OZV č. 1/2020 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
Usnesení č. 6/2020: zastupitelé schválili Žádost o vyřazení 
majetku z evidence příspěvkové organizace MŠ Obora  
z důvodu jeho nefunkčnosti.  
Usnesení č. 7/2020: zastupitelé schválili podání Žádosti 
o dotaci na záměr stavební úpravy budovy příspěvkové 
organizace MŠ Obora v rámci výzvy č. 6 Programu 29822 
Ministerstva financí ČR, z podprogramu 298D2280 – 
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí.
Usnesení č. 8/2020: zastupitelé schválili Investiční záměr 
jako povinnou přílohou Žádosti o dotaci na záměr stavební 
úpravy budovy příspěvkové organizace MŠ Obora  
v rámci výzvy č. 6 Programu 29822 Ministerstva financí 
ČR, z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny regionálního školství  
v působnosti obcí.
Usnesení č. 9/2020: zastupitelé obce Obora schválili zakázku 
na dodávku nového bezdrátového veřejného rozhlasu.
Usnesení č. 10/2020: zastupitelé schválili provedení Změny 
územního plánu obce Obora.
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Slovo redakce
Milí naši občané, skončila sice vláda paní Zimy, ale nedá 
se říct, že bychom si zimních radovánek nějak moc užili. 
Především děti toužebně očekávaly ,,bílou sněhovou peřin-
ku“, které bylo ovšem poskrovnu. Teplotní rozdíly dávaly 
zabrat nám všem. Doufejme, že alespoň jaro bude skýtat at-
mosféru voňavých a slunečných dní, jenž k tomuto období 
patří. A náš zpravodaj snad také přispěje k dobré pohodě.
,,Až se jaro vrátí, ó, to bude ráj! Zelenat se bude celý širý kraj. 
Slunce bude hřáti, větřík teple dout, potok bude hučet, zproštěn 
zimních pout. Luka budou vonět, stromy budou kvést, a skřivánek 
vzhůru do nebe se nést. Rozletí se vzhůru až v oblačnou říš, — a 
naše srdéčka vzlétnou ještě výš!“                              J. V. Sládek

Nové, rychlejší a dostupnější inter-
netové připojení v Oborské hospůdce…

Vážení spoluobčané, návštěvníci naší hospůdky, již několik 
roků je v hospůdce možnost využít internetové připojení 
přes wi-fi  zcela zdarma od poskytovatele TOPNET Services 
s.r.o z Boskovic, který je partnerem i oborských kulturních 
a společenských akcí.
Z důvodu zvyšujících se nároků na připojení, modernějších 
technologií, vyššího výkonu a zkvalitnění služeb pro obor-
ské uživatele, jsem kontaktoval jednatele a majitele fi rmy 
TOPNET pana Josefa Opálku. Na společném jednání jsme 
domluvili modernizaci prvků pro lepší příjem, zvýšení 
rychlosti a dostupnost internetu v Oborské hospůdce.
Technici provedli výměnu venkovní antény za novější typ 
pro zlepšení připojení, byl nainstalován moderní wi-fi  rou-
ter TP-link AC 750 s duálním pásmem pro stabilní všesmě-
rový signál a vynikající bezdrátové pokrytí, a to vše včetně 
montáže zcela zdarma. Dále byla navýšena rychlost připo-
jení na nový tarif Home Connect 20M/5M.
Pro období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2022 je domluveno inter-
netové připojení zdarma pro potřeby provozovatele a pro 
návštěvníky Oborské hospůdky. Stačí zadat při připojení 
nové přístupové heslo, které Vám ochotně sdělí personál 
v hospůdce, nebo se můžete obrátit na moji osobu.

Potřebujete-li s něčím poradit, případně zřídit novou inter-
netovou přípojku, rádi na Vaše dotazy odpoví zákaznické 
oddělení na bezplatné infolince 800 888 300 (jen pro obchod-
ní informace) nebo na e-mailu info@topnet.cz.

Linka technické a servisní podpory TOPNET (hlášení po-
ruch): +420 731 413 488

Rychlé a dostupné, stabilní a bezpečné internetové připoje-
ní Vám přeje Jiří Bednář

Střípky z jabloňanské školy
Jako každý rok, tak i letos, jsme se rozhodli zdokonalit své 
bruslařské umění. Někteří žáci sice na bruslích stáli poprvé, 
ale pod dohledem a pravidelným tréninkem se z nás stali 
zdatní bruslaři. Všichni si bruslení oblíbili, proto se letošní 
pololetní vysvědčení rozdávalo „ Na ledu“. Zážitek to byl 
krásný a nezapomenutelný.
V době Masopustu jsme ve škole pořádali Karneval nejen 
pro školní děti. Účast byla největší za poslední dobu a škola 
praskala ve švech. Přišla spousta dětí i z okolních vesnic. 
Tombola byla bohatá, občerstvení úžasné. Veliké poděko-
vání patří aktivně se zapojujícím rodičům a hlavně Miru 
Kaktusovi, který celý Karneval rozzpíval.
V rámci oslav narození pana Andersena ve škole přespíme 
a zapojíme se do akce „Ukliďme Česko“. Při této příležitosti 
opět zmodernizujeme parčík před školou, budeme rádi za 
rostlinné příspěvky na jeho obnovu.
V březnu nás navštíví kamarádi z MŠ Obora, kteří se před 
zápisem přijdou se školou seznámit. Den otevřených dveří 
se bude konat 19. 3. 2020. Zápis proběhne 3. 4. 2020 od 13:30.
Po mateřské dovolené se do nového školního roku vrátí 
paní učitelka Petra Richterová, která ve škole učila již za p. 
ředitelky Markové.
Co naše škola nabízí:
• budova vždy otevřena – 6:40 – 15:15 (jiná doba je vždy na vzá-
jemné domluvě)
• klidnou a přátelskou atmosféru
• školu rodinného typu
• individuální přístup ke všem dětem, asistent pedagoga ve třídě
• projektové a sportovní dny (bruslení, plavání, divadlo Bosko-
vice, Halloween, karneval, Den matek, Technické muzeum, Dý-
ňobraní, Podzimní a Velikonoční tvoření)
• celodenní poznávací výlety Brno, Praha, Ostrava - Dolní Vítko-
vice
• úspěšné začlenění žáků v 6.třídách v Boskovicích – matematic-
ká třída, gymnázium Boskovice
• výukové programy na tabletech a PC
• kroužky v rámci ŠD – anglický jazyk, sportovky, rukodělky, 
Klub zábavné logiky a deskových her

Slunečné a teplé jaro přeje usměvavý kolektiv ZŠ Jabloňany

hospůdka
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Vánoční bowling
Pod záštitou Tělovýchovné jednoty Obora, z. s., se uskuteč-
nil v pátek 27. prosince bowlingový turnaj v Blansku. Od au-
tobusové zastávky na Oboře odjíždělo v 15.15 hodin 32 zá-
jemců, ostatní přijížděli individuálně přímo do místa konání. 
Na 8 drahách se od 16.00 do 18.00 hodin odehrály většinou 3 
hry, pro konečné pořadí se počítaly dva nejlepší výsledky. K 
dobré pohodě přispěly alko i nealko nápoje. Kdo měl chuť, 
mohl si objednat také něco na zub. Čas velmi rychle utíkal 
a přišla doba odjezdu. Spolehlivý pan Řezníček nás odvezl 
přímo před Oborskou hospůdku, ve které se konalo vyhod-
nocení. V kategorii žen prvenství získala Kateřina Kubínová, 
druhé místo obsadila Ida Romportlová a třetí Ivana Vališo-
vá. Z mužů překvapil 1. místem Libor Vitouch, následovaný 
Lubomírem Janíčkem a Tomášem Kuželou. Dařilo se i ostat-
ním, ale na nejlepší bodově nedosáhli. Výjimkou byl Jiří Bednář, ale vzhledem k tomu, že se bowlingu věnuje už mnoho let, 
v konečném pořadí se nevyskytoval. Za to ovšem pomohl s organizováním této oblíbené sportovní akce. Děkuji mu, stejně 
tak i těm, kteří si našli čas a svou účastí zpříjemnili sobě i ostatním krásné odpoledne.             JD                             

Silvestrovský výšlap
Zastupitelé obce připravili devátým 
rokem sportovně - odpočinkovou 
– společenskou akci v poslední den 
roku 2019, a sice v úterý 31. prosince. 
V mírně mrazivém odpoledni se hlavní 
skupina místních i přespolních obča-
nů sešla v 13.00 hodin před Oborskou 
hospůdkou, odkud se přes Huť sv. An-
tonie vypravila k rozhledně na Malém 
Chlumu. Pan Barák nám vyvezl terén-

ním vozem na vrcholek várnice s gu-
lášovou polévkou, svařeným vínem a 
teplým čajem, které nám připravil pan 
hostinský. Pochutiny přišli vhod také 
dalším návštěvníkům tohoto oblíbené-
ho místa, kteří přišli dříve, nebo naopak 
teprve docházeli.   Utvořily se hloučky, 
družná zábava proudila tokem, děti 
skotačily a vesele výskaly, hlavně z vr-
cholku zmíněné rozhledny. Občas vy-

kouklo i sluníčko a nálada přítomných 
byla více než radostná. Po vzájemném 
přání do nového roku, objetí či polib-
ku se postupně výletníci po 15 hodině 
rozcházeli do svých domovů, aby se 
mohli rozloučit po svém s odcházejícím 
rokem 2019 a přivítali ten nový. 
,,Nový rok se kvapem blíží, odhoď všechno, 
co tě tíží. Udělej ten správný krok, aby to byl 
super rok.“                                                                   JD                

Tříkrálová sbírka
Letošní rok byl 20 jubilejním pro charitativní sbírky, konané 
po celém území České republiky. Od 1. do 14. ledna 2020 
měli lidé možnost potkávat Tříkrálové koledníky, přináše-
jící radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Záro-
veň vybírali dobrovolný příspěvek na pomoc potřebným. 
K záměrům na využití Tříkrálové sbírky 2020 patřila přede-
vším podpora Mobilního hospice sv. Martina, charitativní 
záchranná síť / pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolu-
práci s farnostmi, městy a obcemi/, podpora rodin s dětmi 
v nouzi, pomoc seniorům a zdravotně postiženým, rozvoj 
půjčovny kompenzačních pomůcek. Darované peníze se 
rozdělují z 65 % pro místní charitu, 15 % pro diecézní chari-
tu, 10 % na pomoc do zahraničí, 5 % na zákonné režie sbírky 
a 5 % na projekty Charity ČR. 

Prostřednictvím Oblastní charity Blansko se uskutečnila na 
Oboře Tříkrálová sbírka v sobotu 4. ledna od 10.00 hodin. 
Dvě skupiny dětí s paní Dobiášovou a Venclů procháze-
ly obcí a vybraly fi nanční příspěvek v hodnotě 16 110 Kč. 
Oproti loňskému roku to bylo sice o 857 Kč méně, i tak patří 
veliké poděkování všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou, 
stejně jako našim koledníčkům Josefovi, Františkovi, Jaku-
bovi, Markovi, Miroslavovi a Jolaně. Počasí sice příznivé, 
přesto u každého domu zapět koledu a ujít spoustu kroků, 
nebylo pro ně tak jednoduché. 
Oblastní charita Blansko vybrala celkovou částku 2 475 619 
Kč, Brněnská diecéze pak 30 239 545 Kč. Ještě jednou veliké 
díky všem za dobrý skutek, kterým jste přinesli radost dru-
hým.                                                                                           JD                                                                                                   

Silvestrovský výšlap Tříkrálová sbírka na Oboře

Vánoční bowling v Blansku
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Taneční na Oboře - TANEČNÍ KURZY JSOU STÁLE V KURZU
V pátek 14. února skončil již devátý ročník tanečních v kul-
turním domě na Oboře. Opět pod velmi příjemným vede-
ním manželů Míšeňských. O vznik této již snad tradice se 
postaral náš bývalý spoluobčan pan Erik Vyhlídal. Jak jsem 
až letos zjistil, první pokus udělal Erik už v r. 2011. Sešlo 
se tenkrát 23. ledna v sále 13 párů (Oboráček č. 18 ze 17. 4. 
2011). Od té doby se počet přihlášených zvyšoval až na 
45 párů a to je na oborský sál už příliš mnoho. Proto jsme 
museli už před třemi roky vytvořit skupinu začátečníků a 
pokročilých. V letošním roce v začátečnících cvičilo taneční 
kroky 27 párů a v pokročilých párů 17. Dobrým vysvědče-
ním je i to, že menší část absolventů těchto kurzů se přihla-
šuje opakovaně. Je snad i jedna dvojice, která žádný ročník 
nevynechala.
Protože úspěch zavazuje, hodláme v tradici pokračovat, 

pokud budou zájemci a pokud oblíbená dvojice tanečních 
mistrů Míšeňských bude tance učit a Obecní úřad na Oboře 
bude vstřícný.                 Za pořadatele Jiří Havíř, 17. 2. 2020

Masopustní zábava s pochováváním basy
V režii Tělovýchovné jednoty Obora, z. s., se uspořáda-
la tato akce v pátek 21. února od 20.00 hodin na sále KD 
Obora. Hudební a taneční část zajistila kapela PROROCK. 
Celému dění předcházely zkoušky smutečního ceremoni-
álu, které vyústily v generálku v nedělním odpoledni 16. 
února. Přestože se očekávala větší návštěvnost, celý večer 
proběhl velmi zdařile. Lákavá bohatá tombola, ale hlavně 
tradiční rituál pochovávání ,,nebožky basy“ po 22 hodině. 
Veselá nálada, bujaré skotačení a originální masky, které 
k masopustu vždy patřily. 
Velice si cením toho, že někteří v kostýmech přišli a vydrželi 
do konce, aniž by se převlékli do civilních šatů. Chtěla bych 
poděkovat všem sponzorům, kteří náš spolek podpořili, 
nejenom cenami do tomboly ale také svou účastí. A hlavně 
veliké díky těm, kteří věnovali svůj čas přípravě Masopust-
ní zábavy se smutečním průvodem i obsluze v den konání, 
ke spokojenosti hostů. Obyčeje a zvyky našich předchůdců 
postupně zanikají, proto jsem Vám vděčná, že v tomto pří-
padě tomu tak není. Tak možná za rok zase hurá na basu na 
Oboru!   JD     

Masopust 2020
Letošní průvod masopustních masek naší obcí opět organi-
zovali místní hasiči. Vyšel v sobotu 22. února od OÚ asi v 10 
hod. Dobrovolníků, kteří byli ochotní věnovat masopustu té-
měř celý den, bylo jen 12. O dost méně proti předchozím ma-
sopustům. V minulých ročnících se sešlo 16-17 odhodlaných.
Zato letos příroda nadělila krásné počasí, svítilo sluníčko, 
nefoukalo, neklouzalo to. Některým z navštívených občanů 
chyběla hudba z rozhlasu jako předzvěst, že masky opravdu 
obcházejí obec. Možná i proto bylo hodně domů bez života.
Vybrané koruny české jsou důležitý zdroj pro fungování 
hasičského sboru. Ty sbor potřebuje mj. i pro podporu sportovního družstva na regionálních hasičských soutěžích a v nej-
více sledované Velké ceně Blanenska v požárním útoku. Opakujeme touto cestou znovu poděkování všem, kteří otevřeli, 
přivítali, občerstvili a i nějaký peníz vsunuli do kampeličky.                             Za SDH J. Havíř, kronikář

Masopustní průvod

Masopustní zábava s pochováváním basy
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Valná hromada Tělovýchovné jednoty Obora, z. s.
Uskutečnila se na stejném místě, a sice 
v pátek 10. ledna 2020, také od 18.00 
hodin. Z celkového počtu 41 členů se 
zúčastnilo 18 a pouze 8 se omluvilo. Po 
přivítání a zhodnocení sezóny v malé 
kopané, se přítomní dozvěděli o dota-
ci v oblasti Vzdělávání, sport a volný 
čas dle dotačního programu Podpora 
sportu v Jihomoravském kraji. Na po-
druhé se zadařilo a my jsme na konci 
roku 2019 získali 141 000 Kč a částkou 
120 000 Kč přispěla ještě Obec Obora 
na nové sociální zařízení se sprchovým 
koutem, bojlerem s teplou vodou a 
prostorami na převlékání, které budou 
sloužit také pro jiné kulturní, společen-

ské a sportovní akce. Následova-
la zpráva o volbě nového výboru 
/zvolení 7. 6. 2019/, zpráva o 
hospodaření, plán akcí na tento 
rok. V diskuzi se řešila hlavně 
příprava na Masopustní zábavu 
s pochováváním basy. Po celou 
dobu bylo připraveno menší po-
hoštění. Závěr schůze se protáhl 
do 22. hodiny.          
Na konci února byla přivezena buňka 
/výše zmíněná/ a umístěna vedle ví-
ceúčelového hřiště. Obsahuje dvě toa-
lety s umývadlem, sprchový kout s boj-
lerem a šatnu k převlékání fotbalistů 
i dalších osob, které budou užívat spor-

tovního areálu. V zimě mohou hlav-
ně děti použít prostory k přezouvání 
bruslí, pokud bude kluziště a zároveň 
se ohřát přímotopem, který se v mo-
dulu také nachází. Všem tedy: ,,Sportu 
zdar!“                                                             JD

Výroční volební valná hromada SDH Obora
Konala se v sobotu 4. ledna 2020 ve 
spolkové místnosti Oborské hospůdky 
od 18.00 hodin. Kromě 22 členů přijala 
pozvání místostarostka obce. Po uvíta-
cím proslovu starosty SDH pana Ing. 
Přibyla a minutě ticha za bývalé členy 
spolku, kteří již nejsou mezi námi, se 

volil nový výbor, přednesla se zpráva 
o hospodaření, o aktivitách v uply-
nulém období, plán akcí na tento rok 
a následovala zpráva revizní komise. 
Kronikář přečetl výroční zprávu za 
rok 2018, úspěchy a nezdary sportov-
ního družstva ve Velké ceně Blanenska 

v požárním útoku zmínil Jakub Alexa. 
Než došlo k diskuzi a občerstvení, dár-
kovými balíčky byli obdařeni ti členo-
vé, kteří dosáhli kulatého výročí v roce 
2019. Schůze se ukončila po 20 hodině.                                                                                                                        
JD

Školení řidičů
STČ Obora uspořádal již 10. ročník školení řidičů, a to v so-
botu 15. února 2020 v 16.00 hodin. Akce se konala jako ob-
vykle ve spolkové místnosti Oborské hospůdky. Role před-
nášejícího se velmi poutavě zhostil pan Kučera. Přednášku 
rozdělil na tři části. V první spolu s výkladem pouštěl pro 
17 občanů video o nehodách motorkářů, přetížení přívěs-
ných vozíků, srážky aut a bezohlednost řidičů, nerespektu-
jící nouzový pruh a jiné; zmínil problematiku emisních zón, 
dálniční elektronické známky, srovnával silniční provoz 
u nás a v okolních státech.
V druhé části mluvil o povinné výbavě osobního automobi-
lu i traktoru, o rozdílech v povinné výbavě oproti jiným ze-
mím, o stáří pneumatik, o registru vozidel a výměně řidič-
ského průkazu /platnost 5 až 10 let podle věkové skupiny/.
Ve třetí části nám pan školitel pouštěl nebezpečné nehody, 
např. hromadnou srážku na dálnici D1, hovořil o povinnos-
ti čistit vozidlo od sněhu a ledu, o pravidelných lékařských 
prohlídkách, hlavně seniorů v 65, 68 letech a pak každé 
2 roky.
Během celého školení se na něj mohli přítomní kdykoliv ob-
rátit s dotazem a ještě i po ukončení se dlouho debatovalo 
o tom, co koho zajímalo. Velice pěkná přednáška a z hle-
diska bezpečnosti velmi přínosná, ale i tentokrát o ni měli 
zájem především zkušení řidiči střední věkové kategorie a 
ne mladší, kteří se se silničním provozem teprve seznamují. 
A přitom přednáška stála opravdu za to. Děkujeme za ni.
                                                                                                        JD                                                                                           

Biatlonový střelecko – překážkový turnaj
Touto novinkou chtěli zastupitelé obohatit dění v naší obci. 
Proto zajistili na sobotu 18. ledna od 14.00 hodin pro všech-
ny věkové kategorie zápolení v běhu s překážkami a střel-
bou v leže i ve stoje s laserovou malorážkou, a to na sále 
kulturního domu. Instruktáž zajistil místopředseda biatlo-
nového centra v Blansku. Připraveny byly také ceny pro 
nejlepší a pan hostinský otevřel dříve, aby bylo k dispozici 
i občerstvení. Přestože odpoledne si přítomní hezky užili, 
škoda, že pouze v počtu 13 osob. Je tedy otázkou, zda pořá-
dat další akce, když ze strany občanů je minimální zájem.                                                                 
JD     

Nová buňka Tělovýchovné jednoty

Biatlonový turnaj
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Zprávičky z naší školičky
Zimní svátky pominuly, školička se opět otevřela, ale 
bohužel, paní Zima k nám moc štědrá nebyla. Děti se 
těšily na sáňkování, koulování a jízdu na lopatkách, 
ale sníh skoro žádný. Když konečně na pár dnů se kra-
jina ponořila do bílého závoje, měli jsme radost všich-
ni. Svědčí o tom i foto na titulní stránce.
Ve školce pak děti shlédly pohádku z polárních krajů 
Zima v bílém kožíšku, v níž se dověděly, jak se žije 
zvířatům za polárním kruhem. Pohádka byla navíc 
doplněna videoprojekcí a hrou na kytaru.
Leden, to je měsíc ptáčků, kteří chtějí něco do 
zobáčku......a ani my na ně v tomto čase, stejně jako 
na zvířátka v lese, nezapomínáme. Pravidelně je při-
krmujeme dobrotami donesenými z domova. Vyrobili 
jsme s dětmi info -  tabule, které ukazují, na čem si 
zvěř pochutnává a co jí naopak škodí. Přišla doba ma-
sopustu a oslavy s ním spojené jsme pojali ve veselém 
duchu, jako každý rok. S radostným vystoupením k 
nám přijel kejklíř Vlasta. Nechyběl ani maškarní kar-
neval se spoustou her, soutěžemi a tancováním přímo 
v MŠ.
V rámci polytechnické výchovy, která se dostává v 
této době do popředí, se učíme s dětmi nejrůznějším 
technickým dovednostem. A že nám to opravdu jde 
jak s kladívkem, tak jehlou, či šicím strojem,  se mů-
žete přesvědčit na ukázkách naší práce ve vývěsce u 
obchodu. A co je nejdůležitější; hlavně nás to strašně 
baví. Proto jsme uvítali nápad pana Staníčka, vyrobit 
si sami s opravdovým nářadím dřevěné ohrádky pro 
zvířátka. Za tvořivé pracovní dopoledne, které dětem 
připravil, mu patří naše veliké poděkování.
Brzy nás čeká výlet do zábavného centra Bongo v Brně 
a mnoho dalších dobrodružství. Děkujeme za obrov-
skou podporu především ze strany rodičů a těšíme se 
na další spolupráci s nimi, hlavně pro spokojenost na-
šich dětí. 
Dovoluji si ještě zmínit, že v květnu se bude konat 
zápis dětí pro školní rok 2020/2021 /viz. pozvánka 
níže/.                 
                                               ředitelka Dana Michálková

Karneval ve školce Obora v zimě očima dětí 

Zimní radovánky

,,dřevěná dílnička” s panem Staníčkem

Kejklíř Vlasta na návštěvě
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POZVÁNKA NA AKCE A DO KNIHOVNY
Milí čtenáři a uživatelé oborské knihovny,
také v novém roce Vás srdečně zvu na naše akce, aktivity.
V současné době je k vidění komorní výstava fotografií a 
veršů Jany Trubákové s názvem TAK JAKO PÁPĚŘÍ. 
Výstava bude přístupna do konce června 2020. 
V měsíci únoru proběhlo výtvarné tvoření TAŠKY, 
TAŠTIČKY PRO KAŽDÝ DEN.  Fotografie dokreslují 
příjemnou i tvůrčí atmosféru této akce, poděkování patří 
lektorce paní G. Krajíčkové. 
Rok 2020 je rokem mnoha různých výročí. Mezi ty nejbližší 
patří 660. výročí první písemné zmínky o naší obci. V únoru 
se v této souvislosti konala I. beseda s kronikářkou obce, 
paní Jaroslavou Dobiášovou. Beseda s promítáním se setkala 
se zájmem veřejnosti.
S tímto výročím souzní rovněž čtenářský projekt (září 2019 
– červen 2020) ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ U NÁS V 
OBCI. 
Projektu se účastní místní mateřská škola. Dětské výtvarné 
práce budou zveřejněny na vernisáži výstavy výtvarných 
prací v tzv. Galerii Na Plotě (v sobotu 20. 6. o pouťovém 
víkendu) – v případě hezkého počasí; v případě deštivého 
počasí v kulturním sále v Oboře nebo v knihovně, bude 
upřesněno dle počasí. Poté prezentace prací do října 2020 v 
prostorách knihovny. 
Druhý projekt MOJE BABIČKA je věnován připomínce 
200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové, tohoto 
projektu se rovněž účastní děti mateřské školy v Oboře. 
Těšíme se na jejich výtvarné i 3D práce, prezentace prací 
proběhne také o pouťovém víkendu – viz výše.

Z DŮVODU PREVENCE ŠÍŘENÍ KORONAVIRU JE 
KNIHOVNA na základě rozhodnutí zřizovatele knihovny 
od 13. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ ZCELA UZAVŘENA.  
Z tohoto důvodu se II. BESEDA O HISTORII OBORY, 
která měla proběhnout ve středu 25. března (od 17 hodin) 
nekoná. Náhradní termín bude v květnu t. r.
V úterý 31. 3. (16.30 hodin) se mělo uskutečnit oblíbené 
výtvarné tvoření - VELKÉ JARNÍ ZDOBENÍ NAŠICH 
DOMOVŮ s floristkou paní Jiřinkou. Je rovněž zrušeno, 
náhradní termín bude v září a budeme tvořit baboletní 
aranžmá.

Věřím, že výtvarné tvoření HEDVÁBNÉ SNY, které 
plánujeme na úterý 21. 4. (od 17 hodin), se již uskuteční, 
budeme informovat na webu knihovny, v hlášení i ve 
vývěsce. Počet míst pro účastníky je max. 15 osob. Hedvábí 
je luxusní textilní materiál, proto setkání s krásou tohoto 
přírodního materiálu bude jistě výjimečné. S lektorkou si 
vyrobíme autorský šátek, k dispozici budou také hedvábné 
rámečky.  
A zde jsou pozvánky na květnové a červnové akce:
Státní svátek pátek 1. 5. v 14.30 hodin – Vycházka  
s Dr. Antonínem Štrofem CESTOU NECESTOU ZA 
NEANDRTÁLCI ANEB OTISK PRAVĚKU NEDALEKO 
OBORY. V případě nepřízně počasí se přesuneme do 
knihovny. Sraz na parkovišti u výletiště.
Úterý 19. 5. vycházka – PUTUJEME ZA ŘEKOU 
SVITAVOU s jarním poselstvím, sraz v 16.30 hodin u 
křížku na Lhotu Rapotinu.
Úterý 9. 6. LETNÍ LITERÁRNÍ ČAJOVNA v přírodním 
prostředí, od 16.30 hodin, místo bude upřesněno
Sobota 20. 6. od 14.00 – 17.00 hodin výtvarné tvoření 
TVOŘÍME PRO RADOST I NA PAMÁTKU – v rámci 
pouťového víkendu dílna s lektorkami pro malé i velké 
hravé lidičky. Každý si odnese vlastní autorský suvenýr. 
Sobota 20. 6. VERNISÁŽ VÝSTAVY PROJEKTU ČTVERO 
ROČNÍCH OBDOBÍ U NÁS V OBCI A MOJE BABIČKA. 
Zde budou slavnostně vystaveny dětské práce z MŠ Obora 
za školní rok 2029/2020 v tzv. Galerii Na Plotě, v případě 
nepřízně počasí v knihovně nebo v kulturním sále KD.
26. 6. v MŠ Obora – ROZLOUČENÍ S DĚTMI Z MŠ PŘED 
LETNÍMI PRÁZDNINAMI, poděkování za účast ve 
čtenářských projektech a předání knih předškolákům.
Informace o akcích budou včas oznámeny v místním 
rozhlase, ve vývěsce u obchodu i na stránkách knihovny 
https://obora.knihovna.cz/
Od 31. března dojde ke změně půjčovního dne a doby v 
knihovně. 
Vrátíme se k původní půjčovní době i dni – a to v ÚTERÝ 
od 16.30 – 18.30 hodin. Děkuji vám za pochopení.
Přeji všem krásné slunečné i deštivé jarní dny, příjemné 
prožití velikonočních svátků.  
Na setkání s vámi se těší  - Jana Trubáková
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Divadlo na Oboře
Divadelní spolek Rájec – Jestřebí uvedl 
představení Divadla Járy Cimrmana autorů 
Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka u 
příležitosti 100. výročí založení republiky pod 
názvem České nebe. Zvolil trochu netradiční 
adventní termín, a sice v neděli 15. prosince od 
16.00 hodin na jevišti kulturního domu Obora. 
Kupodivu se sál celkem zaplnil, i když větší 
část obecenstva tvořili přespolní návštěvníci. 
Činoherníci, předvádějící sv. Václava, praotce 
Čecha, Jana Ámose Komenského, Jana Huse, 
Karla Havlíčka Borovského, Miroslava Tyrše, 
polního maršálka Hradeckého a babičku Boženy 
Němcové předvedli tak skvělý výkon, že nadchli 
publikum, které se neustále smálo a tleskalo. 
Měli jsme možnost oprášit si naše znalosti z 
historie, zazpívat si spolu s nimi oblíbenou píseň 
prezidenta T. G. Masaryka, ale hlavně se dobře 
pobavit.                                                                                 JD

Bláznivá pohádka?
,,Sedm chlapů, žádné hádky, jdou kupředu, nik-
dy zpátky. Ruku k dílu, mají sílu. Pojďte s námi do 
pohádky.“
Kdo by neznal pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků? 
Ale v podání voděradského ochotnického spolku DI-
WOOCH se nejednalo o žádný obehraný příběh. Pod 
vedením režiséra pana Křepely předvedli v sobotu 
25. ledna v kulturním domě na Oboře v 17.00 hodin 
tuto mimořádně kouzelnou a úsměvnou pohádku. 

Zaplněný sál do posledního místa a veselá atmos-
féra s neustálým potleskem, tak by se dalo charak-
terizovat jejich bravurní vystoupení. Zahrát trpaslíka 
při výšce 160 cm a více dalo celkem fušku. A svým 
talentem zazářila nejenom Sněhurka, ale hlavně zlá 
macecha. Velkou zásluhu měla i děvčata, která doprová-
zela herce živou hudbou a zpěvem. Celé představení 
přineslo potěšení, radost a obohacení naší duše.                                                                                                                   
JD

Divadelní spolek Rájec - Jestřebí České nebe

Voděradský spolek DIWOOCH v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků
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Z matriky obce 

K trvalému pobytu na Oboře se přihlásilo 
6 osob, nikdo se neodhlásil.

Citát závěrem
„Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný 
recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, 

ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.“

Jan Werich

Životní jubilea v měsíci lednu, únoru a březnu

55 let   Kotoulková Ludmila   55 let   Malach Jiří

60 let   Janíčková Bohumila   65 let   Pivoňková Marie

70 let   Janíčková Růžena   73 let   Ing. Trubák Jiří

75 let   Zachovalová Jarmila   75 let   Borek František

76 let   Petrová Hana   79 let   Janíčková Ludmila

81 let   Janíčková Anna   86 let   Králová Svatava

Úmrtí
,,Když umře maminka, slunéčko zajde,  
v srdci nám zůstane smutek a chlad.  

V tom širém světě sotva se najde, kdo by jak maminka 
uměl mít rád.“

V úterý 11. února odešla na věčnost 
Boží ve věku 88 let paní Božena Újezdská.

Upřímnou soustrast celé  
zarmoucené rodině

Pranostiky lidu
Leden:

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad 

se málo těží
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu

Únor:
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jen 

státi
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
Březen:

V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po veli-

konocích
V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato

Humor 

Vyloupený chalupář se konečně dočkal 
policejního auta a kouká, jak z něho vyná-

šejí nějakou bílou skříňku.
„Co tak hledíte?” oboří se na něho poli-

cajt. „Na školení nám vtloukají do hlavy, 
že máme při vyšetřování zachovat chlad-

nou hlavu, tak si s sebou vozíme mra-
zák!”

V exteriéru se natáčí estráda. Tanečníci 
nic moc, v tom uvidí režisér vzadu na za-
hradě dva chlápky, z nichž jeden skáče do 
výšky, metá kozelce a salta. Zavolá tedy 

toho druhého, aby se ho zeptal, zda by to 
mohli zopakovat na kameru.

Spolupracovník tedy zavolá: „Pepo, mys-
líš, že bys dokázal za pět stovek si usek-

nout ještě jeden prst?”



Číslo 56. Březen 2020. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v červnu 2020.

                Mateřská škola Obora, okres Blansko, příspěvková organizace

Vás zve k zápisu dětí
Ředitelka Mateřské školy v Oboře si dovoluje pozvat rodiče s dětmi k zápisu dětí do mateřské 
školy pro školní rok 2020/2021. 

Předpokládaný zápis bude v úterý 12.5. 2020 od 14,00 – 17,00 hod. 
v budově mateřské školy

Vezměte prosím s sebou
- rodný list dítěte
- občanský průkaz / pro kontrolu trvalého bydliště/
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem.

Formulář žádosti si můžete stáhnout na web. stránkách www.obecobora.cz, kde najdete naši MŠ, 
nebo po předběžné domluvě s ředitelkou školy přímo vyzvednout v mateřské škole. 
Na web. stránkách najdete rovněž kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do naší 
MŠ.

Těšíme se na vaši návštěvu                                                   Michálková Dana, řed. školy
       


