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informace z obce    historie z obecní kroniky

kulturní akce    z matriky    jubilea    pozvánky
Motto zpravodaje: 
,,Chránit mír znamená nechtít válku. Ale chránit mír znamená i statečně 
sáhnout ke zbrani proti tomu, kdo by mír, klid, lidskost, lidskou 
důstojnost a svobodu každého našeho občana chtěl ohrozit.“
                              Edvard Beneš /druhý československý prezident 1884-1948/  

rozkvetlé sakury u Pomníku padlých občanů za 1. světové války
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Sběr nebezpečného odpadu se uskutečnil v sobotu 4. dub-
na od 10.00 do 11.00 hodin v oplocence u bývalého kraví-
na. Sběr železného šrotu a elektrozařízení zorganizovali 
členové SDH Obora v sobotu 9. května od 9.00 hodin. Od-
váželi veškeré nepotřebné či poškozené ledničky, pračky, 
elektrické trouby, a jiné spotřebiče, které občané ponechali 
před svým domem k likvidaci.

Slovo starosty
Vážení občané, ve čtvrtek 9. dubna nám bylo dodáno 
nové hasičské auto pro JSDH. Celková cena za vozidlo je 
1 196 000 Kč. Z toho dotace z ministerstva vnitra činí 450 000 
Kč a z Jihomoravského kraje 300 000 Kč. Čili podíl obce je 
446 000 Kč. Ještě se bude pořizovat přívěsný vozík v hodno-
tě cca 35 000 Kč. V současné době probíhá rekonstrukce stá-
vající nadstavby PS 12, která bude poté umístěna na nový 
podvozek. Tím bude zásahové vozidlo kompletní. Doufej-
me, že nebude muset být příliš často využíváno k ostrým 
výjezdům k požárům, nebo jiným přírodním pohromám. 
Nové vozidlo bude předvedeno v rámci pouťových dnů.

Tímto chci poděkovat chlapům, kteří se podílejí na rekon-
strukci nadstavby pro nový hasičský přívěsný vozík.

Dále děkuji všem, kteří se zúčastnili různých brigád. Ať už 
to byli hasiči, kteří čistili kanálové vpusti v celé obci, holky 
hasičky natřely plot mateřské školy. Nebo fotbalisti usadili 
patky pro novou buňku, která bude po dokončení sloužit 
široké veřejnosti při různých akcích.

Ještě bych chtěl poděkovat holkám, které na začátku pande-
mie koronaviru šily roušky. Moc nám to pomohlo. Roušky 
byly poté rozdávány seniorům, vč. dezinfekcí.
Všem občanům přeji krásné léto a klidnou, veselou pouť.  
A především pevné zdraví!
     Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 7. května se konalo od 18.00 hodin 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 13/2020: zastupitelé schválili Žádost o povolení 
výjimky z počtu dětí v MŠ Obora pro školní rok 2020/2021 
v navýšení na počet 28 dětí ve třídě.
Usnesení č. 14/2020: schválila se Smlouva č. 1030058059/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E-ON 
Distribuce a. s., týkající se parcely č. 352/1 a 254/1 / ,,Obora, 
kab. NN pro 3 RD Pavlék“/,v katastrálním území Obora u 
Boskovic
Usnesení č. 15/2020: schválil se Návrh závěrečného účtu 
obce Obora za rok 2019, jehož přílohou byla Zpráva o 
výsledku hospodaření za rok 2019. Nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.
Usnesení č. 16/2020: zastupitelé neschválili Smlouvu 
s firmou JD Rozhlasy.
Usnesení č. 17/2020: schválil se Záměr prodeje stávající Avie 
JSDH, jelikož se pořídil za pomoci dotace nový dopravní 
automobil.

Rozesílání zpravodaje, informace z obce 
a pozvánky na e-maily…

Milí spoluobčané, sousedé a kamarádi,
stále více z Vás, a je to dáno hlavně dobou, upřednostňuje 
elektronickou komunikaci před osobní. 
V dnešní době je klíčová emailová komunikace a email jako 
takový je dnes považován za nejdůležitější komunikační pro
středek pro odesílání, doručování a přijímaní zpráv. Z tohoto 
důvodu nabízím občanům posílat informace z obce přímo na 
zadané emailové adresy. Založil jsem skupinu „OBORÁCI“ 
v které nyní eviduji 64 odběratelů převážně z Obory. Kromě 
důležitých zpráv z obce, z knihovny, ze školky, z hospůdky 
a ostatních složek, budu s předstihem rozesílat i pozvánky 
a plakáty na kulturní, sportovní a společenské akce, konané 
v naší obci Obora a také zpravodaj Oboráček.
Ti z Vás, kteří mne svoji e-mailovou adresu již nahlásili a 
k dnešnímu dni jim nedošel žádný e-mail z mojí adresy, tak 
si prosím zkontrolujte, zda e-mail nespadl do nevyžádané 
pošty do tzv. do SPAMu. Doporučuji také můj e-mail uložit 
do kontaktů ve vašem adresáři.
Pokud i Vy ostatní máte zájem tyto informace elektronicky 
dostávat, pošlete mne e-mailovou adresu a Vaše celé jméno 
na níže uvedený email a rád Vám budu vše rozesílat.

jura.bednar@centrum.cz
Samozřejmě se na tom nic nemění, že veškeré informace 
budou i nadále zveřejňovány na vývěsce u obchodu, na 
obecních stránkách www.obecobora.cz a dostávat je budete 
i v tištěné podobě, tak jako jste byli zvyklí doposud.

Krásné léto plné pohody, zdravíčka a odpočinku…
            Jiří Bednář

Slovo redakce
Milí naši občané, toto vydaní zpravodaje, které máte 
možnost si přečíst, je trochu výjimečné. Vzhledem 
k mimořádným událostem, které zasáhly celou světo-
vou populaci, se nekonaly ani v naši obci žádné akce 
/dětský karneval, Keltský telegraf, velikonoční hr-
kání, Velikonoční večírek, stavění máje, lampionový 
průvod, brigády a sportovní akce jako malá kopaná, 
turnaj ve stolním tenise, Velká cena Blanenska v požár-
ním útoku…/. Tudíž bude Oboráček trochu ochuzený, 
přesto doufám, že i tak pro vás zajímavý. Přeji všem 
pevné zdraví a věřím, že na podzim si užijeme opět 
hojnosti kulturního i sportovního dění.
       Jaroslava Dobiášová

Oborská hospůdka
Provoz byl omezen v pátek 13. března s otevírací dobou jen 
do 20.00 hodin; od soboty 14. března provozovna uzavřena; 
od pátku 24. dubna zahájen prodej pouze z okna. V pondělí 
11. května několik dobrovolníků od 17.00 hodin připravilo 
před hospodou letní zahrádku pro posezení. 
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75. výročí Dne vítězství
Osvobození Československa od německých okupantů bylo 
v roce 1945 jednou z posledních událostí druhé světové vál-
ky. Součástí osvobození Československa byla Pražská ofen-
zíva, vedená Sovětským svazem z východní fronty, dále 
osvobození západních Čech americkou armádou a květnové 
povstání českého lidu. Dne 8. května 1945 byla podepsána 
úplná kapitulace Německa, proto se tento den považuje za 
ukončení nepředstavitelného utrpení nejenom českého lidu 
a oslavuje se jako státní svátek Den vítězství nebo také Den 
osvobození. Připomíná nám především obrovské odhodlání 
a statečnost všech lidí, kteří položili svůj život pro svobodu 
a šťastnou budoucnost nastupujících generací.

Vzhledem k situaci, která panovala v celé zemi, nebylo mož-
né uskutečnit žádné vzpomínkové setkání ani u oborského 
Pomníku padlých občanů za 1. světové války tak, jak tomu 
bylo v posledních letech. Tentokrát přijel Klub vojenské his-
torie MARKLAND ze Skalice nad Svitavou bez avizování. 
Ve slavnostních uniformách prošel vojenský průvod bez 
účasti veřejnosti od místního hřiště k pomníku, položil ky-
tici květů a vypálil salvu z pušek na počest této významné 
události. 

Milí občané, važme si hrdinství našich předchůdců. Buďme 
vděčni a pokorní za to, že vyrůstáme v bezpečí našich domo-
vů mezi nejbližšími, v míru a neohrožováni žádným nepříte-
lem. Uvědomme si pocit štěstí a lásky, který nás obklopuje, 
tím spíše, s čím jsme se nyní potýkali a možná ještě budeme.
                                                                                                                                        JD

letní zahrádka u Oborské hospůdky

Malá kopaná - sezóna SMFBL 2020 
V návaznosti na uvolňování omezení souvisejících s Covid-19 se od 11. 5. 2020 rozjela soutěž SMFBL 2020. Z důvodu stále 
platných omezení a nastavených podmínek, za kterých lze odehrát soutěžní utkání platí následující povinnosti:
Pořadatel utkání musí zajistit:
- areál  tak, aby se v něm nepohybovalo více jak 100 osob (včetně hráčů). Je možné, že toto omezení bude v nejbližších  
 dnech navýšeno na 500 osob /nutno sledovat nařízení/.
- aby se všechny osoby, mimo hráče a rozhodčí, pohybovaly po areálu s rouškou.
- v areálu se smějí používat pouze toalety, kabiny + sprchy jsou prozatím uzavřené – opět bude možná v nejbližších  
 dnech změněno
- pro každý tým, musí být připravena nádoba s dezinfekcí 

Podzimní sezóna začne 10. kolem 22. srpna od 17.00 hodin 
proti SK ŽÍZEŇ Petrovice taktéž v areálu soupeře. 
V sobotu 16. května se od 9.00 hodin uskutečnila brigáda 
Tělovýchovné jednoty Obora, z. s., na ukotvení betonových 
patek pod novou buňku u víceúčelového hřiště. Vzhledem 
k předešlým dnům i těm následujícím, kdy se velice ochla-

dilo a vydatně pršelo, měli brigádníci krásné slunečné poča-
sí. Ve středu 20. května se od 16.00 hodin uklízela stávající 
buňka u dětského hřiště, která slouží především fotbalistům 
jako šatna k převlékání a uskladnění sportovního vybavení.
                       JD

fotbalový tým FK Obora

Malá kopaná FK Obora – jarní sezóna 2020
KOLO DATUM+ČAS

5. So 16. 5. v 17.00 FK OBORA TJ Ostrov u Macochy
6. So 23. 5. v 17.00 FC PICCOLO Čer. Hora FK OBORA
7. So 30. 5. v 17.00 FK OBORA MK BANÁNI Rájec
8. So   6. 6. v 17.00 STARS Letovice FK OBORA
9. So 13. 6. v 17.00 FK OBORA SK VIKTORIA Suchý B

Nyní budou následovat utkání, která se měla odehrát od 18. dubna 2020.Změna termínu bude 
v zápase s SK ŽÍZEŇ Petrovice, vzhledem k pouťovému víkendu na Oboře.

1. So 20. 6. v 17.00 FK OBORA SK ŽÍZEŇ Petrovice
2. St 24. 6. v 18.00 TJ K20 Šošůvka FK OBORA
3. So 27. 6. v 17.00 FK OBORA FC ROMA Olešnice

4. kolo se odehraje na konci podzimní části 25. 10. v 10.00 proti MK JISKRA Brněnec na soupeřově hřišti.
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Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Obora
„VYJEZD PRO: 1DA, 07.01.2020 
17:31:46,P-Les, trava, Obora 114, z Obory 
na Jablonany po prave strane cca 150m od 
silnice; 3-4 ohniste v lese“. Právě takovou 
textovou zprávu o vyhlášení poplachu 
dostali na svůj mobilní telefon všichni 
členové jednotky sboru dobrovolných 
hasičů na Oboře v úterý 7. ledna krát-
ce po půl šesté. Během následujících 
devíti minut se šest členů naší jed-
notky stihlo převléct do zásahové vý-
stroje, doběhnout k hasičské zbrojnici, 
nastartovat auto a vydat se na cestu 
k nahlášenému požáru. Během dalších 
tří minut jsme byli na místě. Krátce po 
našem příjezdu dorazily na místo další 
dvě jednotky. Společně jsme provedli 
průzkum a velitel zásahu z HZS Bo-
skovice rozhodl o rozvinutí jednoho 
proudu a dohašení všech dohořívají-
cích ohnišť. Během rozvíjení hadic se 
však na místo dostavil majitel pozem-
ku a ohniště si převzal s tím, že nad 
nimi zajistí dohled. Výjezd byl ukon-
čen v 18:08 hodin.

Druhý letošní výjezd jsme měli v pátek 
29. května po sedmé hodině večerní. 
Tentokrát se jednalo o požár nebyto-
vých prostor, konkrétně o požár dřeva 
v kotelně rodinného domu, č.p. 112. 
Naše jednotka v počtu sedm hasičů 
byla na místě jako první, do pěti minut 

po vyhlášení poplachu. Před příjez-
dem ostatních jednotek jsme provedli 
průzkum, uzavření hlavního uzávěru 
plynu a elektřiny, částečné odvětrání 
prostoru, prvotní zásah pomocí pře-
nosných hasicích přístrojů a vyklize-
ní hasebních cest pro následný zásah. 
Rovněž jsme vynesli předměty, které 
by představovaly riziko při případ-
ném rozšíření požáru, např. kanystry 
s benzínem. Vzhledem k tomu, že naše 
jednotka není vybavena izolovanými 
dýchacími přístroji, jsme nemohli pro-
vést samotný zásah uvnitř budovy, 
protože celý prostor byl silně zakouře-
ný a zplodiny hoření by nás při zásahu 
ohrožovaly na zdraví i životě. Po pří-
jezdu ostatních jednotek jsme asisto-
vali při rozvíjení hasebních proudů a 
po likvidaci požáru jsme se podíleli na 
vynášení ohořelého dřeva ze sklepa k 
následnému dohašování mimo budo-
vu. Zásah byl ukončen ve 21:15 hodin.

Jak jistě většina z Vás už ví, obec Obo-
ra získala dotaci na nový dopravní 
automobil. Ve čtvrtek 9. dubna nám 
obchodní zástupce výrobce toto nové 
auto přivezl a po zkontrolování a od-
zkoušení nám je předal. Bylo nutné 
dořešit formality týkající se mj. zápisu 
do registru vozidel, registrace do Inte-
grovaného záchranného systému JmK 

či havarijního pojištění. V současné 
době je již nový automobil plně akce-
schopný a využili jsme jej i při výše 
zmíněném výjezdu na konci května. 
Momentálně ještě řešíme, jak pomocí 
nového automobilu převážet požární 
stříkačku. Vzhledem k dotačnímu titulu, 
z něhož je automobil spolufi nancova-
ný, není možné vybavit auto vestavbou 
pro umístění stříkačky. Jediná možnost 
je tedy umístit stříkačku do přípojné-
ho vozíku. Po zvážení všech alternativ 
jsme se rozhodli zrenovovat skříň na-
šeho stávajícího vozíku a následně tuto 
skříň nechat namontovat na nový pod-
vozek. Renovaci skříně provádí členo-
vé jednotky svépomocně.

Děkuji všem členům za práci, kterou 
pro jednotku a tedy i pro celou naši 
obec ve svém volném čase vykonávají 
a všem přeji, abychom se setkávali ra-
ději na výletišti či třeba v hospůdce než 
při hašení požárů nebo řešení jiných 
mimořádných událostí.

Vážení spoluobčané, pokud by měl 
někdo z Vás zájem rozšířit naše řady 
a stát se aktivním členem JSDHO Obo-
ra, neváhejte mě kontaktovat na adre-
se Obora 111 nebo telefonicky na čísle 
607 034 916.
      Tomáš Přibyl, velitel JSDHO Obora

nový dopravní automobil JSDH Obora

Střípky z aktivit SDH Obora
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás tímto článkem 
stručně seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů na 
Oboře za uplynulého půl roku. Přestože jsme byli všichni 
v poslední době ovlivněni situací kolem pandemie CO-
VID-19, nějakou činnost za sebou letos máme. Hned po No-
vém roce, v sobotu 4. ledna, se uskutečnila valná hromada 
sboru. Po pěti letech se jednalo o volební valnou hromadu, 
na níž byl zvolen výbor sboru pro období následujících pěti 
let. Byl zvolen výbor ve stejném složení jako dosud.

Další letošní akce se uskutečnila začátkem února. Členové 
sboru se, jako poděkování za celoroční činnost, sešli v hasič-
ce, kde jsme si připravili uzené maso a společně strávili pří-
jemné odpoledne. Dále jsme v únoru, konkrétně 22., uspo-
řádali Masopustní průvod po obci. Děkujeme všem za vaše 
příspěvky. V sobotu 11. dubna se měl uskutečnit tradiční 
Velikonoční večírek. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému 
stavu jsme jej ale byli nuceni zrušit. Stejně tak jsme zrušili 

stavění a kácení Máje. Doufáme, že příští rok na tyto tradice 
opět navážeme a jak večírek tak i stavění Máje znovu uspo-
řádáme.

V průběhu května, po uvolňování vládních opatření, jsme 
opět začli aktivně fungovat. V sobotu 9. května jsme se sešli 
na velké brigádě. V počtu patnácti lidí jsme během dopoled-
ne zvládli svézt železný šrot a elektroodpad a následně jsme 
po celé obci vyčistili vpusti dešťové kanalizace. V tento den 
jsme začali s nátěrem plotu a branky před místní mateřskou 
školou. Nátěr jsme dokončili během dalších dvou květno-
vých odpolední.

Letos je naše činnost zatím skromnější než v minulých le-
tech, ale doufám, že se všechno postupně vrátí do starých 
kolejí a budeme se vídat častěji.
     Tomáš Přibyl, starosta SDH Obora

původní AVIE
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Zprávičky z naší školičky
Mateřská škola Obora se dle nařízení Vlády ČR od pon-
dělí 16. března uzavřela stejně jako ostatní školy v Čes-
ku. Důvodem bylo nebezpečí nákazy dětí a zaměstnanců 
školy nebezpečným virem Covid-19. Těsně před tím, a to 
ve středu 11. března, jsme stihli navštívit naše oblíbené zá-
bavně- sportovní centrum v Brně Bongo. Jeli s námi i ně-
které maminky s mladšími sourozenci dětí, navštěvujících 
mateřskou školu. Strávili jsme dopoledne plné pohybu. 
V době karantény se rodiče a děti užili vrchovatě. Měli čas 
i na aktivity a činnosti, na které v běžném každodenním 
shonu času nezbývá. Nastal čas čtení, povídání, kreslení, 
společného tvoření, zapojení dětí do běžných domácích 
činností i rodinných rituálů. V této době jsme se snažili být 
s rodiči v kontaktu, alespoň v tom dálkovém a zasílat info 
o aktuální situaci, spojené s děním v MŠ.
Od pondělí 11. května jsme mohli opět budovu MŠ otevřít 
za přísnějších podmínek dodržování zvýšených hygienic-
kých opatření, vypracovaných MŠMT v součinnosti s Mi-
nisterstvem zdravotnictví a současnou platnou legislativou 
pro provoz předškolního vzdělávání. Na tento okamžik 
jsme se těšili všichni, rodiče, děti i paní učitelky. 
V úterý 12. května nás navštívil pan Havíř, který s námi 
spolupracoval na ekologickém projektu z dotačního pro-
gramu Šablony II, do něhož jsme od 1. září 2019 zapojeni. 
Projekt jsme nazvali: ,,Zasaď si svůj strom“. Lesy v okolí 
MŠ máme moc rádi a trápí nás, jak se pomalu ztrácejí. Jak 
můžeme pomoci? Kromě toho, že se neustále učíme, jak se 
v lese chovat, snažíme se dle svých schopností a možností 
o něj také pečovat. Zasadili jsme proto první semínko dubu 
a v této činnosti hodláme pokračovat.
Ve dnech 12. a 13. května proběhl zápis dětí do MŠ pro 
školní rok 2020/2021. Opět jen dálkovou formou, zasíláním 
přihlášek e-mailem, datovou schránkou nebo bylo možné 
přihlášku vhodit do schránky před MŠ. Bylo podáno 13 žá-
dostí, přijato 9 dětí /6 dětí z Obory, 1 z Jabloňan, 2 ze Lhoty 
Rapotiny/. Jelikož je kapacita MŠ Obora naplněna do počtu 
28 dětí, 4 žádosti byly zamítnuty. 
Vzhledem k současné situaci jsme museli všechny akce po-
řádané školou až do konce školního roku zrušit. Pouze jsme 
se ve středu 27. května společně fotografovali a 26. června 
se rozloučíme s našimi předškoláky. Zde budou přítomni 
jen rodiče a děti, kterých se to týká. Mateřská škola potom 
bude ještě otevřena do 17. července. Od 20. července do 
31. srpna pak uzavřena.
I když místo krásných slunných letních dní panuje spíš 
chladno a déšť, ve školičce si vychutnáváme příjemnou 
atmosféru, naplněnou hrou, cvičením, povídáním, výtvar-
ným tvořením a hlavně společností kamarádů, se kterými 
jsme se dlouho nemohli vidět. Také hodně využíváme škol-
ní zahradu ke skotačení a vycházky do přírody. Zkrátka je 
nám pospolu moc dobře. 
Děkuji za veškerou spolupráci rodičům, obecnímu úřadu, 
místním spolkům i všem, kteří nám pomáhají svým přičině-
ním ke spokojenosti dětí. Přeji všem pohodu a pevné zdraví.
          Ředitelka MŠ Obora Dana Michálková

návštěva p. Havíře a ekologický projekt Zasaď si svůj strom

návštěva v hale Bongo Brno

vycházka ke studánce

dě�  dostaly k Mezinárodnímu dni dě�  LEGO
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POZVÁNKA NA AKCE A DO KNIHOVNY
Milí čtenáři a uživatelé, milí příznivci oborské knihovny,

chtělo by se říct pěkně nahlas „KONEČNĚ!!!“ se vše vrací 
po delší odmlce do „normálu“.
Z důvodu vládních opatření k virové pandemii byla 
knihovna od 13. 3. do 4. 5. 2020 uzavřena. 
Plánované aktivity pro první polovinu tohoto roku byly 
zrušeny nebo přesunuty na podzimní termíny.  Věřím, že 
napodruhé nám to vyjde!!!  Knihovna získala opět finanční 
dotaci z Ministerstva kultury ČR na volnočasové aktivity, 
proto přijďte na dílny, na besedy! 

Oborská knihovna je od 5. 5. 2020 opět pro své čtenáře 
otevřena ve své původní půjčovní době a to vždy v úterý 
od 16,30 – 18,30 hodin. Je nutné dodržovat doporučená 
hygienická opatření, vše je v knihovně v této souvislosti 
připravené (dezinfekce aj). Kromě roušky si s sebou 
nemusíte nic nosit.

Navíc – knihovna 5. 5. 2020 si „potichu“ připomněla již 9. 
narozeniny od svého otevření v roce 2011.
Tehdy to byla velká sláva za přítomnosti vedení obce, 
místních občanů, dětí a mládeže i knihovníků z regionu. 
V kulturním programu vystoupily děti z místní mateřské 
školy. O otevření malé obecní knihovny informovala také 
regionální televize a tisk.
Mnoho se za těch devět let změnilo. Knihovna v současné 
době sídlí sice ve stejné místnosti, ale je rozšířena o 
prostor bývalé ordinace dětského lékaře. Nabízí kromě 
výpůjček knih také mnoho volnočasových aktivit pro 
veřejnost.  Letošní oslavu nám «překazila» virová nákaza. 
Ale opožděnou oslavu si užijeme měrou vrchovatou, až to 
bude možné.
Zde je link na slavnostní otevření před 9 lety na webu 
knihovny: 
https://obora.knihovna.cz/kveten-zari-2011/#!
 
Milí čtenáři, občané Obory, zde jsou termíny přesunutých 
akcí po letních prázdninách:
 • úterý 8. 9., 16.30 hodin, výtvarné tvoření HEDVÁBNÉ 
SNY, kapacita omezena – max. 15 účastníků (přesun z 
dubna) 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.  V knihovně v minulosti již tento 
kurz proběhnul a setkal se s velkým zájmem veřejnosti.

 • úterý 15. 9. – zahájení výstavy obrazů Aleny Hönigové 
BARVY V NÁS I KOLEM NÁS (potrvá do 31. 12. 2020)
 • úterý 22. 9., 16.30 hodin, výtvarné tvoření VŮNĚ 
BABÍHO LÉTA V NAŠICH DOMOVECH (přesun 
z března)
 • úterý 6. 10., 16.30 hodin, výtvarné tvoření TAJUPLNÉ 
SVĚTY ENKAUSTIKY (přesun ze září)
 • úterý 13. 10. 16.30 hodin, PODZIMNÍ VYCHÁZKA k 
řece Svitavě a do knihovny ve L. Rapotině pro veřejnost
úterý 20. 10. CESTOVATELSKÁ BESEDA s manželi 
Eliškou a Jiřím Havířovými
 • sobota 24. 10. V rámci červnového pouťového víkendu 
měla proběhnout vernisáž výstavy dětských prací z MŠ 
Obora dvou projektů ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ 
U NÁS V OBCI a MOJE BABIČKA. Současně bylo 
plánováno výtvarné tvoření pro veřejnost  TVOŘÍME PRO 
RADOST I NA PAMÁTKU-PRO MALÉ I VELKÉ HRAVÉ 
LIDIČKY. Všechny tyto aktivity se uskuteční v sobotu 24. 
října v odpoledním čase v kulturním sále v Oboře jako 
součást kulturně-společenské akce, kterou pořádá Obec 
Obora.
 • úterý 3. 11. II. BESEDA O HISTORII OBORY (přesun 
z března t. r.) s Dr. Boženou Kovářovou, ředitelkou SOKA 
v Blansku. 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. 
 • listopad – divadelní představení pro děti MŠ, ZŠ 
s Divadlem Radost z Brna v Oboře, literární čajovna, 
adventní tvoření pro veřejnost. Přesné termíny budou včas 
zveřejněny.
Plakáty s pozvánkami na přesunuté nebo nové akce 
knihovny najdete na webových stránkách knihovny (https://
obora.knihovna.cz/aktuality2/), ve vývěsce u obchodu 
COOP, místním rozhlase a také ve zpravodaji. 
Přeji všem pohodu a vše dobré. A těším se na setkání s Vámi 
v knihovně (do konce června) a po prázdninách také na 
akcích pro Vás.
    Jana Trubáková 



Z matriky obce 

K trvalému pobytu na Oboře se přihlásila jedna osoba 
a odhlásila se také jedna. Občanů s trvalým pobytem 
je nyní v naší obci 335.

Citát závěrem
Rodina je stejná jako větve na stromě. Všichni rostou 

různým směrem, ale kořeny zůstávají stejné.

Životní jubilea 
v dubnu, květnu a červnu:

50 let   Borek František 50 let   Ing.  Šilarová Iva

50 let   Scholz René 65 let   Bednářová Alena

65 let   Bušová Marie 70 let   Vitouch Antonín

70 let   Havířová Hana 70 let   Havíř Zdeněk

70 let   Alexa Josef 72 let   Liška Jaroslav

73 let   Janíček Josef 73 let   Divácký Vavřinec

77 let   Havířová Věra 77 let   Havíř Antonín

85 let   Havířová Marie 86 let   Otrubová Marie

89 let   Fujsová Zdeňka

Narození
,,To je skvělá zprávička, že 

na svět přišla holčička. Malá 
očka, jemné vlásky, jsou 

důkazem Vaší lásky. Milý 
taťko, maminko, máte krás-
né miminko. Ať má život 

šťastný, dlouhý, ať splní si 
všechny své touhy“. 

Rodičům Monice a To-
mášovi Bílkovým se dne 
27. března narodila dcera 
Lucie. Mnoho lásky, ra-
dosti a štěstí nechť ji pro-
vází celým životem. 
                                                                                                      
Přejí zastupitelé obce.

Den matek
Všem maminkám a babičkám k jejich svátku patří veli-
ké poděkování za veškerou lásku, péči a něhu, kterou 
nám věnovaly a ještě i dávají. 
,,Letí, letí písnička, k mámě zaletí, poslyš, drahá maminko, 
pozdrav od dětí. Ty jsi naše sluníčko, láskou zahříváš, díky 
mámo, že nás tak velmi ráda máš. Za tvou lásku, matičko, 
chci ti kvítek dát, k tomu pusu na líčko, říct ti: mám tě rád“.

Mezinárodní den dětí – 1. červen
,,Děti jsou květy našich životů, paprsky štěstí a lásky“.
Milé děti, každý rok jsme pro vás připravovali výlet 
do ZOO za zvířátky, ale letos to bohužel nešlo. Proto 
alespoň touto cestou, nejenom v den vašeho svátku, 
ale i po celý rok, vám přejeme spoustu krásných chvil 
s těmi, kdo vás milují; hodně upřímných kamarádů; 
splněná přání a život v klidu a míru.
                        Zastupitelé obce Obora

Humor
Kapitán letadla hlásí po startu pasažérům běžnou 
zprávu: „Vážené dámy a vážení pánové, vítám vás na 
palubě našeho letadla. Letíme nad Atlantickým oceá-
nem, výšku máme 10 000 metrů, rychlost 900 km/h, 
teplota je... Sakra! Do háje! Mě trefí šlak!“
Kapitán se odmlčí a v letadle je hrobové ticho. Pasažé-
ři bledí, panika, křik, ...
Po nějaké chvíli se kapitán opět hlásí: „Dámy a páno-
vé, prosím, omluvte mě. Letuška mě polila, kdybyste 
viděli, jak vypadají moje kalhoty zepředu...“
Jeden z pasažérů na to povídá: „Ty hovado! Kdybys 
viděl moje kalhoty zezadu!“

Pranostiky lidu
Duben: Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě 
pochvaluje. Březen, za kamna vlezeme; duben, ještě 
tam budeme. Dubnový sníh rodí trávu.

Květen: Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako 
ráj. Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a 
sena dají. Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně 
bude vína, hojně sena.

Červen: Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo ro-
dívá. V červnu-li zamrazí, úroda se zkazí. Jak červen 
teplem září, takový bude i měsíc září.

73 let   Janíček Josef 73 let   Divácký Vavřinec

77 let   Havířová Věra 77 let   Havíř Antonín

85 let   Havířová Marie 86 let   Otrubová Marie

Kapitán letadla hlásí po startu pasažérům běžnou 
zprávu: „Vážené dámy a vážení pánové, vítám vás na 

Číslo 57. Červen 2020. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v září 2020.


