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„Pozdní štěstí je jako krásný podzim; člověk se z něj těší dvojnásobně.“                                                                    
       Gotthold Ephraim Lessing  

Hedvábná dílnička s nádechem podzimu
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Slovo starosty
Vážení občané, níže uvádím investice ve III. čtvrtletí 2020 :

- Nátěry kovových a dřevěných  
 prvků v obci Obora (brigádně)  – 31 900 Kč
- Nové sociální zařízení v MŠ  
 (90% částky hrazeno z dotace)     – 509 992 Kč   
- Pořízený nový dětský kolotoč   – 37 667 Kč

Anketa ohledně výstavby nové rozhledny dopadla celkem 
jednoznačně. Zúčastnilo se celkem 28 nemovitostí. Pro roz-
hlednu hlasovalo 61 občanů a proti rozhledně 10 občanů. 
V současné době probíhají práce na projektu rozhledny. 
Poté se bude vyřizovat stavební povolení a zažádá se o do-
taci. Opakuji, že nová rozhledna se bude stavět pouze v pří-
padě získání dotace.
Dne 2. a 3. října 2020 se budou konat volby do krajských 
zastupitelstev. Tyto volby bývají obvykle podceňovány a 
účast na nich nevalná. Jen chci upozornit, že každé volby 
jsou důležité. Přijďte k volbám! 
Při úklidu otcových věcí jsem nalezl dopis od jeho kama-
ráda, pana Václava Dvořáka. Možná si na něj někdo ze 
starších občanů vzpomene. Rád bych vždy z tohoto dopisu 

kousek zveřejnil v Oboráčku. Celý zveřejnit nelze, protože 
jsou v něm uvedeny poměrně citlivé skutečnosti, týkající se 
tehdejší politické situace.
Pan Dvořák bydlel na Oboře v letech 1948 – 1953. Jeho otec 
tady v té době působil jako pan řídící (učitel).
Cituji : „Zásadní otcovou aktivitou byl ovšemže výkon samotné 
profese. Oboráci měli na boskovické měšťanské a od r. 1948 re-
formované jednotné škole pověst po celé generace nevalnou – a to 
včetně mých nejbližších vrstevníků. Jak vyplynulo ze záznamů 
školních katalogů, celá řada Oboráků vycházela ze školy po jed-
nom i po několikaterém tzv. propadnutí z nižších tříd. Samozřej-
mě šlo o důsledek zřejmě velmi problematické výuky už na národ-
ní škole. S nástupem otce došlo k radikální změně už po prvním 
roce. Všichni jeho tehdejší první absolventi – páťáci si k překva-
pení boskovských učitelů vedli slušně, někteří výborně. Postupně 
došlo i na vstup těchto jeho někdejších žáků na odborné střední 
školy, gymnázia a školy vysoké. Do té doby šlo pouze o ojedinělé 
výjimky. Na tuto skutečnost by si mohli jeho někdejší dále úspěšní 
žáci vzpomenout“.
Všem občanům přeji především hodně zdraví a pevné ner-
vy v dnešní divné době!                                             Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 4. června se konalo od 18.00 hodin 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 21/2020: zastupitelé schválili Žádost o opětovné 
schválení územního začlenění obce Obora do MAS 
Boskovicko PLUS na programové období 2021 – 2027.
Usnesení č. 22/2020: neschválila se Žádost o odkup pozem-
kové parcely č.34/29 v katastrálním území Obora u Bos-
kovic.
Usnesení č. 23/2020: schválil se Závěrečný účet obce Obora 
za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření bez výhrady.
Usnesení č. 24/2020: schválila se Účetní závěrka obce Obora 
za rok 2019 bez výhrady.
Usnesení č. 25/2020: schválilo se Celoroční hospodaření 
obce Obora za rok 2019 bez výhrady. Výsledek hospodaření 
k 31. 12. 2019 činil 2 151 661,59 Kč.
Usnesení č. 26/2020: schválila se Účetní závěrka MŠ Obora 
za rok 2019.
Usnesení č. 27/2020: schválilo se Celoroční hospodaření MŠ 
Obora za rok 2019.
Usnesení č. 28/2020: schválila se Veřejnoprávní smlouva na 
sociální služby 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Obora ve výši 7 822 Kč pro Charitní pečovatelskou službu 
Blansko.
Ve čtvrtek 23. července se konalo od 18.00 hodin 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 31/2020: zastupitelé schválili Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o nájmu zemědělských a ostatních pozemků č. 
353/2003, 2010, 2015, 2020, uzavřený s Doubravickou, a. s. 
Usnesení č. 32/2020: schválila se Smlouva č. 1040018222/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E-ON 
Distribuce a.s., týkající se parcely č. 892/3 ,,Obora, s. ú. DP 
Hruška, č. p. 27“, v katastrálním území Obora u Boskovic. 
Usnesení č. 33/2020: schválila se Darovací smlouvu 2020 
- 24, uzavřená s MSSS Boskovice, p. o. /Městská správa 
sociálních služeb/, ve které se Obec Obora zavázala 
poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na podporu 
organizace. 

Usnesení č. 34/2020: schválil se Záměr výstavby nové 
rozhledny za podmínky získání dotace. 
Usnesení č. 35/2020: zastupitelé schválili dodavatele pana 
Antonína Nádeníčka na opravu sociálního zařízení MŠ 
Obora a pověřili starostu obce Obora k podepsání smlouvy. 
Usnesení č. 36/2020: schválila se Zpráva o uplatňování 
územního plánu Obora, jejíž součástí jsou pokyny pro 
zpracování změny územního plánu Obora a ukládá 
Obecnímu úřadu Obora zabezpečit zpracování „změny 
územního plánu Obora“ do 31. 12. 2021 a současně schválili 
paní Radmilu Malachovou pro spolupráci s pořizovatelem.
Ve čtvrtek 3. září se konalo od 18.00 hodin 5. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 39/2020: zastupitelé schválili dodavatele 
Změny územního plánu obce Obora Urbanistické středisko 
Brno, spol. s.r.o. a pověřili paní Malachovou připravením 
Smlouvy s touto společností.

Slovo redakce
Nastal podzim a mnozí z nás jsou smutní, že doba sluníčka 
a odpočinku je pryč, že nás čeká sychravé a mlhavé 
počasí. Ale zkusme se podívat na barevnou krásu kolem, 
porozumět přírodě. Pestré spadané listí, třpytivé pavučinky, 
keře obsypané šípky a trnkami, ptáci připravení k odletu do 
teplých krajů…Procházky do okolí, pouštění draků, sklizeň 
úrody ze zahrad a mnoho jiných počinů, které nám toto 
období připravilo. A to není vůbec málo. K tomu si ještě 
můžete zalistovat ve zpravodaji Oboráček a snad najdete 
také něco úsměvného nebo zábavného. Krásné podzimní 
dny s příchutí babího léta vám přejí zastupitelé obce.

Krajské volby 2020
se budou konat v pátek 2. října od 14.00 do 22.00 hodin a 
v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00 hodin. Letos se jedná již  
o šesté volby v České republice.
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Pohřešovaná osoba
V neděli 16. srpna se rozeběhla rozsáhlá pátrací akce po 
70 letém občanu z Obory, který se předcházející den přišel 
podívat na střelecký turnaj v areálu střelnice pod Malým 
Chlumem. Naposledy byl viděn v sobotu 15. srpna po 18 
hodině, když z tohoto místa odcházel. Zřejmě požitím vět-
šího množství alkoholu si spletl cestu na Oboru a namířil 
si to k nedalekému Krhovu, kde byl v nedělních ranních 
hodinách spatřen u dřevařského závodu Pila místním obča-
nem. Jelikož jej rodina a známí během dopoledne nenalezli, 
ohlásili tuto skutečnost na Policii ČR. Přestože byl nasazen 
cvičený pes s psovodem a vrtulník s termokamerou,  pátrá-
ní skončilo neúspěchem. V 17.00 hodin se na místě, kde byl 
pohřešovaný viděn, sešla jednotka profesionálního útvaru, 
složky hasičů z Obory, Jabloňan a Skalice nad Svitavou, ke 

kterým se přidali dobrovolníci z Obory. Ve skupinách pro-
česávali okolí, ale také beznadějně.
Naděje svitla příjezdem občana z Krhova, který oznámil, 
že osoba odpovídající popisu, sedí u státní silnice napro-
ti Perné. Vzhledem k velkému pohybu a teplu jej zde ter-
mokamera nemohla zachytit. Také se tam nepátralo, neboť 
se nepředpokládalo, že by se dotyčný dostal až tam. Dů-
ležité však bylo, že opravdu se jednalo o pohřešovaného. 
Sanitou byl převezen do nemocnice v Boskovicích, ale 
kromě dehydratace a pár oděrek se mu nic nestalo. Takže 
příhoda se šťastným koncem a také se skutečností, kolika 
lidem záleží na jiném člověku a dovedou podat pomocnou 
ruku.                                                                                                    JD

Pouťový víkend
Zastupitelé obce Obora připravili pouťový program, ale po-
časí nám tentokrát vůbec nepřálo. Pátek 19. června, stejně 
jako celý týden, byl deštivý a studený. Proto se zrušila jak 
překážková dráha pro děti, tak se i odvolali dva pozvaní 
poníci, na kterých se měly děti vozit. Děti tedy obdržely ale-
spoň poukazy na párek v rohlíku a limonádu a samozřejmě 
volné vstupenky na pouťové atrakce, které zaplnily skoro 
polovinu místního hřiště. Podmáčená zem vykonala své a 
netrvalo dlouho, nenašlo se travnaté místečko, kam by se 
dalo stoupnout. Navzdory těmto vlivům se dostavilo vel-
ké množství dětí i dospělých a odpoledne si dosyta všichni 
užili. Před 20 hodinou se začal odehrávat souboj o nejlepší-
ho pouťového střelce. Přihlásilo se celkem 31 zájemců. Nej-
lepší ženou střelkyní se stala Jana Kubínová, vítězem celého 
turnaje fotograf Pavel Kupka, následovaný Lubomírem Ja-
níčkem. Po vyhlášení výsledků a předání cen, se představila 
taneční skupina z Voděrad, a pak následovalo posezení při 
reprodukované hudbě. 
V sobotu 20. června se nekonala tradiční Mše svatá na návsi 
U kapličky Jana Nepomuckého. Pršelo a ochladilo se nato-
lik, že se pouťové atrakce vůbec netočily, jen od 13.00 ho-
din proběhl turnaj v malé kopané. Zúčastnily se ho týmy 
z Jabloňan, Jestřebí, Boskovic a Obory. V tomto pořadí se 
družstva umístila. Nejlepší hráč byl vyhlášený z týmu Bos-
kovic, nejlepší brankář z Jestřebí a nejlepší střelci se stejným 
počtem gólů, dva bratři hrající za Jabloňany. Večerní zábava 
s kapelou MIX Boskovice se vzhledem k chladnému počasí 

nekonala, pouze se opět pustila reprodukovaná hudba.
V neděli 21. června od rána pršelo a i když se k poledni vy-
časilo, foukal studený vítr, a bylo pod mrakem. Přesto se 
dostavilo hodně návštěvníků, kteří si užívali poutě nebo ob-
čerstvení od pana hostinského. Ten zajistil po celý víkend 
rozmanité chuťové speciality, stejně jako alko i nealko ná-
poje. Po 14 hodině zahrála na harmoniku a v lidovém tónu 
zazpívala Terezka z Brna. V 16.00 hodin se odehrálo utkání 
mužů proti ženám, kterým se dařilo více, a zaslouženě zví-
tězily. Občas mezi mraky vysvitlo nakonec i sluníčko, a tak 
ještě ve večerních hodinách se kolotoče točily, z čehož měly 
radost hlavně děti. Dlouho nepamatujeme až tak špatné po-
časí, ale přesto jsme si víkendu užili dosyta. JD

Pouťový pátek

Nedělní fotbálek mužů pro�  ženám Vítězní střelci oborské pou� 
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Dětské odpoledne, rožnění selete a sousedské posezení…
Po delší pauze, kdy se nemohly konat žádné veřejné kultur-
ní ani sportovní akce, přišel pan hostinský a zastupitel Jiří 
Bednář s nápadem, připravit bohatý program nejenom pro 
děti. Po vzájemné domluvě uspořádali tedy všichni zastu-
pitelé obce Obora ve spolupráci s Oborskou hospůdkou za-
jímavé odpoledne v pátek 14. srpna od 17 hodin na výletišti 
a místním hřišti. Z pestré nabídky, která byla připravena, 
se však mnohé bohužel neuskutečnilo. Vše zhatilo nečeka-
né deštivé počasí, které bylo v předchozích i následujících 
dnech velmi příznivé. Moc to mrzí, neboť hlavně děti se 
mohli těšit na velkou překážkovou dráhu, jízdu na poníko-
vi, hopsání na skákacím hradě a ukázku nového hasičského 
auta JSDH. Čekalo na ně také překvapení v podobě nového 
kolotoče, místo původního, který už dosloužil.
Areál, vyzdobený balonky; opékající se selátko; kiosek pře-
plněný občerstvením; DJ Radek vyhrávající samé hity;  po-
řadatelé, čekající na první návštěvníky. Idylka, trvající pou-
ze do 16.30 hodin. Potom se obloha zatáhla a začalo hustě 
pršet. Zrušit takovou akci, tak to v žádném případě ne, roz-
hodli dva hlavní pořadatelé! Po rychlé domluvě se přichys-
tal sál kulturního domu a po vyhlášení místním rozhlasem 
se sice s hodinovým zpožděním, ale přece akce uskutečni-
la. Jiří Bednář přivítal zaplněný sál do posledního místečka 
a slovem provázel celé dění. Symbolicky se dvěma dětmi 
připil dětským šampaňským na dlouhou životnost nového 
kolotoče a poté odstartoval soutěže, za které byly děti obda-
rovány sladkostmi, balíčky se suvenýry a refl exními plyšo-
vými zvířátky sloužící pro jejich bezpečnost. K tomu ještě 
dostaly poukazy na nanuk, párek v rohlíku a limonádu.
Na výbornou obstál pan Nádeníček s celým svým perso-
nálem, neboť jídlo i pití bylo vynikající. A převézt rozžha-
vený gril se zlatově se opékajícím selátkem z výletiště před 
hospodu, nebyla žádná jednoduchá záležitost. Stejně jako 
obsloužit takové množství návštěvníků.
Veliký úspěch sklidila mladá talentovaná zpěvačka Alena 
Černá svým vystoupením na sále po 21 hodině v několika 

hudebních sériích. Bezva písničky pouštěl během celého 
odpoledne až do noci již zmíněný diskžokej. Nasytit tance 
se nemohly hlavně děti. 
Poděkování patří všem, jež jakýmkoliv způsobem přiloži-
li ruku k dílu; především sponzorům Oborská hospůdka 
a jejím návštěvníkům, kteří ve sbírce přispěli na tuto akci 
částkou 8781 Kč, dále pak Obecnímu úřadu Obora, panu 
Gašparcovi a MINERVĚ Boskovice. Ještě jednou díky.
                                                     Jarka Dobiášová / Jiří Bednář

Střelecký turnaj
Po pátečním vydatném dešti se vzduch pročistil a celou so-
botu 15. srpna zářila jasná slunečná obloha. Od 13 hodin se 
konal v areálu střelnice pod Malým Chlumem velice oblíbe-
ný, v pořadí již devátý, ročník střeleckého turnaje pod ná-
zvem ,,Memoriál Antonína Řezníčka“. Po tomto oborském 
rodákovi pojmenovali organizátoři STČ Obora tuto akci 
vzhledem k tomu, že pan Řezníček měl velkou zásluhu na 
činnosti a rozvoji právě tohoto spolku.
A jako každým rokem, tak i letos se střílelo z malorážky 
a vzduchovky na pevný terč. Postupně se scházeli zájemci 
různých věkových kategorií a po zkušební střelbě předved-
li, jakou mají mušku. Celkem si zasoutěžilo 38 osob, z toho 
21 mužů, 6 žen, 6 chlapců a 5 dívek. Mezi muži zvítězil Du-
šan Kovář před Václavem Barákem a Janem Růžičkou; ze 
starších pánů excelovali Zdeněk Jalový, Vladimír Bednář a 
Jaroslav Přibyl. Z žen obsadila 1. místo Adriana Baráková, 
za ní Kristýna Schwarzerová a Karolína Kovářová. Nejlépe 
z chlapců se dařilo Vítu Kopeckému, Romanu Kopeckému 
a Tomáši Kučerovi; z dívek Anetě Liškové, Karolíně Ková-
řové a se stejným počtem bodů jako třetí skončily Denisa 
Burešová, Eliška Krátká a Kristýna Kubová.

O občerstvení se postaral pan hostinský Nádeníček. Nut-
no říct, že v přírodě všem chutnalo dvojnásobně a teprve 
po 18 hodině se většina účastníků začala odebírat domů.                                                                                                                           
JD

Dětské odploledne

Dětské odploledne

společné focení účastníků
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Vodovod
    Jak je v posledních letech na Oboře dobrým zvykem, vy-
měňuje se starý vodovod za nový. Ani letos tomu nebude 
jinak. Jelikož se jedná o významnou investici, která s sebou 
přináší velká omezení a přínos současně, rozhodl jsem se 
Vás jménem zastupitelů obce okrajově seznámit s vodovo-
dem na Oboře.  
     Velký nedostatek vody v naší obci položené na vrcholku 
kopce, kde se pro každý litr muselo pěšky nebo s vozem do 
Zmole nebo až k řece Svitavě, vedl naše předky k úsilí vybu-
dovat obecní vodovod. To se podařilo a v roce 1934 byl uve-
den vodovod do provozu. Práce probíhaly jak jinak než ruč-
ně a každý zástupce domu musel zajistit daný díl výkopu. 
Pokládalo se litinové potrubí a jednotlivé trouby se v hrdle 
těsnily koudelí a temovaly olověným páskem. Vodojem měl 
objem 50m3 a stával vedle dnešního vodojemu. Jako zdroj 
vody sloužila studna ve Zmole, která je doposud důkazem 
kvalitní práce našich předků. Ve své době se jednalo o velmi 
pokrokovou stavbu a jeden z prvních vodovodů v regionu 
vůbec.
     Rozvoj výstavby ale hlavně splacho-
vací záchody si vyžádaly posílení zdroje 
vody. Proto ONV vybudoval v roce 1970 
kopanou studnu za Klemovským rybní-
kem, odkud se surová voda čerpala nově 
položeným výtlakem do nového vodoje-
mu o kapacitě 100m3. Výtlačné potrubí 
končilo pod „zrcadlem“ u odbočky na 
Pohoř a vodojem byl plněn přes starou 
vodovodní síť, což působilo kolísání tla-
ku. Kvalita vody nebyla valná a běžně se 
stávalo, že z kohoutku tekla rezavá voda. 
Pod tlakem hospodyněk, kterým voda 
barvila prádlo do oranžova, bylo v roce 
1995 přistoupeno k napojení na sdruže-
ný vodovod zásobující město Boskovice, 
Blansko a přilehlé obce kvalitní podzemní 
vodou z Velkých Opatovic. Tato voda zde 
teče doposud. V roce 1977 byl rozšířen vo-
dovod do Hutě sv. Antonie, v roce 1987 
pak do nové „vilové čtvrti“ za hřištěm. Již 
v roce 2006 byl vyměněn, ne tak důklad-
ně zbudovaný, výše jmenovaný, prorezlý 
ocelový výtlak z let sedmdesátých. Opra-
va komunikace do Zmole v roce 2014 byla 
příležitostí k výměně původního vodovo-
du z roku 1934 od „zrcadla“ až k posled-
ní přípojce č.p.37 pod Včelpem. Potřeba 
lepšího zásobování vyvolala v roce 2019 
nutnost výměny stávajícího litinového 
rozvodu od „zrcadla“ po hřiště a pro-
dloužení výtlačného potrubí od „zrcadla“ 
až k nově zrekonstruovanému vodojemu. 
O navýšení tlaku se stará automatická 
tlaková stanice Hydrovar, která udržuje 
konstantní tlak v síti. Současně byl na síti 
osazen redukční ventil snižující vysoký 
tlak ve Zmole.
      Další lokalita zralá k výměně je vo-
dovod u Krba. Jedná se o úsek od začát-
ku obce po odbočku do vilové čtvrti pod 

hřištěm. Zde bude vyměněno stávající litinové potrubí za 
vysokohustotní polyethylen PE 100RC v délce 444m. V tra-
se budou osazeny tři podzemní provozní a jeden nadzem-
ní hydrant pro účely požární vody. Nejprve bude položen 
hlavní řad, poté se budou přepojovat přípojky. Přípojky, 
které jsou doposud provedeny z oceli, se doporučuje vy-
měnit v celé délce za nové. Během prací bude omezena do-
prava v jednom jízdním pruhu, před ukončením pracovní-
ho dne budou vjezdy k nemovitostem zpřístupněny. Před 
zahájením prací budou dotčené domácnosti informovány 
zástupci stavby o podrobnostech. Zahájení prací se plánu-
je koncem září 2020. Předpokládané dokončení stavby do 
18.12.2020. Uvedení komunikace do původního stavu bude 
provedeno s ohledem na klimatické podmínky. V případě 
nepříznivých podmínek bude povrch provizorně zapraven 
asfaltovým recyklátem s finálním dokončením na jaře 2021. 
Stavbu bude provádět současný provozovatel vodovodní 
sítě VAS a.s.. S dokončením tohoto úseku bude většina vo-
dovodu v obci již vyměněna.
    Zdraví.  Jirka Havíř ml.
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Zprávičky z naší školičky
Začal nový školní rok, ale nám se do minulého vydání 
zpravodaje nevešla zmínka o rozloučení s předškoláky. 
Vzhledem k omezením, které tehdy panovaly, se tohoto vý-
znamného aktu zúčastnili kromě zaměstnanců školy, dvou 
zastupitelů obce a paní knihovnice, pouze děti, kterých se 
to týkalo a jejich rodiče, a sice v pátek 26. června ve školní 
zahradě od 16.00 hodin. Pěkné slunečné odpoledne zářilo 
na 6 dětí, které prošly slavobránou. Kromě šerpy dostaly 
upomínkové předměty, slavnostní přípitek a sladký dort. 
Rozloučily se krátkým vystoupením.  Odcházeli dva chlap-
ci a čtyři děvčata; z Obory Verunka Fialová, Editka Staníč-
ková a Anička Stará.
O prázdninách proběhla rekonstrukce sociálního zařízení /
umývárna, WC dětí a prostory pro kuchařku/, pořízené za 
fi nanční podpory zřizovatele obce Obora a dotačního pro-
gramu z Ministerstva fi nancí ČR. 
Školní rok 2020/2021 nám začal v úterý 1. září 2020. Třída 
je naplněna 27 dětmi, z toho je 15 dětí z Obory, ostatní z 
Jabloňan, Doubravice a Lhoty Rapotiny. Děti jsou ve věku 
3 - 6 let. Letos bude naši MŠ navštěvovat i dítě se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, pro které se pořídila nájezdová 
plošina před vstupem do školky. O děti se bude starat ko-
lektiv vedený ředitelkou Danou Michálkovou, paní učitelka 
Jana Kolínková, paní školní asistentka Libuše Hamplová, 
paní asistentka pedagoga paní Ivana Vydrová, školnicí zů-
stává paní Iveta Tomášková a dětem bude i nadále skvěle 
vařit paní kuchařka Marcela Havířová.
Provoz MŠ je v současné době ovlivněn neustálým sledo-
váním epidemiologických opatření MŠMT a MZ ohledně 
možné nákazy virem covid-19. Snažíme se zachovat pro-
voz v co nejběžnějším režimu. Přesto musíme být neustále 
obezřetní a některých aktivit jsme se na doporučení těchto 
institucí již museli vzdát. Pobýváme proto s dětmi v těchto 
krásných slunečních dnech co nejvíce venku. Využíváme 
ke hrám,  sportování, ale i pozorování zajímavých věcí naši 
školní zahradu a krásné okolí Obory.
Věříme, že se s vámi brzy uvidíme při oslavách 660. výročí 
založení obce Obora. Již nyní si vás dovolujeme pozvat na 
vernisáž prací našich dětí, kterou připravujeme k tomuto 
jubileu s paní Trubákovou pod názvem Čtvero ročních ob-
dobí. Akce je naplánovaná na sobotu 24. října odpoledne 
v prostorách kulturního domu Obora. Máme se čím poch-
lubit, přijďte se podívat. Všichni jste srdečně zváni dětmi a 
celým kolektivem mateřské školy.
                                       Michálková Dana, ředitelka školy

Rozloučení s předškoláky

 nové sociální zařízení

nájezdová plošina

Rozloučení s předškoláky
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Podzimní čas v knihovně
Milí čtenáři, milí příznivci naší knihovny,

je tu opět po roce období pozdního 
léta, venku je pořád krásně teplo, 
dny se ale rychle zkracují. Děti se 
po prázdninách vrátily do školy, 
dovolené skončily - a všem se 
nám do života vrátily roušky.  
Níže jsou pro vás uvedeny 
termíny akcí v knihovně v období 
září – prosinec. Co vše se z toho 
nakonec uskuteční, to se uvidí. 
Držme si palce, ať to vyjde! Na 
všechny akce v knihovně jste 
srdečně zváni.

Termíny akcí:
 • úterý 15. 9., zahájení výstavy obrazů výtvarnice Aleny  
  Hönigové BARVY V NÁS I KOLEM NÁS (výstava 
  potrvá do 15. 12. 2020)
 • úterý 22. 9., 16.30 hodin, floristické tvoření VŮNĚ 
  BABÍHO LÉTA V NAŠICH DOMOVECH (přesun  
  z března)
 • úterý 6. 10., 16.30 hodin, výtvarná dílna TAJUPLNÉ 
   SVĚTY ENKAUSTIKY (přesun ze září)
 • úterý 13. 10., 16.30 hodin, PODZIMNÍ VYCHÁZKA  
  k řece Svitavě a do knihovny ve Lhotě  Rapotině 
 • úterý 20. 10., 17 hodin, 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 PhDr. Boženou Kovářovou, ředitelkou 
   Státního okresního archivu v Blansku. Rok 2020 je rokem 
   mnoha různých výročí. Patří mezi ně také 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.
 • úterý 10. 11. Literární čajovna, od 17 hodin
 • čtvrtek 26. 11.  Divadelní představení pro děti MŠ, ZŠ 
   s pohádkou Vánočníček s Divadlem Paravánek, od 9,30 
   hodin
 • úterý 1. 12., 16,30 hodin Adventní čas je tu zas – dílna 
   s floristkou Marikou, od 16,30 hodin
 • úterý 15. 12. Večer se světýlky u Jany, 17 hodin. Spojení 
   literární čajovny + malého výtvarného tvoření + ukončení 
  roku 2020 v knihovně

V úterý 8. 9. se konečně konalo tvůrčí setkání s luxusním 
materiálem s názvem HEDVÁBNÉ SNY. Lektorka nám 
přiblížila historii výroby a používání hedvábí, seznámila 
nás s různými technikami zdobení látky. Nakonec jsme si 
vytvořily autorské šátky nebo hedvábné obrázky. A zároveň 
jsme si užily pohodové odpoledne se spoustou legrace.  Bylo 
to velmi hezké odpoledne.  
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.
Změna programu vyhrazena.
Pěkné dny babího léta Vám přeje Jana Trubáková

Více zde: https://obora.knihovna.cz/aktuality2/



Narození
,,Poznejte ten nejhezčí svět, ve kterém se všechny vaše sny splní,

neváhejte vyrůst v nádherný květ, jenž zastíní všechno trní.“
Rodičům Haně Kožiakové a Zdeňkovi Čuprovi se 3. června narodil syn Matěj; manželům Markétě a Tomášovi 

Přibylovým 22. června dcera Dora a rodičům Ludmile Pařízkové a Petrovi Kožiakovi 29. srpna dcera Aneta. 
Všem blahopřejeme a maličkým do života vinšujeme jen to nejlepší. Zastupitelé obce Obora

                                                                                                 

Číslo 58. Září 2020. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v prosinci 2020.

Životní jubilea 
v červenci, srpnu a září:

55 let   Barák Václav 65 let   Kouřilová Dagmar
73 let   Romportlová Marie 80 let   Petr Stanislav
84 let   Alexa Josef 84 let   Alexová Marie
88 let   Kovářová Zdenka

Pranostiky lidu
Červenec: V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná 
bude v příštím roce úroda. Roztrhne-li v červenci pa-
vouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve. Dělají-li mra-
venci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde 
tuhá zima spíš.
Srpen: Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží. Mlhy 
na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé 
počasí. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěk-
ně pak.
Září: Bouřky v druhé polovině září přinášejí mno-
ho větrů, ozve-li se hrom, bude v zimě zavát každý 
strom. Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří. Di-
voké husy na odletu, konec i babímu létu.

Z matriky
Během tohoto období se nikdo nepřihlásil k trvalému 
pobytu ani se neodhlásil z Obory. 

Konalo se 5 svatebních obřadů, které se týkaly 9 osob, 
bydlících na Oboře. Všem krásné vykročení na spo-
lečné cestě životem přejí zastupitelé obce.

Malá kopaná – podzimní sezóna SMFBL 2020
KOLO DATUM+ČAS

10 SO 22. 8. v 17.00 FK OBORA SK ŽÍZEŇ Petrovice
11 So 29. 8. v 17.00 FK OBORA TJ K20 Šošůvka
12 Ne  6. 9.  v 10.00 FC ROMA Olešnice FK OBORA
13 So 12. 9. v 17.00 FK OBORA MK JISKRA Brněnec
14 Ne 20. 9. v 10.00 TJ Ostrov u Macochy FK OBORA
15 So 26. 9. v 17.00 FK OBORA FC PICCOLO Černá Hora
16 So  3. 10. v 16.00 MK BANÁNI Rájec FK OBORA
17 So 10. 10. v 16.00 FK OBORA STARS Letovice
18 So 17. 10. v 16.00 SK VIKTORIA Suchý ,,B“ FK OBORA

Citát závěrem
,,Nikdy nepropásni duhu či západ slunce jen proto, 

že se díváš do země.“

Úmrtí
Já opustil vás, věřte , s bolestí, já miloval vás celým živo-

tem, já pro vás vzlykal pláčem, radostí, jen pro vás žil jsem, 
pracoval, své srdce za živa vám daroval.

Po dlouhé těžké nemoci nás opustil dne 15. září ve 
věku 66 let pan Milan Kopecký. Upřímnou a hlubo-

kou soustrast zarmoucené rodině.

Aneta Matěj Dora


