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Motto zpravodaje: 
„Pokaždé, když si myslím, že nemůžu, můžu ještě mnohokrát víc. 
Pokaždé, když myslím, že něco nejde, někdo mi ukáže, že to jde snadno. 
Bez vůle ani sebevětší talent není nic. Zato vůlí zmůžete všechno.“                                          
         Honoré De Balzac                                         

Karnevalový rej v MŠ Obora
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Slovo starosty
Vážení občané, zimní období je za námi, čas běží strašně 
rychle. Není to tak dlouho, co jsem vám přál krásné Vánoce.  
O to víc mě trápí tato doba, kdy se lidé nemohou scházet, 
poklábosit a trochu se odreagovat. Co se týká investic na-
plánovaných na rok 2021, o kterých jsem psal v minulém 
Oboráčku, upřesňuji:

Žádost o dotaci na opravu komunikace Na Pohoři je podá-
na. Resp. jsou podány dvě žádosti, jedna na ministerstvo 
pro místní rozvoj a druhá na Jihomoravský kraj. V součas-
né době se vyřizuje stavební povolení na stavbu rozhledny. 
V brzké době bude podána žádost o dotaci. Tady podotý-
kám, že stavba rozhledny je podmíněna získáním dotace. 
V minulých dnech byl objednán velkoobjemový kontejner, 
který bude umístěn v prostoru oplocenky u kravína. Bude 
určen na ukládání bioodpadu. Na jaře bude provedena vý-
sadba stromořadí u Krba, na stráni u Svazarmu. Sázet se 
budou lípy srdčité.

U Krba finišuje oprava vodovodu. Stavba probíhá za pl-
ného provozu vodovodu, tak prosím omluvte občasné vý-
padky vody, které se při této činnosti stávají, a nedá se jim 
předejít. Po dokončení prací bude uvedena celá lokalita do 
pořádku. Je přislíbena celoplošná oprava komunikace, tak 
snad to klapne.

Ještě pár slov k optické síti v obci Obora. Připojení k optické 
síti se týkalo cca poloviny nemovitostí v obci. Proto zastupi-
telé obce, z důvodu jisté diskriminace nepřipojených domů, 
požadovali smluvní závazek firmy Cetin, že budou připoje-
ny i ostatní nemovitosti, které o to budou mít zájem. Na tuto 
podmínku bohužel Cetin nepřistoupil a z tohoto důvodu 
bylo od záměru vybudovat v obci optickou síť ustoupeno.

O hospodaření v obecních lesích se dočtete v rubrice 
„Z obce“. Závěrem stručné vysvětlení tzn. čipování popel-
nic. Všechny popelnice, ať už kovové, nebo plastové, byly 
opatřeny čipem. Tento čip, po spuštění systému, bude slou-
žit k tomu, abychom měli přehled o tom, kolik komunál-
ního odpadu produkují jednotlivé domácnosti. Důvodem 
k tomu je to, že od 1.1.2021 platí nový zákon o odpadech 
a ten mj. razantně zdražuje ceny za ukládání komunálního 
odpadu.

Doposud se platil poplatek za popelnice na občana s trva-
lým pobytem. Od příštího roku, pokud se na tom zastupi-
telé shodnou, lze vybírat poplatek za množství komunální-
ho odpadu vyprodukovaného jednotlivými domácnostmi. 
Toto nově zákon umožňuje. Chci upozornit, že občané ne-
musí mít strach z nějakého drastického navýšení platby za 
popelnice. Snažím se vyjednat se svozovou firmou co nejvý-
hodnější a férové podmínky. A zároveň dát lidem možnost 
a především zodpovědnost, aby se sami mohli přičinit o to, 
kolik odpadu odevzdají a potažmo kolik za něj zaplatí.

Žádám ty, kteří nemají popelnici označenou čipem, ať mě  
o tom informují. Po spuštění systému nebudou popelnice 
bez čipu sváženy.

Tolik pro informaci ohledně čipů. Nějaká konkrétní stra-
tegie v odpadovém hospodářství obce bude prezentována 
později. Kdyby měl někdo nějaký dotaz, rád mu ho zodpo-
vím.

A ještě výňatek z dopisu pana Dvořáka. Cituji:
„Sotva komu z paměti vymizí jeho metoda výuky Pythágorovy 
věty v hodině geometrie. Na těžkou tabuli (ještě z dob Rakouska-
-Uherska, spočívající na stojanu s kolíky)narýsoval nerovnora-
menný pravoúhlý trojúhelník, nad jeho přeponou a odvěsnami 
čtverce rozčleněné na stejné čtverečky. I ten největší pitomec si 
mohl na prstech spočítat, že součet těch čtverečků nad oběma od-
věsnami se rovná počtu čtverečků nad přeponou. Ne tak jeden 
hoch z Vanovic (podle Klímy „tvrdej jak ty vanovický vořechy“), 
jistý Šmatera z některé vesnice školského újezdu na Drahanské 
vysočině a kdosi z Újezda u Boskovic. Tato trojice tvrdošijně odo-
lávala jako poslední. A tak Pedrák do jedné za svých tlap uchopil 
ony tři nešťastníky za dlouhé pačesy a s rozběhem mlátil jejich 
palicemi do obrazců na tabuli, až je skoro rozmazal. Prostě tako-
vý byl v chlapeckých třídách styl školské výchovy oněch dob a je 
otázkou diskuze, do jaké míry produktivní či naopak. V každém 
případě otvíral možnosti pro mnohé další nadčasové pozitivní 
projevy a vlivy mužných učitelských osobností, jež nyní v dů-
sledcích téměř totální, a proto retardující feminizace ustoupily ze 
scény, aniž by byly plně nahrazeny.“

A úplným závěrem vám přeji krásné jaro a hodně zdravíčka.                                                           
     Josef Alexa

Z obce
Úřední hodiny na Obecném úřadě Obora se nezměnily. 
Stále platily čtvrtky od 17.00 do 19.00 hodin. Jen v době 
nouzového stavu se zkrátila doba do 18.00 hodin. Po 
telefonické domluvě se starostou pak kdykoliv. 

Ve čtvrtek 28. ledna se konalo od 18.00 hodin 1. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu. 
Kompletní zápis je ke zhlédnutí na webových stránkách 
obce. Zastupitelé schválili například usnesením č. 5/2021 
- Smlouvu o dílo, týkající se vypracování technických 
podkladů pro Změnu č. 1 Územního plánu obce – o uvedení 
do souladu s digitální katastrální mapou. Zhotovitelem 
bude Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. Cena za dílo 
sjednána ve výši 58 080 Kč.

V bodě X. byla předsedajícím přečtena Zpráva o hospodaření 
v obecních lesích obce Obora za rok 2020, kterou mu předal 
lesní hospodář, pan Patrik Juřina. Nadále se zpracovávala 
kůrovcová kalamita a vysazovaly nové stromky /dub, buk, 
javor, lípa/. Celkové náklady na pěstební činnost 403 304 
Kč. Příjmy z prodeje dřeva 119 429 Kč a dotace 599 421 Kč, 
celkem 718 850 Kč. Výsledek hospodaření + 315 546 Kč. 

Od nového roku, počínaje 8. lednem, došlo ke změně ve 
svozu odpadu. Místo čtvrtků se popelnice vyprazdňovaly 
vždy v liché pátky. V pátek 19. února se popelnice 
čipovaly, aby byla přehlednost o množství produkovaného 
komunálního odpadu.



3

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů dojde 
po celém území ČR ke sčítání z pátku 26. na sobotu 27. 
března 2021. Fyzická osoba, podléhající sčítání, je povinna 
poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně 
navrženo jako online prostřednictvím elektronického 
formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci, 
tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami, a sice do  
9. dubna 2021.

Slovo redakce
Milé občané. Vykročení do tohoto roku nebylo optimální, 
neboť platila stále určitá vládní omezení. Nekonaly se žádné 
kulturní ani sportovní akce a bohužel se s blížícím jarem opět 
zavedl nouzový stav. Můžeme jen doufat, že tyto těžké časy 
brzo pominou a my je přečkáme ve zdraví. Optimismus, 
sílu, trpělivost, víru a naději v lepší budoucnost vám všem 
ze srdce přeje Jaroslava Dobiášová. 

Silvestrovský výšlap
Rozloučení se starým rokem jsme si představovali jinak, ale 
neustupující chřipková epidemie nedovolila jakákoliv shro-
máždění. Občané Obory, zvyklí z předešlých let, si mohli 
vyšlápnout k rozhledně na Malém Chlumu pouze indivi-
duálně. Přestože si tuto vycházku v pěkném slunečném po-
časí vychutnalo opravdu pouze několik domorodců, veške-
rých omezení a zákazů nedbali návštěvníci z širokého okolí 
a v menších i větších skupinách se ve čtvrtek 31. prosince 
vydali do těchto míst. Osudným se stal výstup starší ženě, 
která při sestupu z horního patra rozhledny spadla do nižší-
ho a nemohla se hýbat. Přivolaní záchranáři a hasiči museli 
vyčkat na přílet policejního vrtulníku, který zraněnou převe-
zl na místní hřiště. Odkud byla transportována záchrankou 
do nemocnice. Jelikož se jednalo o cizí ženu, můžeme pouze 
doufat, že neměla žádné vážné zranění.
Protože také Oborská hospůdka byla uzavřena, trávili po-
slední hodiny roku 2020 občané doma a mohli jen věřit, že 

se situace změní a nastanou lepší časy, kdy opět se budeme 
moci zúčastňovat kulturních, společenských i sportovních 
akcí. 
Ať je tedy rok 2021 pro nás všechny hezčí a bezpečný, naplněný 
štěstím, zdravím, láskou a prožitý s dobrými přáteli.                                           
                Jaroslava Dobiášová

Tříkrálová sbírka
S počátkem nového roku se po 20 let konala Tříkrálová 
sbírka v celé zemi pod záštitou Charity ČR. Letošní 
dvacátý první ročník, plánovaný od 1. do 24. ledna 2021, 
se uskutečnil jinak, než jsme byli zvyklí. Naše životy zcela 
změnila a zpomalila pandemie koronaviru COVID – 19. 
Nejcitelnější důsledky všech omezení dopadaly bohužel 
na ty nejzranitelnější. Tedy na seniory, nemocné, na rodiny 
s dětmi, na sociálně slabé a na lidi bez domova. Právě 
hlavně jim pomáhají peníze získané z Tříkrálové 
sbírky. Vloni se v našem regionu vybralo celkem 
2 475 619 Kč.
Rada ředitelů Charity ČR rozhodla dne 23. 12. 
2020 o tom, že nebude realizováno klasické 
koledování a bylo na zvážení každého města, 
městyse i obce, zda nějakým způsobem zajistí 
výběr dobrovolného finančního příspěvku 
na pomoc lidem v nouzi do zapečetěných 
pokladniček. 

Na Oboře se umístila jedna kasička v prodejně Jednota 
COOP a druhá na Obecním úřadě Obora. Do 24. ledna 
mohl kdokoliv přispět i sebemenší částkou. Vybralo se 
dohromady 9 585 Kč, za což přispívajícím patří veliké 
poděkování. Vaše štědrost dává sílu a naději mnoha jiným 
lidem zejména v této těžké koronavirové krizi. Děkujeme 
vám za to, že dobrá vůle, solidarita i láska k bližním zůstává 
součástí našich životů.
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Zprávičky z naší školičky
Po oslavách vánočních svátků v kruhu 
rodinném nastal s příchodem nového 
roku čas oslavit Vánoce i v naší škol-
ce. Děti zvědavě okukovaly ozdobený 
stromeček, pod kterým se jako zázra-
kem po zimních prázdninách objevilo 
nemalé množství balíčků. Ježíšek byl 
letos opravdu štědrý a děti se nemohly 
dočkat svačinky, kterou zhltly stejně 
rychle jako štědrovečerní večeři doma 
a konečně nadšeně stanuly před důle-
žitým úkolem rozbalování a objevování.
A stejnou, ne-li větší, radost nám při-
nesli Tři králové. Konečně sníh! Pro-
tože je našim zvykem trávit s dětmi 
venku co nejvíce času, hned jsme se 
pustili do sáňkování, stavění sněhu-
láka a ti pracovitější do odklízení bí-
lého pokladu z chodníku. Sníh a mráz 
nám naštěstí ještě chvíli s přestávka-
mi vydržel, takže si děti v následují-
cích týdnech užily sáněk, bobů, lopat 
i klouzání na ledu habaděj, stejně tak 
jako procházek po okolí.
Se sněhem přišlo na přetřes i důležité 
téma, a to, co dělají a co baští ptáčci a 
zvířátka, která se rozhodla nestrávit 
zimu v pohodlí své nory v zimním 
spánku. Vydali jsme se tedy s panem 
Havířem na poučnou procházku ke 
krmelci, kde se nám dostalo odpovědí 
na otázky a možnosti přispět svým dí-
lem k naplnění krmítek. Děti si pak ve 
školce vyrobily zasněžený krmelec se 
zvířátky z přírodnin. A abychom po-
znali i druhou stranu myslivosti, přija-
li jsme pozvání pana Pavla na výstavu 
jeho trofejí.  Téma jsme chtěli zakončit 
aktivně a vesele, a tak jsme uspořáda-
li olympiádu zvířátek, na kterou byly 
přichystány tématické medaile. Všech-
na zúčastněná zvířátka byla úžasná 
a své ocenění si zasloužila a odnesla 
domů na památku.
Protože je v dnešní době vzhledem k 
opatřením nemožné pozvat divadýl-
ko k nám, rozhodli jsme se, že děti o 
kulturu neochudíme a zahrajeme si di-
vadlo sami. A nejen divadlo hrané, ale 
i loutkové a maňáskové. A aby toho 
nebylo málo, vytvořili jsme si ve škol-
ce i soukromé kino s občerstvením. 
Zahráli jsme si pohádku O dvanácti 
měsíčkách, na kterou jsme si nejprve 
museli přichystat kostýmy a kde mělo 
každé dítko svou roli. Moc jsme se na-
smáli a užili si to. Loutkové divadlo 
hrály děti pro nás. Pohádka Fantazie 

o čertovi, která se 
odehrávala pouze 
v pekle a kde ne-
chyběla ani prin-
cezna, král, čert 
či dokonce drak, 
skončila všeobec-
ným smíchem 
a chvíli hrozilo, 
že konce nebude 
mít vůbec. Jako 
ukázku maňás-
kového divadla 
jsem si střihli kla-
siku ,,Jak pejsek 
s kočičkou myli 
podlahu“ a smích nezazníval pouze ze 
stran diváků. Na kino jsme si půjčili od 
obce projektor a plátno a promítli, za 
všeobecného chroupání popcornu, pár 
krátkých pohádek.
Po kinu už nezbývalo nic jiného, než 
vzít děti do cukrárny U čtyř ročních 
období, kde jsme pro ně přichystaly 
palačinky dvou barev s nutelou a šle-
hačkou, lahodný čaj a místo k poklid-
nému povídání. Při tom jsme nená-
padně nastolily téma povolání, které 
pokračovalo představením práce paní 
doktorky při vstupní prohlídce, kterou 
si prošly všechny děti, měření tlaku a 
ukázkou měření cukru v krvi. Paní 
učitelka děti seznámila s prací švadle-
ny, při které opravila roztržené šaty 
princezně. Děti si také vyzkoušely vý-
cvik střelby na terč, jako profesionální 
policisté.
Vyvrcholení povánočního období při-
šlo spolu s maškarním rejem masek. 
Všechny masky byly naprosto úžasné 
a byla na to hemžení zvířátek, robo-
tů, princezen, komiksových a počíta-
čových hrdinů, pirátů a jednorožců 
radost pohledět. Ani paní učitelky ne-
zůstaly pozadu a v převleku za složky 
IZS dohlížely na hladký průběh akce. 
Bezpečí našich dětí na prvním místě.
Ještě těsně před zavřením školek 
jsme se stihli zúčastnit soutěže, do 
které jsme s dětmi připravili knížku 
o Mlsném Vildovi, kterou si může-
te prohlédnout na stránkách MŠ pod 
stránkami obce. Děti nakreslily krásné 
obrázky, vymyslely příběh a knížka už 
míří poštou k porotě. Držte nám palce.
Po jarních prázdninách nám školky 
bohužel zavřeli, ale to neznamená, že 
se doma fl ákáme. Předškoláci dostáva-
jí do svých schránek úkoly, které ode-
vzdají osobně hned, jak to půjde a paní 

učitelky vymýšlí další a další zábavu, 
aby naše školička byla zase plná smí-
chu. Už se na to moc těšíme!
PS: Aktuální dění a fotky z akcí si 
můžete prohlédnout ve skupině MŠ 
Obora na Facebooku. Mějte se dobře a 
buďte zdrávi. 
Za kolektiv MŠ Obora Ivana Vydrová

Zápis dětí
Zápis dětí do MŠ Obora pro školní rok 
2021/2022 se uskuteční ve středu 12. 5. 
2021 od 13 - 16 hod. Žádost o přijetí dí-
těte k PV je možné si stáhnout na web. 
stránkách obce, kde je naše MŠ - viz 
informace nejen pro rodiče. 
Pro doložení rodných listů platí, že 
stačí předat kopii společně s žádostí. 
Místo trvalého pobytu dítěte u spá-
dových dětí si ověří ředitelka školy 
na obecním úřadě Obce Obora. Pro 
doložení řádného očkování dítěte 
zákonný zástupce požádá pediatra 
dítěte o doplnění ohledně očkování a 
doporučení docházky dítěte. Údaje, 
týkající se zdravotního stavu vašeho 
dítěte jsou velice důležité, a proto dě-
kuji Vám i vašim dětským lékařům za 
vstřícnost a pochopení při vyplňování. 
Povinnost doložit, že je dítě očková-
no se netýká dětí, které plní povinné 
předškolní vzdělávání /do 31. 8. 2021 
dosáhnou věku 5 let/.
Jak bude probíhat forma zápisu, bude 
upřesněno dle aktuální epidemiolo-
gické situace. Zda přímo v MŠ nebo 
dálkovou formou. Kritéria pro přijí-
mání dětí pro školní rok 2021/2022 
jsou zveřejněna rovněž na web. strán-
kách obce - mateřská škola.
Těšíme se na Vás.    
         Dana Michálková, ředitelka školy

Krmelec se zvířátky očima dě� 

Zima, nezima, nám je i v lednu prima Vycházka do přírody s panem myslivcem Hrajeme si sami pohádky
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Informace z knihovny v předvelikonočním čase
Milí čtenáři, z důvodu pokračující covidové pandemie 
zatím v knihovně nelze organizovat žádné kulturní ani 
volnočasové aktivity. Ale - je možné si knihy objednat 
z online katalogu knihovny (https://boskovice.tritius.cz/
library/obora/) e-mailem (knihovna@obecobora.cz) nebo 
telefonicky (728 11 37 35). Spolu s paní Jarkou Dobiášovou 
Vám rády vyhovíme. Stejným způsobem je možné půjčené 
knihy vrátit.

Nicméně - život běží dál svým 
tempem. Naše spoluobčanka paní 
Ivana Dresia je překladatelkou; do 
knihovny v Oboře věnovala dvě 
knižní novinky. Jsou to Nech to 
plavat (autor Monika Bittlová) a Volá 
Moskva : Paměti zahraničního 
zpravodaje (autor Angus Roxburgh).
Nech to plavat je zábavný román 
o třech velmi odlišných ženách a 
jejich cestě ze životních krizí, o síle 
pospolitosti, hledání i nalézání lásky 
a šílené kráse života.

Druhá kniha - Volá Moskva - autor 
představuje jiné Rusko, než jaké 
běžně známe ze zpravodajství. Rusko 
Anguse Roxburgha je nevyzpytatelné, 
bláznivé, pobuřující - a zároveň 
přitažlivé.
Paní Ivaně Dresia velmi děkuji za tyto 
knižní přírůstky do našeho fondu. 
Vážím si toho.
Mezi námi žijí zajímaví lidé, kteří 
svou prací obohacují náš život. Takže 
- přijďte si půjčit. A pobavit se i poučit se.

Milí čtenáři, milí spoluobčané,
od 8. 3. je na webu knihovny 
(https://obora.knihovna.cz/
aktuality2/) zpřístupněna 
virtuální prohlídka výstavy 
výtvarných prací dětí z místní 
mateřské školy z projektu Čtvero 
ročních období v naší obci. 
Výstava s vernisáží se měla 
konat v minulém školním roce 
ve dvou termínech, pak ještě  

v říjnu 2020, ale z důvodu pandemie Covid 19 se tak nestalo 
ani jednou.
Je rok 2021 a s paní učitelkami jsme se domluvily, že výstavu 
uspořádáme alespoň virtuálně a jakmile bude knihovna 
opět otevřena, všechny srdečně zveme na oficiální zahájení 
a ocenění dětí z oborské MŠ (a také jednoho občana Obory! 
– bude překvapení).

Na fotografiích na webu si všimněte, prosím, BABIČKY, 
která vznikla taktéž v mateřince. Je vizualizací podoby 
babičky, jak si jej představují dnešní děti. Byla to reflexe na 
zážitky ze čtení z knihy Babička Boženy Němcové a povídání 
o babičkách. Jaké jsou nyní, jaké byly dříve. Babička je 
krásným dílkem z přírodnin a hlídá naši knihovnu a těší se 
na vaši návštěvu.
Chci upřímně poděkovat dětem a paní učitelkám za jejich 
tvořivost, fantazii, radost a spolupráci.

Jako malý dárek pro vás v Březnu – 
měsíci čtenářů a knih je od tohoto 
roku zajištěné předplatné časopisu 
pro tvořivé ruce, Praktická žena 
Kreativ. Časopis je možné si půjčit 
domů, stejně jako knihy.

Jakmile se situace ve společnosti 
vyvine v „náš prospěch“, termíny 
akcí budou zveřejněny na webu 
knihovny, ve vývěsce u obchodu a 
v hlášení rozhlasem.

Přeji Vám všem hodně zdraví, 
klidu a radosti z probouzející se přírody.

Pohodové velikonoční svátky Vám přeje Jana Trubáková

Jaro v jabloňanské škole
Opět přichází jaro a opět jsme doma na distanční výuce.
Žáci 1. a 2. tříd chodili do školy nejdéle a tuto dobu jsme se snažili 
dětem zpříjemnit.
Do školy zavítali Pat, Mat a Bořek Stavitel, aby žákům předali 
nový pracovní ponk s nářadím od MAS Boskovicko. Žáci si při té 
příležitosti vyrobili krásné stojánky na tužky a z dárku měli veli-
kou radost.
V době Masopustu jsme ve škole pořádali Karneval.  V mas-
kách jsme se učili, svačili, hráli si a užívali si zvláštní den.  Žáci 
na distanční výuce nepřišli zkrátka. K počítačům jsme si oblékli 
masky a podívaná to byla neskutečná. Jen jsme nemohli ochutnat 
výtečné francouzské palačinky, ale některé maminky dětem sladké 
pohoštění připravily.
Bohužel jako loni i letos jsme byli nuceni upustit od návštěvy před-
školáků, a tak bylo nabídnuto rodičům, si školu kdykoliv individu-
álně prohlédnout. 
Zápis proběhne 9. 4. 2020 od 13:30 – 16:30. Bude probíhat individu-
álně, aby se žádní rodiče nepotkali, a každý uchazeč si vybere čas, 
kdy se do školy dostaví. Nové žáčky přivítají postavy Ledového 
království. Pro každého zapsaného prvňáčka je připravena odměna 

v podobě ručně šitého Sněhuláka Olafa. Postavičky ušili naši úžas-
ní druháčci a prvňáčci.
Co naše škola nabízí:
 • budova vždy otevřena – 6:40 – 15:15 (jiná doba je vždy na   
  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 Bosice,  
  Halloween, karneval, Den matek, Technické muzeum, 
  Dýňobraní, Podzimní a Velikonoční tvoření)
 • celodenní poznávací výlety Brno, Praha, Ostrava - Dolní  
  Vítkovice
 • úspěšné začlenění žáků v 6. třídách v Boskovicích –  
  matematická třída, gymnázium Boskovice
 • výukové programy na tabletech a PC
 • kroužky v rámci ŠD – anglický jazyk, sportovky, rukodělky,  
  Klub zábavné logiky a deskových her
Více informací a virtuální prohlídku naší školy najdete na nových 
stránkách: www.zsjablonany.cz
Slunečné a teplé jaro přeje usměvavý kolektiv ZŠ Jabloňany
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Mezinárodní den žen
se každoročně slaví 8. března. Tento svátek uznala i Orga-
nizace spojených národů (OSN), a to od roku 1975. Jde o pa-
mátný den a jakousi oslavu stávky švadlen v New Yorku 
(1908), které se snažily získat občanskou rovnost a voleb-
ní právo, chtěly také zkrátit pracovní dobu a zvýšit platy. 
Demonstrace, z nichž největší se odehrála 8. března 1908, 
podporovala Socialistická strana USA. Poprvé byl Svátek 
žen slaven 28. února 1909. O rok později se o pořádání 
mezinárodního svátku žen výrazně zasadila německá po-
litička Clare Zetkin. V roce 1911 se poprvé slavil tento den 
ve vyspělých zemích Evropy a USA, neměl ale ještě pevné 
datum. K ustálení svátku došlo až po 1. světové válce. Na 
konkrétní datum měla velký vliv rozsáhlá demonstrace žen 
v ruském Petrohradě, které chtěly mj. volební právo. Ta se 
konala 23. února 1917 podle tamního juliánského kalendá-
ře – dle kalendáře gregogiánského šlo o datum 8. března. 
Od této události se svátek rychle rozšířil. U nás byl zpopu-
larizován především Komunistickou stranou Českosloven-
ska; nesměly chybět rudé karafi áty. Po roce 1989 jeho po-
pularita velmi opadla. Až v roce 2004 podepsal prezident 
Václav Klaus znovuzavedení MDŽ do kalendáře, a to jako 
významný den.
Všem ženám, především maminkám a babičkám, patří 

veliké poděkování za všechnu lásku, péči a starostlivost, 
kterou nám věnovaly. Spousta voňavých květů a úsměvů 
nejbližších ať je provází nejenom v tento den.                               JD

Všechno
nejlepší
k MDŽ!

Mezinárodní den žen

Velikonoční svátky
Velikonoce byly původně pohanským svátkem jara. Před 
přibližně 3500 lety dali Židé tomuto svátku zcela nový vý-
znam svým svátkem Pesach (uchránění, ušetření), ten je 
oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egypt-
ského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce do-
staly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. 
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista, jde o nejdů-
ležitější křesťanský svátek. Ne zcela přesná defi nice říká, že 
Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním 
úplňku.
Květná neděle je poslední postní neděle. Slaví se čerstvý-
mi ratolestmi, kterými lidé vítali Ježíše Krista, když přišel 
do Jeruzaléma. V kostele se světívaly kočičky, přinášely 
se domů, aby přivítaly jarní svátky. Po Květné neděli se 
v domě začínalo velkým úklidem, čistý dům symbolizo-
val i čistotu života a novou naději. Po Modrém pondělku 
a Žlutém úterku, které patřily vymetání pavučin z celého 
domu, začíná velikonoční nebo-li pašijový, velký svatý tý-
den Škaredou nebo Sazometnou středou. Tento den se vy-
metají komíny a neměli bychom se prý ani mračit a škaredit, 
abychom se pak nemračili celý rok. Na Zelený čtvrtek se 
jedla jenom zelená strava jako například špenát, zelí, kopři-
vy, aby byl člověk zdravý po celý rok. Kostelní zvony zní 
na Zelený čtvrtek naposledy, pak odlétají do Říma a znovu 
zazní až na Bílou sobotu. Podle tradice, když zazní zvony 
naposledy, si máme zacinkat penězi, aby se nás držely celý 
rok. Někde se zvoní paličkou o hmoždíř, aby stavení opus-
tily myši a také hmyz. Na Zelený čtvrtek vstávaly hospo-
dyně časně, aby zametly dům ještě před východem slunce. 
Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě nedr-

žely blechy. Správný hospodář zase prý zaseje len a hrách. 
V tento den také nemáme nic půjčovat a s nikým se hádat 
a škorpit, aby se nám celý rok hádky vyhnuly a peníze se 
nás držely. Velký pátek je den smutku, rozjímání a půstu, 
připomínala se smrt Ježíše Krista. Hlas zvonů nahrazova-
ly řehtačky a honíval se Jidáš – většinou ho představoval 
zrzavý chlapec. Také se otvírá země, aby vydala své pokla-
dy. Cestu k pokladu ukazuje světýlko nebo zlaté či kvetoucí 
kapradí. Vodníci se prohánějí na koních a otvírá se i bájná 
hora Blaník. Bílá sobota byla ve znamení dokončení úklidu, 
bílení a posledních příprav na Vzkříšení, na Hod boží veli-
konoční. Pekly se mazance a velikonoční beránci, chystala 
sváteční jídla. Pletly se pomlázky, vázaly březové metličky 
a zdobila vajíčka.  Ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus 
z mrtvých. Jedná se o nejdůležitější den Velikonoc – Velkou 
noc. V neděli se chodilo do kostela, světilo se připravené jíd-
lo a probíhalo bohaté hodování. Každá návštěva, která při-
šla, dostala kousek posvěceného jídla. Pondělí velikonoční 
je dnem pomlázky, dynovačky, šmigrustu, mrskačky nebo 
mrskutu. Chlapci chodí na koledu s pomlázkou spletenou 
z vrbových proutků a ozdobenou mašlemi, vyplácejí děvča-
ta, aby byla zdravá, a přejí zdraví všem v domě. Jinde jsou 
dívky polévány studenou vodou, někde i voňavkou. Koled-
níci dostávají malovaná vejce a někde i zavdat pálenku. Dě-
tem se dávají nejčastěji sladkosti a drobné mince.
Tak toto je jen malé zavzpomínání na velikonoční čas, který 
však už druhým rokem má úplně jinou podobu. Udělejme 
si přesto hezké, poklidné dny, provázené probouzejícím se 
jarem s vůní kvítí a teplým počasím.                                   JD
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Pozvánky
Ahoj děti! Do školky přišlo jaro. To vám vzkazují šnečci, 
kteří už se rozhodli, že zimy bylo dost a vylezli ven. A aby 
zavřené školce nebylo smutno, přijďte nám ji vyzdobit 
vašimi výtvory. My už začali jarními květinami a básnič-
kou. Na plot nám můžete dát jakýkoli výrobek - obrázek, 

vzkaz, kamínek, nebo třeba mašličku (ideálně odolné po-
větrnostním podmínkám).Pomáhat může samozřejmě celá 
rodina. Na krásně ozdobený plůtek před naší školkou se 
budou těšit vaše paní učitelky.

Fota z naší školičky

Kluziště
Od úterý 9. února se napouštělo v areálu víceúčelového 
hřiště kluziště. Počasí bylo optimální, mrzlo a mrzlo. Už 
o víkendu mohli zájemci v omezeném množství a za přís-
ných hygienických podmínek zkoušet své krasobruslařské 
umění. Možnost se dala především dětem, aby se trochu od-
reagovaly a měly nějaké vyžití. Do 14 dní nastala obleva a už 
se bruslit nedalo. Ale i tato doba stála za to.                            JD

rodina. Na krásně ozdobený plůtek před naší školkou se 



Číslo 60. Březen 2021. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v červnu 2021.

Životní jubilea v lednu, únoru a březnu

60 let   Dana Kožiaková 65 let   František Bezděk

71 let   Růžena Janíčková 74 let   Ing. Jiří Trubák

76 let   František Borek 77 let   Hana Petrová

80 let   Ludmila Janíčková 82 let   Anna Janíčková

87 let   Svatava Králová

Z matriky
Na konci roku 2020 mělo na Oboře trvalý pobyt 335 
obyvatel. V prvním čtvrtletí roku 2021 se nikdo neod-
hlásil, narodila se jedna holčička a 4 občané se přihlá-
sili k trvalému pobytu. Současný stav je tedy 340 obor-
ských obyvatel.

Humor
Do taxíku nastoupí zcela nahá dívka a jakoby nic ozná-
mí, kam chce odvézt. Řidič se cestou neustále ohlíží. 
„Neviděl jste nikdy nahou ženskou?“ zlobí se dívka. 
„Ale jo, jen mě zajímá, odkud při placení vytáhnete 
peněženku...“ poznamenal taxíkář.

Jeden lékař oslavil sté výročí narození. Když se ho 
novináři ptali, čím to, že se dožil tak vysokého věku, 
doktor odpověděl: ,,Málo jsem jedl, střídmě pil..., a ni-
kdy jsem neužíval ani jeden z léků, které jsem přede-
pisoval jiným.“

Citát závěrem
Nejkrásnější a nejlepší věci nemůžeš vidět, nemůžeš 

se jich dotknout, můžeš je pouze cítit srdcem.

Narození

Mamince Nikole Kubínové a tatínkovi Lukáši Dvořáčkovi se 
v únoru narodila holčička Eliška.

,,Ať děťátku sudičky jen vše dobré dají, ať pro něho hodně lásky, zdraví a 
štěstí mají.“

S gratulací se připojují také zastupitelé obce Obora.


