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Motto zpravodaje: 
„Jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo 
zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit 
krásu.“
                                                                                       Edgar Degas         

Pietní akt k 76. výročí Dne vítězství u oborského pomníku
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Slovo starosty
Vážení občané, čas běží strašně rychle, máme tu léto. Snad 
doba tzn. rozvolnění vydrží a konečně budeme, alespoň 
částečně, žít normálně.

V minulém Oboráčku jsem psal o investicích v letošním 
roce. Tak vám s radostí sděluji, že nám vyšly obě dotace na 
opravu komunikace na Pohoři. Takže někdy na podzim se 
bude opravovat. Co se týká rozhledny, stále probíhá staveb-
ní řízení a čeká se na výzvu o vyhlášení dotace. 

Přes léto, nebo začátkem podzimu se budou opravovat 
chodníky kolem obchodu. Tímto vás prosím o pochopení, 
že v průběhu prací bude trochu omezen pohyb v dané lo-
kalitě.

Konečně jsou hotovy práce na opravě vodovodu U Krba a 
dále na vodovodních a kanalizačních přípojkách. Na kana-
lizačních přípojkách se vyskytnul technický problém, proto 
došlo ke zdržení. Buď na podzim letošního roku, nebo příští 
rok bude komunikace ke Krbu celoplošně opravena. 

V souvislosti s havarijní situací na komunikacích do Jablo-
ňan a do Doubravice nad Svitavou, chci upozornit, že zmí-
něné komunikace jsou ve správě SUS Blansko. Opakova-
ně vyzývám zástupce SUSky o opravu, je mi to slibováno 
v nejbližší době. Tak doufám, že až budete číst tyto řádky, 
bude již vše opraveno. To stejné se týká i sečení příkop po-
dél komunikací. 

Před několika týdny byl dodán nový kontejner na biood-
pad. Prosím ukládejte do něj bioodpad tak, aby se ho tam 
vlezlo co nejvíce. Nedávejte tam silné větve a pokud máte 
bioodpad např. v igelitovém sáčku, je nutné jej ze sáčku vy-
sypat. Dále vás žádám, aby jste již neukládali bioodpad za 
oplocenku, pouze do zmiňovaného kontejneru.

Ještě prosím, u obchodu jsou umístěny kontejnery na plast, 
papír, drobné kovy z domácností a jedlé oleje. Nedávejte 
tam nic jiného. Nedávno jsem uklízel nějaké kufry, sklo, … 
Buďte ohleduplní! Moc děkuji.

Děkuji hasičům a dalším dobrovolníkům, kteří se 24.4.2021 
zúčastnili brigády. Čistily se kanálové vpusti, zametaly 
chodníky, kácely keře u Svazarmu.

Investice ve II. čtvrtletí 2021:

 • kontejner na bioodpad: 55 647 Kč  

 • stromořadí u Krba: (100% hrazeno z dotace) 105 000 Kč 

 • nový traktorek Vari: 64 630 Kč

 • nový počítač do MŠ: 20 190 Kč

A závěrem krátký výňatek z dopisu Václava Dvořáka:
„Na Oboře jsem zažil různá dobrodružství. Např. v květnu 1953 
stylovou noční krádež májky z Krhova, což byl s ohledem na zná-
mou rváčskou zdatnost Krhováků podnik sám o sobě krajně dob-
rodružný. Vraceli jsme se tehdy na bicyklech z Drnovic, z jakési 
předvojenské instruktáže, přirozeně přes Krhov, podivně na malé 
návsi vylidněný a tichý. Májku jsme bez problému skáceli a po-
ložili celou na řadu těch 10 bicyklů a tiše se kradli lesem domů. 
V nejhlubší tmě jsme zaslechli hlasy odkudsi z paralelní cesty. 
To byli ovšemže Krhováci, kteří věděli o té akci v Drnovicích a 
stejně utajeně putovali s naší vlastní oborskou májkou k sobě 
domů. Takže jsme si májky vyměnili, ta naše byla bohužel hezčí 
a větší.“

Přeji vám všem krásné léto, pěknou pouť a hodně zdravíčka.                                                             
     Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 8. dubna se konalo od 18. 00 hodin 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu. 

Usnesení 11/2021: schválil se Návrh závěrečného účtu obce 
Obora za rok 2020
Usnesení 14/2021: schválila se Smlouva souhrnná č. 04/187 
s VAS Boskovice, a.s.

Usnesení 15/2021: schválila se Smlouva o dílo č. 1/2021, 
týkající se projektové a realizační přípravy pro projekt 
Dosadba stromořadí v obci Obora /lokalita U Krba/.
Sběr železného šrotu a elektrospotřebičů se uskutečnil 
v sobotu 29. května od 9.00 hodin za účasti několika členů 
SDH Obora.

Slovo redakce
Milí občané. Pozvolna se začínáme vracet 
k normálnímu životu. Sice opravdu 
pomalu, ale přece. Určitá omezení platí 
stále, přesto se v naší obci už udály některé 
akce a další se chystají. V našem zpravodaji 
se mnohé dovíte, stačí si najít chvíli k jeho 
přečtení. 

Všem krásné a pohodové dny přeje 
Jaroslava Dobiášová.

Výsadba 21 stromů z dotace - lípy srdčité
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Jarní brigáda na úklid obce
Po studených a větrných dnech se konečně trochu vyčasilo, 
a tak v sobotu 24. dubna se mohla uskutečnit brigáda 
na úklid naší obce. Ve slunečném ránu se v 9.00 hodin 
sešlo u hasičské zbrojnice 25 hasičů a dobrovolníků z řad 
oborských občanů, z toho 7 žen, 16 mužů a 2 děti, všichni 
vybaveni úklidovou technikou. Starosta vysvětlil, které 
úkony bude zapotřebí vykonat. Poté se skupinky rozdělily, 
aby se postupně vyčistily veškeré vpusti kanálů, zametly 
se chodníky, upravilo dětské hřiště a vyplely se parčíky 
kolem obchodu. V lokalitě U Krba se vykácely keře, které 
bránily v růstu jiným. Akce se ukončila po 12 hodině. Pro 
všechny zúčastněné připravil pan hostinský vynikající 
guláš, nechybělo ani dobré pivko. 

Ve středu ještě firma DEAS Boskovice vyčistila všechny 
komunikace. Tomu všemu předcházelo také odstranění 
odpadků z příkop za Oborou ve všech směrech, jež si 
vzalo na starost opět několik oborských občanů, 14 dní 
nazpět. Poděkování patří nejenom některým zastupitelům, 
členům SDH Obora, ale také dobrovolníkům z řad obce, 
kteří neváhali přiložit ruku k dílu na úkor svého volného 
času. Je to hezký pocit, když nejsou občané lhostejni ke 
svému okolí a snaží se prostředí, ve kterém žijí, udržovat  
v pořádku.                                                                                 JD

Den vítězství
Celá Česká republika si připomněla v sobotu 8. května 76. 
výročí osvobození od německé nadvlády. Stále nešlo o hro-
madná setkávání u pomníků padlých hrdinů za 2. světové 
války, či místech, symbolizujících naše vítězství. V omeze-
ných skupinách se ale pokládaly věnce a kytice, hrála státní 
hymna nebo se vyslechl projev, připomínající dobu hrůzy, 
bezmoci a bolesti obyčejných lidí, i radost těch, kteří přežili 
a mohli v bezpečí vychovávat své děti v rodinném kruhu.
Na Oboru ve stejný den přijel opět Klub vojenské historie 
MARKLAND ze Skalice nad Svitavou. Pochodovým mar-
šem k Pomníku padlých občanů, uctěním památky všech 
obětí položil kytici květů a vystřelil salvu z pušek. Svůj pří-
chod avizoval jejich velitel starostovi obce chvíli před pří-
jezdem. Po vyhlášení v místním rozhlase se proto několik 
občanů přišlo podívat a srdečně se s vojáky vítali. Nejvíce 

se o vojenskou techniku zajímali menší chlapci. Je dobře, 
že vládne mír a my se nemusíme bát, že by se opakoval 
čas, kdy museli i mladí hoši bránit vlast s nasazením svého  
života.                                                                                             JD

Oborská hospůdka
Po dlouhodobém uzavření restaurací a pohostinství se 
konečně mohly otevřít venkovní prostory, samozřejmě 
stále s určitým omezením a dodržováním hygienických 
předpisů. To však nevadilo ani u nás, a tak v pátek 7. května 
ožilo výletiště za obchodem. Pan hostinský otevřel kiosek, 
k němuž byl dostavěný přístřešek na uskladnění zásob. 
Návštěvníci měli možnost ochutnat opět výborné speciality 
a dobrý zlatavý mok. Počasí sice moc přející nebylo, foukal 
studený vítr, i tak se několik dětí prohánělo po místním hřišti 
s lampiony /jak tomu bylo v předešlých letech v předvečer 
státního svátku Dne vítězství nad německými okupanty/,  
a dospělí si užívali posezení. Tak konečně!                                                                                                                    
                    JD
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Zprávičky z naší školičky

Po jarních prázdninách se naše 
mateřská škola, stejně jako 
všechny ostatní, bohužel neo-
tevřela a děti tak zůstaly doma. 
Neznamená to ale, že bychom 
doma jen odpočívali. Pravidel-
ně jsme předškolákům chystali 
pro distanční předškolní výu-
ku materiály, které jsme jim do-
ručovali do schránek a menším 
dětem zasílali úkoly na email 
rodičů. Děti nám pak zpět po-
sílaly fotky výtvorů či činnos-

tí a byli jsme tak všichni v kontaktu. Jednou z výzev bylo 
ozdobení našeho plotu dětskými výtvory. Děti ani rodiče 
nezaháleli a plot školky tak během pár dní zdobila spousta 
krásných kreseb, výrobků a malovaných kamínků a s nimi 
spousta hezkých fotek na našich stránkách, kde byly děti 
„chyceni při činu“.  Když jsme po měsíci otevřeli školku pro 
předškoláky, namalovaly děti spoustu pěkných obrázků, 
které jsme roznesli a rozvezli do schránek menším dětem, 
aby věděly, že jsme na ně nezapomněli. Natáčeli jsme jim 
také na videa básničky, tanečky i jiné pozdravy a ty násled-
ně sdíleli na našich stránkách.
Stejně jako vždy jsme se snažili co nejvíce času trávit venku, 
ať už na zahradě nebo na výletech po okolí. Počasí nám pří-
liš nepřálo, a tak jsme rádi využili zapůjčený projektor od 
obce a promítali dětem za deště pohádky. Jakmile to bylo 
jen trochu možné, vyrazili jsme všichni na Malý chlum. Po-
časí se zrovna umoudřilo, a proto jsme si delší turistickou 
vycházku všichni užili, jak vidíte na fotografi i.
Dne 30.4.2021 jsme ve školce oslavili „Čarodějnický den“. 
Děti se na něj moc těšily, a proto se lehce naučily pěknou ča-
rodějnou básničku, oblékly se do kostýmů a tancovaly čaro-
dějný taneček. Potom jsme si užívali na zahradě příznivého 
počasí a opékali buřty.
Ke ,, Dni Matek“ děti maminkám vyrobily moc krásné ke-
ramické obrázky a znovu se učily moc pěkné básničky. Ne-
zapomněli jsme společně ozdobit plot před školkou, nejen 
pro radost všem maminkám. Největší prací dětí bylo velké 
,,Srdce“, které bylo vidět už z dálky.
Před několika dny jsme obdivovali zvířátka na zahradě u 
Janíčků a také jsme rádi navštívili hospodářství ,,U Lindič-
ky“. Děkujeme oběma rodinám za pozvání a za příjemná 
dopoledne se zvířátky, která se nám moc líbila.
Do dalších jarních a letních dnů Vám všem přejeme pěkné 
počasí a pevné zdraví, krásnou dovolenou, a hlavně šťastné 
děti.
                                        Kolektiv Mateřské školy Obora

Čarodky

Lockdown

Na statku

Den matek

4
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Obecní knihovna Obora informuje
Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší 
bouřky.      
     Bernard Bolzano

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
dobrou zprávou je, že po 
delší době = knihovna opět 
otevřená!! Sice v omezeném 
režimu dle vládních opatření 
1 čtenář + knihovník, tj. dle 
velikosti prostoru, 15 m2 na 
1 osobu. Nemůžeme nyní, 
v květnu, pořádat vnitřní 
aktivity, ale vrátit nebo půjčit 
knihu je možné. Hurá.

Ze střediska v Ráječku jsou 
z výměnných fondů dovezené 
knihy pro vás – novinky, 

literatura pro děti i dospělé, tak si přijďte vybrat některou 
z nich. 

Blíží se oborská pouť, která se - snad - bude konat ve dnech 
pátek 25. - neděle 27. 6. Věřím, že vládní opatření k pandemii 
COVID 19 budou mírná (nebo žádná) a my budeme moci 
uskutečnit plánované aktivity. 

Knihovna v sobotu 26. června bude pořádat Odpoledne 
otevřených dveří (od 14 do 18 hodin). Bude možné si zde 
prohlédnout foto kroniky knihovny, plakáty akcí, které se 
v knihovně konaly v uplynulých deseti letech (2011-2020). 
Můžete se také do knihovny přihlásit za čtenáře a hned si 
knihu půjčit, nebo knihy vrátit a půjčit si jiné tituly.

V rámci doprovodného programu pouťového víkendu se 
bude konat také výtvarná dílna pro malé i velké tvořivé 
lidičky Upomínky z pouti a na památku - a to od 15 do 17 
hodin (plackování, korálky, náramek z kůže), pro veřejnost 
zdarma. Za hezkého počasí bude dílna v prostoru u budovy 
obecního úřadu, za mokrého počasí jste zváni do knihovny. 

Bude se také konat několikrát odkládaná výstava prací 
dětí z MŠ Obora za školní rok 2019/2020 z projektu Čtvero 
ročních období u nás v obci a Moje babička. A ze školního 
roku 2020/2021 to budou výtvarné práce z projektu Psí rok. 

Knihovna bude v období 1. 7. – 30. 8. 2021 uzavřena. Knihy 
je možné vrátit nebo si půjčit jiné na domluvu na tel. čísle 
728 113 735 nebo u paní Jarky Dobiášové.

Pro období pozdního léta jsem pro vás připravila a ráda 
bych již nyní s předstihem vás pozvala na tyto akce: 

 • úterý 31. 8. od 16,30 hodin – fl oristické tvoření Babí léto
  na dohled s lektorkou Jiřinou Jakubcovou

    • úterý 21. 9. od 16,30 hodin - cestovatelská beseda s Eliškou 
  a Jiřím Havířovými Kvérung - Krušné Hory. Zajímavé
   setkání s povídáním a promítáním fotografi í.

    • čtvrtek 30. 9. od 9,30 hodin (bude upřesněno) - divadlo
  pro děti Pohádky ze špalíčku s Divadlem Paravánek 
  v KD v Oboře

Přeji všem hodně zdraví, mnoho krásných jarních i letních 
dnů a těším se na setkání s vámi v knihovně i mimo ni.
             Mgr. Jana Trubáková

Malá kopaná – sezóna SMFBL 2021
Jarní část zápasů se začala hrát až ke konci května. 
Proto se hrálo nejen v sobotu, popřípadě v neděli, ale 
také ve středu i čtvrtek bez účasti diváků. Na hřišti se 
mohlo pohybovat jen 30 osob – fotbalisté, rozhodčí a 
trenéři. Každý z nich musel mít čestné prohlášení, že 
byl očkován proti viru SARS-CoV-2 /COVID 19/ nebo 
měl negativní test.
Tým FK Obora odehrál první utkání na domácím hřiš-
ti v sobotu 22. května od 17.00 hodin proti MK Černá 
Hora. Zvítězil 5:1 a zatím se v tabulce řadí po čtyřech 
zápasech na 3. místo se 7 body. Doufejme, že se jim 
bude dařit i nadále.                                                         JD
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Životní jubilea v dubnu, květnu a červnu

50 let Jana Bílková 50 let Ida Romportlová

50 let Jiřina Prátová 55 let Aleš Kovář

55 let Zuzana Guldová 60 let Zdeněk Řezníček

70 let Ing. Eliška Havířová 71 let Antonín Vitouch

71 let Josef Alexa 71 let Hana Havířová

73 let Jaroslav Liška 74 let  Josef Janíček

78 let Věra Havířová 78 let Antonín Havíř

86 let Marie Havířová  87 let Emilie Otrubová

90 let    Zdeňka Fujsová

Z matriky
Od začátku roku 2021 se přihlásili k trvalému pobytu 
na Oboře 4 občané, narodily se 2 holčičky, odhlásil se 

1 obyvatel, proběhla 1 svatba. Zemřeli 2 občané.
V současné době žije v obci 338 občanů.

Narození
,, Přišel na svět krásný květ, radost 
na něj pohledět. Nelinka mu jméno 
dali, všichni si ho zamilovali. Vítej 

mezi námi, maličká, ať vyroste z tebe 
roztomilá  holčička.“

Mamince Šárce Vystrčilové a 
tatínkovi Janu Dobrovolnému se 
narodila dcera Nela. Šťastným 

rodičům přejí vše nejlepší 
zastupitelé obce.

Citát závěrem
Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; 
ale mnohem více je těch, kdo zoufale touží po malém 

kousku lásky.

Úmrtí
,,Neplačte , že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte, jen 

v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.“

Dne 23. května nás náhle opustil pan Zdeněk Havíř 
ve věku nedožitých 71 let. 

Upřímnou soustrast pozůstalým vyjadřují zastupitelé 
obce.
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Číslo 61. Červen 2021. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v září 2021.


