
ZPRAVODAJ OBCE OBORA    ČÍSLO 62    ZÁŘÍ 2021    ZDARMA
www.obecobora.cz

informace z obce    historie z obecní kroniky
kulturní akce    z matriky    jubilea    pozvánky

Motto zpravodaje: 
,,Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí 
malé, ale s obrovskou láskou.“                                                                               
         Matka Tereza 
                                                                                   

Účastníci střeleckého turnaje pod Malým Chlumem
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Okénko do historie z obecní a školní kroniky

Události roku 1925: Tento rok byl celkem přízniv pol-
nímu hospodářství i ovocnému stromoví. Obilí se 
celkově uspokojivě udařilo, takže po pohromách let 
minulých, byly opět jednou radostnější žně. Z ovo-
ce udařila se jablka a švestky. V tomto roce opět ob-
čané zdejší dostali do svého obhospodařování 15 
mír polností v Lištinách, které směnou přenechal p. 
Řehořek Jan z Drnovic, od svého čísla 24 v Oboře. 
Vzdělávací činnost: 18. ledna přednáška Dr. Nezvala 
,,O nakažlivých nemocech /32 účastníků/, 18. ledna 
přednáška Dr. Janků ,,Řád volení do obcí“. Ve dnech 
1. a 2. února pořádala Národní jednota kurs: ,,Jedno-
duché účetnictví“ a o ,,daních“. Referoval p. Novot-
ný z Brna, účast 28. Dne 22. února přednášel jednatel 
sirotčí útulny z Boskovic p. Korec: ,,Jak zajistíme dě-
tem lepší budoucnost“, 37 účastníků. Dne 15. března 
referoval p. J. Barák: ,,O pojištění dělníků pro případ 
nemoci a poměru pracovním“, 30 účast.
Dne 1. února sehrály školní dítky divadelní hru ,,Za-
kletá princezna Zlatovláska“. Hrubý příjem činil 
500 K 80 hal. Dne 13. února ochotníci z Doubravi-
ce sehráli představení ,,Lucifer“. Dne 7. března ko-
nána oslava 75. narozenin p. presidenta T. G. Ma-
saryka za účasti nejméně 100 přítomných. V čase 
velikonoční pomlázky sebraly dítky 192 vajíček, jež 
odvedly ,,Okresní sirotčí útulně v Boskovicích“. Dne 
10. května pořádána ,,Slavnost matek“ s promluvou 
správce školy, přednesy básní a říkánek dětí a zpěvy. 
Návštěva dospělých však byla slabá. 
V tomto roce, a sice 11. července, obnovena byla 
místní školní rada. Zvoleni do ní byli: Sehnal Fran-
tišek, domkař č. 37 jako předseda; Havíř Jan, rolník 
č. 22 jako místopředseda; členové m. šk. rady Vi-
touch Rafael, rolník č. 16; Šafránek Jan, dělník č. 29 a 
Trávníček Robert, správce školy. Místní školní rada 
uznávající blahodárné účinky pojištění žactva proti 
úrazu, pojistila všechny žáky obecné školy na dobu 
5 let proti úrazu u pojišťovny  ,,Čechoslávie“ v Brně 
/7. října 1925/.
Během roku tohoto vystavěn u ,,Krbu“ do-
mek čís. 69 patřící domkaři Antonínu Moráňo-
vi. Dne 15. listopadu konány volby do Národ-
ního shromáždění. V obci naší do poslanecké 
sněmovny bylo 250 voličů a z těch 113 mužů a 137 žen 
/podrobnosti vypsány v obecní kronice na straně 64/.
Dne 22. listopadu sehráno představení ,,Chudý písnič-
kář“. Knihovna obecní měla tohoto roku 44 knih vlast-
ních a 256 svazků Sokola a Národní jednoty. 
Dlužno zmíniti se o zimě na konci r. 1925. Mrazy, které 
počaly 12. listopadu, trvaly téměř 2 měsíce a teplota 
klesla až na -20°C.

žáci ŽŠ Obora 1975-76 s učitelem Havlíčkem

dětská zábava  po vydatném deš� 

rodinná oslava

oborš�  odvedenci v roce 1945
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Slovo starosty
Vážení občané, několik informací o tom, co se bude dít v ná-
sledujícím období na Oboře. 

Když čtete tyto řádky, tak již asi započaly práce na opravě 
komunikace Na Pohoři. Tyto práce by měly být, pokud se 
něco nepřihodí, ukončeny asi někdy v polovině října. V dané 
lokalitě platí dopravní omezení, proto děkuji za ohledupl-
nost a trpělivost, a to především od místních občanů.

Další akcí, která se uskuteční, je oprava chodníku v lokalitě 
kolem obchodu a hasičky. Také tady dojde k menšímu ome-
zení provozu, nicméně se zvýšenou opatrností bude vše 
průchozí, pochopitelně vč. obchodu Jednota. Bohužel z ně-
kolika důvodů, které nijak neovlivníme, je velký nedostatek 
stavebního materiálu, vč. dlažby. Proto zahájení opravy se 
předpokládá až někdy začátkem listopadu. 

Investice ve III. čtvrtletí 2021:
- oprava komunikace do Hutí a vyústění komunikace u 
domu č. p. 107 v hodnotě 38 115 Kč

A nyní trochu delší pojednání o komunálních odpadech. 
Mám několik věcí na srdci. Pro přehlednost se vyjádřím 
k jednotlivým složkám komunálních odpadů.

Komunální odpad (popelnice): do popelnic nedávejte sta-
vební suť (cihly, beton, …), bioodpad a nebezpečné odpady 
(plechovky od barev, ředidel, ..).

Objemný odpad: tzn. odpad, který se ukládá do velkoobje-
mového kontejneru v oplocence. Znovu opakuji, tento kon-
tejner není určen pro plošné vyklízení nemovitosti, ale pro 
uložení např. starého koberce, sedačky, … když si pořídíte 
věci nové. Při vyklízení si musí každý objednat svůj kon-
tejner. V tomto vám dokáži pomoci, poradit. Neodkládejte 
odpad před bránu oplocenky, pouze po telefonické dohodě. 

Bioodpad: jedná se o nový kontejner u oplocenky. Nedávej-
te sem prosím velké větve, pouze drobné. Nasekejte je na 
menší kusy, tak aby nezabíraly místo v kontejneru. Snažte 

se kontejner plnit tak, aby se do něj vlezlo co nejvíce.

Plasty: svozová firma přestala brát plasty, které jsou umís-
těny mimo kontejnery. Pochopitelně, když k tomu dojde, 
tak se o to postarám. Ale vás bych poprosil. Pokud přinese-
te plasty v pytlech, tak je vysypte. Do kontejneru toho vleze 
víc. A pytel můžete použít znovu. Sešlapávejte PET lahve a 
obaly od drogerie. Nedávejte do kontejnerů, nebo mimo ně, 
co tam nepatří. Opakovaně uklízím sklo, boty, kufry, brusle 
…. Až mně někdy připadá, že si ze mě děláte srandu.

Papír: tady platí to stejné jako u plastů. Velké krabice roz-
řezejte, nebo alespoň sešlápněte. Dále můžete papír, přede-
vším svázané časopisy, popř. noviny, dát do mateřské škol-
ky. Školka z toho má nějakou korunu, kterou poté využije 
pro děti.

Sklo: nedávejte ke kontejnerům (zvonům) na sklo např. au-
toskla, drátoskla, ornamentní skla. Tyto věci patří do objem-
ného odpadu.

Kovy: dvě nádoby, 240 l popelnice, jedna červená, druhá 
černá jsou umístěny v oplocence u obchodu. Tady větší pro-
blém není.

Jedlé oleje a tuky: nádoba je umístěna také v oplocence u 
obchodu. Neukládejte do ní motorové oleje, nebo jiný od-
pad. Je určena pouze na jedlé oleje a tuky na vaření umístě-
ných ve vhodných uzavřených nádobách. 

Textil: kontejner je umístěn u obecního úřadu.

Svoz a likvidace komunálních odpadů se neustále zdražuje. 
Prosím, dbejte výše uvedených doporučení, ať nárůst cen 
nějak eliminujeme. A závěrem znovu opakuji. Zamyslete se, 
jak vzniku, alespoň části odpadu ve vaší domácnosti zame-
zit. Nejlevnější je, když odpad vůbec nevznikne. 

Přeji vám všem krásný podzim, a především hodně zdraví.  

     Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 3. června se konalo od 18.00 hodin 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení 18/2021: schválila se Smlouva o smlouvě budoucí 
s firmou Energetika Boskovice, spol. s. r. o.
Usnesení 19/2021: schválil se Záměr prodeje pozemku v 
katastrálním území Obora u Boskovic na par. č. 92 o výměře 
24 m2.
Usnesení 20/2021: schválila se Žádost o odkup pozemku p. 
č. 2884/1 v katastrálním území Bořitov o celkové výměře 1 
227 m2.
Usnesení 21/2021: schválila se Smlouva č. JMK070721/21/
ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK /komunikace 
Pohoř/v hodnotě 250 000 Kč.
Usnesení 22/2021: schválil se Závěrečný účet obce Obora 
za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření, bez výhrady.
Usnesení 23/2021: schválila se Účetní závěrka obce Obora 
za rok 2020 BEZ VÝHRADY. 
Usnesení 24/2021: schválilo se Celoroční hospodaření obce 

Obora za rok 2020 BEZ VÝHRADY. 
Usnesení 25/2021: schválila se Účetní závěrka MŠ Obora za 
rok 2020.
Usnesení 26/2021: schválilo se Celoroční hospodaření MŠ 
Obora za rok 2020.
Usnesení 27/2021: schválila se Žádost o rozdělení HV 2020 
MŠ Obora ve výši 7 644,31 Kč převodem do rezervního 
fondu a zároveň o použití rezervního fondu v částce  
7 644,31Kč na běžný provoz MŠ Obora.
Usnesení 28/2021: schválila se Darovací smlouva o 
příspěvku na provoz místního hřbitova v Doubravici nad 
Svitavou v hodnotě 20 000 Kč.
Ve čtvrtek 5. srpna se konalo od 17.30 hodin 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení 31/2021: schválila se Kupní smlouva na prodej 
pozemku p. č. 92 v k.ú. Obora u Boskovic.
Usnesení 32/2021: schválila se Kupní smlouva na odkup 
pozemku p. č. 2884/1 v k.ú. Bořitov.
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Usnesení 33/2021: schválila se Smlouva o zřízení věcného 
břemene č. PR014330059423/001-ASD, týkající se parcely 
č. 254/1 a 352/1 v katastrálním území Obora u Boskovic /
Obora, kab. NN pro 3 RD Pavlék/.

Usnesení 34/2021: schválil se Záměr prodeje pozemku p. č. 
118/8 v k.ú. Obora u Boskovic o výměře 31 m2.

Usnesení 35/2021: schválila se Smlouva o dílo, týkající se 
vypracování Změny č. 1 územního plánu obce Obora.

Usnesení 36/2021: schválili se návrhy na změnu Územního 
plánu obce Obora.

Usnesení 37/2021: zastupitelé schválili v rámci výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce ,, Oprava místní komunikace 12c“ výsledné pořadí 
fi rem podle nabídkových cen a pověřili starosty obce k 
uzavření smlouvy s fi rmou DEAS, spol. s. r. o. Boskovice.

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

Volby byly vyhlášeny prezidentem ČR rozhodnutím 
č. 611/2020 Sb. Uskuteční se v pátek 8. října od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 9. října od 08.00 do 14.00 hodin. 

Historická divadelní ukázka
Klub vojenské historie Markland, z. s. ze Skalice nad 
Svitavou zinscenoval na oborském hřišti v sobotu 12. 
června od 16 hodin představení z konce 2. světové války. 
Námět byl čerpán ze zápisu z oborské obecní kroniky. Na 
volném zpracování událostí z jara roku 1945 se podíleli 
kromě zmíněného Marklandu také vojáci z Brna a několik 
dobrovolníků z Obory. Sešlo se velké množství diváků, 
především dětí. 
Celou ukázku včetně popisu zúčastněné bojové techniky 
komentoval do mikrofonu moderátor. Skupinka pěti osob 
z Obory hlídkovala s puškami, aby strážila své domovy 
před prchajícími německými vojáky. Znenadání se přiřítil 
oddíl, který vesničany zajmul a chtěl postřílet v domnění, 
že se jedná o partyzány. Jelikož nikdo z nich neuměl 
německy, nedalo se nic vysvětlovat, a tak čekali na svůj 
osud. Od pomníku se po chvíli ozvala palba z pušek a 
kulometu, objevila se Rudá armáda, od severu pak ještě 
skupina kozáků. Společně Němce postříleli a zajmuli ty, 

kteří se vzdali. Oborští občané si mohli vydechnout, byli 
zachráněni. 
Následoval veliký potlesk, scénka se moc líbila. Potom si 
mohli přítomní prohlédnout veškerou vojenskou techniku 
s odborným výkladem, protitankový kanon, uniformy 
jednotlivých armád a povozit se v maskovaném autě. Děti 
sbíraly na hřišti vystřílené náboje, a dokonce si mohly pod 
dozorem zkušených vojáků zastřílet. 
Pan hostinský měl po celou dobu konání otevřený kiosek 
s občerstvením. A ke zdárnému průběhu konání přispělo 
taktéž krásné slunečné odpoledne. Jelikož jsem i já 
fi gurovala ,,mezi zajatými občany“, těžko se mi popisují 
pocity, jaké museli zažívat skuteční obyvatelé v tehdejší 
době, kdy na ně mířily německé pušky. Stávají se sice jiné 
smutné události, neštěstí a nehody, a právě proto bychom si 
měli uvědomit, jaké bezpečí a mír zde panuje a snad potrvá 
navěky pro budoucí generace našich dětí.   
               Jaroslava Dobiášová

Rallye Moravský kras
Ceobvyklá a ojedinělá podívaná se naskytla občanům neje-
nom z Obory. V sobotu 17. července se konala mezinárodní 
automobilová soutěž Rallye Moravský kras. Jedna rychlost-
ní zkouška vedla přes naši obec, tudíž od 8 do 19 hodin byla 
část uzavřena, komunikace znepřístupněna, stejně jako při-
lehlé prostory, a to na dobu nezbytně nutnou. Pořadatelé za-
jišťovali bezpečnost občanů, takže traťoví komisaři stáli po 
celém úseku.
Vyjádření hlavních pořadatelů: 
Jménem pořadatelů 1.ročníku Rallye Moravský kras tímto moc 
děkujeme obci Obora za možnost uskutečnit zde jednu z etap to-
hoto závodu. Po kladných ohlasech od obcí, diváků i závodníků 
doufáme, že v této spolupráci bude možné pokračovat i v příštích 
ročnících rallye. Jsme rádi, že bylo možné obnovit tradici rallye na 

Moravě, nebylo by to však uskutečnitelné bez vstřícnosti a nadšení 
lidí v oslovených obcích. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na příští 
rallye.
           Marek Šimík – ČMPR a Jiří Vichta – Viva racing team.

   

Volby do Poslanecké sněmovny 
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Pouťový víkend
Po delší pomlce bez kulturních a společenských akcí se 
uskutečnila oborská pouť v areálu výletiště. Nakloněno 
nám bylo také krásné slunečné počasí, a proto už v pátek 25. 
června si hlavně děti užily od 17.00 hodin na místním hřišti 
dvouhodinové vystoupení baviče Páje Chabičovského se 
svým teamem. Od 19.30 hodin proběhl 3. ročník soutěže 
o nejlepšího pouťového střelce. Přihlásilo se více než 40 
zájemců, ale pouze 4 /jedna žena a tři muži/ se dostali 
do fi nále, neboť trefi li 4 špejle z 5. Vítězem v rozstřelu se 
stal Jakub Alexa. Mezitím se na výletiště dostavil DJ Radek 
a zpěvačka Alena Černá a od 21.00 hodin se rozproudila 
taneční zábava za účasti místních i přespolních hostů. 
Trvala až do ranních hodin, zpestřená ještě půlnoční jízdou 
na řetízkovém kolotoči. 
V sobotu 26. června se na návsi U kapličky Jana 
Nepomuckého v 10.00 hodin konala Mše svatá. Pana faráře 
Jana Pilera, který bohoslužbu sloužil, doprovodily zpěvem 
a hrou na elektronické klávesy dvě zpěvačky. Kromě 
občanů, kteří si přišli vyslechnout slovo Boží, se zúčastnila 
část Sboru dobrovolných hasičů s novým hasičským 
automobilem, které závěrem pan farář posvětil, stejně jako 
požehnal všem přítomným. 
Po 13 hodině se uskutečnil turnaj v malé kopané za účasti 
fotbalového družstva z Boskovic, Jabloňan, Jestřebí a 
domácích. Našim hráčům se konečně po několika letech 
podařilo zvítězit, z čehož měli velikou radost. 
Souběžně s fotbalem probíhala od 14 do 18 hodin výtvarná 
dílnička pro malé i velké tvořivé lidičky, kterou zajistila 
paní knihovnice vedle výletiště. Zároveň v místní knihovně 
uspořádala výstavu prací dětí z MŠ Obora pod názvem Moje 
babička a připravila k nahlédnutí fotoalba z akcí knihovny 
od roku 2011 až 2020. Bohužel se většina občanů zaměřila 
na pouťové atrakce a do prostor knihovny nezavítala. Po 
skončení fotbalu v 18.00 hodin měly ještě děti možnost 
povozit se na dvou konících. Od 20.00 do nočních hodin si 
mohli občané užít taneční zábavy s kapelou CLASSIC, opět 
v areálu výletiště. 
V neděli 27. června se se odehrál od 15.00 hodin fotbálek 
mužů proti ženám. Kupodivu se více dařilo fotbalistkám. 
Nebo k nim byla mužská část tak ohleduplná? Kdo ví.
Po celý víkend zajišťoval pan hostinský se svým personálem 

chlazené točené pivo, limo, grilované a uzené speciality i 
další dobroty. Návštěvníci si užívali pouťových atrakcí tak, 
jako v dopoledních hodinách v pátek děti z MŠ Obora a ZŠ 
Jabloňany, což jim zdarma zprostředkovali zastupitelé obce 
spolu s majitelem pouťových atrakcí. Tentokrát nechyběl 
ani stánek s perníky, zmrzlinou a cukrovou vatou. Víkend 
se vydařil a my máme na co vzpomínat.                              JD  

Výroční schůze STČ Obora
V Oborské hospůdce se v pátek 6. srpna od 19.00 hodin 
konala Výroční schůze Spolku technických činností STČ 
Obora. Z celkového počtu 14 členů se zúčastnilo 11 osob. 
Předsedající spolku Josef Alexa zrekapituloval činnost 
v minulém období, které bylo výrazně ovlivněno pandemií 
Covid. Hlavním bodem programu byla volba členů výbo-
ru včetně předsedy spolku. Pro příští rok 2022 se napláno-
valy hlavně dvě tradiční akce, a to školení řidičů v únoru 
a střelecká soutěž v srpnu. Následovala diskuze a závěr.                                                 
JD

show team Páji Chabičovského

střelecká soutěž - vítěz Jakub Alexa

nedělní fotbálek mužů a ženpouťový turnaj v malé kopané
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Premiérově letní kino na Oboře
Obecní knihovna Obora 5. května 2021 dovršila 10 let svého 
působení. V té době nebylo možné tyto hezké narozeniny 
oslavit, proto přišla knihovnice Mgr. Jana Trubáková 
a zastupitel obce Jiří Bednář se společným nápadem 
uspořádat jako oslavu letní kino na Oboře s nafukovacím 
plátnem – Biograf láska. 
Ve spolupráci s ostatními zastupiteli se uskutečnilo 
v sobotu 4. září historicky prvé promítání fi lmu pod širým 
nebem v Oboře. Na místní hřiště přijelo mobilní kino, které 
po 20. hodině promítalo námi vybranou českou komedii od 
režiséra Petra Kolečka pod názvem PŘES PRSTY.
Svou troškou k příjemné atmosféře přispělo také krásné 
slunečné počasí, i když večer se mírně ochladilo a stejně jako 
v pravém letním kině přišla vhod deka, či teplé oblečení. 
Organizátorky pro prvních 60 příchozích upekly výborné 
sladké a slané dobroty a nachystaly symbolický přípitek 
skleničky bílého vína.
V 19.30 hodin po krátkém promítnutí klipu z oslav 650. 
výročí založení obce Obora, /záznam z roku 2010/, Jiří 
Bednář se starostou obce Josefem Alexou přivítali více jak 
120 hostů, společně veřejně poděkovali paní knihovnici za 
její dosavadní bohatou činnost v knihovně, za uspořádání 

výtvarných dílniček a besed pro spoluobčany, popřáli ji 
hodně elánu, zdravíčka a předali kytičku. Rádi bychom také 
poděkovali za opakovanou mediální pomoc paní Renatě 
Kuncové Polické, šéfredaktorce Listy regionů, která se také 
promítání zúčastnila.
Akce se shledala s nečekaným úspěchem, kino se líbilo, 
panovala příjemná atmosféra a většina návštěvníků poseděla 
poté ještě dlouho do noci v areálu výletiště, kde pan hostinský 
zajistil bohaté občerstvení. Pevně věříme, že se tato akce 
stane na Oboře tradicí.                                                                               JD

Střelecký turnaj
Tato úspěšná a oblíbená akce se dočkala svého desátého 
pokračování, a to v sobotu 11. září. V malebném prostředí 
areálu střelnice pod Malým Chlumem zajistili členové STČ 
Obora pro všechny věkové skupiny střelecké zápolení ze 
vzduchovky a malorážky na pevný terč. Zájemci se scházeli 
po 13. hodině, a i tentokrát si nemohli přát lepší počasí. 
Slunečný den bez mráčků, jen mírný větřík. Při společném 
nástupu a uvítání od předsedy spolku Josefa Alexy, jsme 
symbolickou minutou ticha uctili památku nedávno 
zemřelého Zdenka Havíře, který i když nikdy nesoutěžil, 
byl spjatý svou každoroční účastí s tímto dnem. 
Až do 17 ti hodin pak probíhaly jednotlivé střelby, kterých 
se celkem zúčastnilo 41 mužů, žen i dětí a v 17.30 vyhlásil 
Václav Barák výsledné pořadí na prvních třech místech 
všech kategorií. Vítězové obdrželi medaile a diplomy jako 
památku na toto klání. Po celé odpoledne nechyběl ani 
spolehlivý pan hostinský, který přichystal občerstvení. Ne 
všichni přítomní měli zájem si zastřílet, ale určitě si dosyta 
užili poklidného posezení a podívané. JD

Dětský den
Pro někoho pověrčivý pátek 13. neplatil pro pana 
hostinského, který tento den v měsíci srpnu uspořádal 
především pro děti v areálu na výletišti relaxační odpoledne. 
Od 16.00 hodin zajistil skákací hrad, po 17 hodině pak 
ukázku dobrovolných hasičů z Boskovic. Některé ochotnice 
zkrášlily dětem obličeje malovanými obrázky. Občerstvení 
dostaly děti zdarma, jelikož v místním pohostinství na ně 
přispěli domorodí občané. Pěkného dne s posezením si 
užívali i dospělí.
Na sobotní odpoledne 27. srpna pozval pan hostinský 
na stejné místo širokou veřejnost na opékané sele a další 
speciality. Vynikající dobroty a pití, reprodukovaná hudba 
a družná zábava dlouho do noci, k tomu není co dodat. Jen 
obrovské poděkování panu Nádeníčkovi a jeho kolektivu 
za zorganizování těchto akcí, za možnost, že se lidé mohli 
dobře pobavit, za čas, úsilí a snahu, jež tomu všemu 
věnovali. Veliká pochvala a díky za nás spokojené občany.          
JD 

Slovo redakce
Milí naši občané. Den za dnem ubíhá a čím jsme starší, tím se 
nám zdá, že stále nějak rychleji. Proto se snažme vychutnat 
si každou chvíli ať doma, na pracovišti, a hlavně v přírodě. 
Mnozí jsou plni zážitků z dovolené, výletů, či odpočinku 
na místech, které mají rádi. A už jen ten krásný pocit, že 
se můžeme opět setkávat a povídat si, stojí za to. Važme 
si svého času, neboť každý moment je jen jednou a už ho 
nikdy nevrátíme.
Ráda bych ještě touto cestou chtěla poděkovat všem lidem, 
kteří jakoukoliv možností přispěli na pomoc postiženým 
moravským vesničkám na Hodonínsku a Břeclavsku, které 
zasáhla 24. června extrémně silná bouře s tornádem. Nejsme 
lhostejní k neštěstí druhých a dovedeme podat pomocnou 
ruku jiným lidem. Nesmírné a velké díky.
  Vše dobré vám přeje Jaroslava Dobiášová 
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Likvidace tramvaje
Jak jistě všichni víte, v katastru naší obce - v lokalitě  
U Tramvaje - se nachází významné paleontologické 
naleziště fosilního hmyzu, obojživelníků a rostlin. Patří mezi 
deset nejdůležitějších lokalit s nálezy permského hmyzu 
na světě. Název U Tramvaje dostala tato lokalita podle 
dřevěné tramvaje, která sem byla dovezena v šedesátých 
letech minulého století a sloužila jako zázemí pro badatele.  
V osmdesátých letech však shořela.
Trvalo dlouhých pětadvacet let, než se na jaře roku 2012 
tramvaj do této lokality zásluhou Mendelova muzea 
Masarykovy univerzity v Brně opět vrátila. Bohužel ne 
na dlouho. Krátce poté, co byla umístěna na pozemek, se 
stala terčem vandalů, kteří ji totálně zdemolovali. Z plánů 
na její využití jako zázemí pro výzkumníky postupně 
sešlo a na univerzitu začaly přicházet stížnosti od lidí, 
kterým poničená tramvaj vadila. V této situaci se zástupci 
Masarykovy univerzity obrátili na náš Sbor dobrovolných 
hasičů s žádostí o pomoc s likvidací tramvaje. S likvidací 
jsme začali v sobotu 19. června, další brigáda byla ve středu 
23. června a práci jsme dokončili ve středu 30. června. 
Celkem jsme zde odpracovali více než 100 hodin. Za pomoc 
všem, kteří se na likvidaci podíleli, patří velký dík.
Tomáš Přibyl, starosta SDH Obora

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů na Oboře
Letošní rok připravil pro celý integrovaný záchranný systém 
velmi těžkou zkoušku. 24. června ve večerních hodinách 
se několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska 
prohnala ničivá bouře s krupobitím a tornádem, která si 
vyžádala šest lidských životů a zanechala za sebou na dvě 
stovky zraněných, nepředstavitelnou spoušť a škody, které 
přesáhly 15 miliard Kč.
Neváhali jsme a prostřednictvím KOPIS jsme nabídli pomoc 
naší jednotky s odklízením následků tornáda. Povoláni 
jsme byli 4. července do obce Hrušky. V 5 hodin ráno jsme 
se v počtu osmi lidí sešli u hasičky, naložili jsme potřebné 
vybavení a před půl šestou jsme už byli na cestě. Po příjezdu 
jsme se nahlásili na krizovém štábu, který koordinoval 
činnost všech zasahujících jednotek. Během dne jsme v ulici 
Za vodů naložili k odvozu přibližně 150 m3 větví a pokáceli 
tři poškozené stromy, u základní školy jsme z plošiny 
ořezali polámané větve památeční lípy, které jsme naložili 
k odvozu, v ulici Písečná jsme naložili jeden kontejner 
polámaných větví a tři kontejnery rozbitých střešních tašek. 
Po celodenním nasazení jsme se vrátili na Oboru krátce před 
21. hodinou.
Podruhé jsme byli povoláni 9. července, opět do obce Hrušky. 
Na cestu jsme vyrazili ráno v půl šesté, tentokrát v počtu 5 
členů jednotky. Na místě jsme spolu s JPO Habrůvka a JPO 
Sobětuchy odstraňovali zbytky krytiny a rozebírali krovy na 
poničeném rodinném domě a přilehlé hospodářské budově. 
Po dokončení jsme předali objekt USAR týmu, který za 
pomoci těžké techniky provedl demolici objektu. Spolu s JPO 
Habrůvka jsme převezli ženijní nářadí, spojovací materiál, 
úklidové prostředky aj. ze dvou kontejnerů umístěných v 
obci do centrálního skladu v areálu bývalého zemědělského 
družstva. Spolu s JPO Sobětuchy jsme navezli krytinu a 
pokryli střechu jednoho rodinného domu. Zpátky na Oboru 
jsme se vrátili až večer, krátce před půl desátou.
Na KOPIS jsme nahlásili další možné termíny naší pomoci, 

ale vzhledem k postupnému ukončování prací IZS v 
zasažené oblasti jsme již k dalšímu výjezdu nebyli povoláni.
Kromě této velké události jsme v letošním roce měli několik 
drobnějších činností. V dubnu jsme v rámci cvičení pomohli 
s čerpáním vody k zavlažování lipové aleje U Krba a v září 
jsme provedli likvidaci nebezpečného hmyzu. Během roku 
jsme prováděli kondiční jízdy. Za zmínku jistě stojí i to, že 
v červnu při pouťové mši, kde se členové sboru tradičně 
účastnili čestné stráže, bylo posvěceno naše nové hasičské 
auto.
V neděli 19. září v pravé poledne se naše jednotka minutou 
ticha připojila k pietní akci k uctění památky dvou 
dobrovolných hasičů zesnulých v rámci zásahu po výbuchu 
plynu v rodinném domu v Koryčanech. Čest jejich památce.
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kdo se podílí na 
činnosti naší jednotky a zejména těm, kteří neváhali a ve 
svém volném čase se rozhodli pomoci obětem tornáda - 
podle hesla dobrovolných hasičů: „Sobě ku cti, obci ku 
prospěchu, bližnímu ku pomoci.“
Tomáš Přibyl, velitel JSDHO Obora
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Zprávičky z naší školičky
Poslední pátek v červnu, a to 30. 6., proběhlo na školní 
zahradě v 16.00 hodin rozloučení s předškoláky za účasti 
dětí a rodičů, kterých se to týkalo a zaměstnanců MŠ. 
Přítomni byli dále jen zastupitelé obcí Obora, Jabloňany a 
paní knihovnice Mgr. JanaTrubáková. Loučili jsme se s 13 
dětmi; 6 chlapci a 7 děvčaty. Tito si pro nás připravili krátké 
vystoupení s tancem a básničkami. Z Obory odcházeli 
Laura Havlíčková, Linda Pavlová, Olívia Valachová, Jakub 
Havíř, Richard Krajger a Václav Vydra. Všichni kromě 
šerpy obdrželi upomínkové předměty. Snad budou hodně 
vzpomínat na chvíle strávené s námi a my jim přejeme 
hezké vykročení do další etapy jejich života.
Školní rok 2021/2022 nám začal ve středu 1. září 2021. Přijalo 
se 13 nových dětí do celkového počtu 27. Máme smíšenou 
třídu dětí ve věku 3-6 let; z toho je 16 dětí z Obory, ostatní 
z Jabloňan. Provoz MŠ je v současné době opět ovlivněn 
neustálým sledováním epidemiologických opatření MŠMT 
a MZ ohledně možné covidové nákazy. Na doporučení 
těchto institucí dbáme jejich pokynů a některé aktivity jsme 
omezili. Dosud panovalo krásné slunečné počasí, proto 
jsme využívali především prostor naší školní zahrady, kde 
si děti zahrály různé hry a soutěže, sportovaly a užívaly 
teplých dní.
Adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy, na 
nové kamarády a paní učitelky probíhala pozvolna. Proto 
jsme do začátku zvolili jen pohádku Divadélka manželů 
Horákových o oblíbeném Krtečkovi a jeho kamarádech. 
Uvidíme, zda nám situace dovolí pořádat v mateřské škole 
další akce. A protože nám počasí zatím stále přeje, na 
školní zahradě stavíme a vyrábíme nové výtvory z různých 
přírodních materiálů, cvičíme, na odrážedlech se učíme 
bezpečné jízdě, a hlavně se poznáváme s novými kamarády. 
Snad budeme mít více možností výletů a návštěv v naší 
školce, aby i tyto děti měly po letech na co vzpomínat.
  Michálková Dana, ředitelka MŠ Obora
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Informace z knihovny, pozvánky do knihovny
Milí spoluobčané, milí čtenáři,
začal nový školní rok 2021/2022 
(je zvláštní vidět tolik dvojek 
pohromadě, viďte), vlaštovky 
se s námi již rozloučily odletem 
do teplých krajin. A v knihovně 
jsme zahájili novou kulturně-
společenskou „sezónu“.
V úterý 31. 8. se konalo fl oristické 
tvoření Babí léto na dohled 
s lektorkou Jiřinou Jakubcovou.  
Bylo to velmi příjemné setkání, 
výsledkem byla čistá mysl a krásná 
aranžmá pro naše domovy.
V mateřské škole dál pokračujeme 
ve čtenářském projektu PSÍ 
ROK, který vyhlásila Knihovna 
Boskovice (1. 3. - 31. 12. 2021)
Více zde: https://obora.knihovna.
cz/aktuality2/

Oslava 10. narozenin Obecní knihovny Obora se uskutečnila 
4. 9., a to formou promítání letního kina na hřišti u výletiště. 
O této akci je zmíněno paní Jaroslavou Dobiášovou na jiném 
místě tohoto vydání Oboráčku. PS – bylo to SUPER, děkuji.
Od 7. 9. do konce roku je možné v knihovně zhlédnout 
výstavu obrazů regionální výtvarnice paní Martiny 
Chybové Červené TVÁŘE KOLEM NÁS. Přijměte naše 
pozvání a nechejte se pohladit krásou a poetikou obrazů 
této regionální výtvarnice.
21. 9. se konala cestovatelská beseda Kvérung – přechod 
přes Krušné Hory s foto projekcí. Průvodci byli manželé 
Eliška a Jiří Havířovi z Obory. Poutavé vyprávění, hezké 
setkání, pozvánka do Hor Krušných – tip pro dovolenou 
v příštím roce.
9. září 2021 vyhlásila Obecní knihovna Obora literární, 
výtvarnou a audiovizuální soutěž na téma “Teď to vidím 
jinak“ a současně připravujeme v knihovně veřejné akce 
zaměřené na podporu čtenářství za účasti dětí a rodičů, 
prarodičů nebo učitelů. V měsíci říjnu plánujeme pro děti 
setkání spisovatelky Lucie Hlavinkové (nyní spolupráce 
na Projektu Psí rok) v místní mateřské škole a také literární 
čajovnu pro veřejnost s regionálním spisovatelem/
spisovatelkou – v jednání.
Cílem tématu „Teď to vidím jinak“ je refl exe/zhodnocení/
zpětná vazba současné situace. Děti ve spolupráci 
s kamarády, rodiči zkusí pojmenovat nynější situaci, protože 
uplynulý rok přinutil společnost vnímat věci a vztahy jinak. 
Téma má široké uchopení, může být vyjádřeno slovem, 
hudbou, obrazem.
Výsledkem by mohla 
být „encyklopedie nového 
světa“. Téma má oporu 
ve 120. výročí narození 
básníka Jaroslava Seiferta. 
Apeluje tak na princip 
metafory v poezii (vidět 
věci jinak).
Soutěžní práce je nutné i 
s přihláškou odevzdat do 
29. října 2021 v knihovně 
nebo u paní Jaroslavy Dobiášové.
Soutěže - jejich hodnocení a odměny
Soutěžící práce bude hodnotit naše zapojená knihovna.
Z každé kategorie postoupí do krajského kola pouze jedna 
práce.

Kategorie:
    • 1. kategorie literární (2. - 3. tř.) / 1 účastník
    • 2. kategorie literární (4. - 5. tř.) / 1 účastník
    • 3. kategorie literární (6. - 9. tř.) včetně nižších ročníků 
víceletých gymnázií / 1 účastník,
    • 4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. tř.) / 1 - 5 účastníků
    • 5. kategorie volné tvorby (1. - 5. tř.) / 1 - 3 účastníci
    • 6. kategorie volné tvorby (6. - 9. tř.) včetně nižších 
ročníků víceletých gymnázií / 1 - 3 účastníci
    • 7. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 -15 let
Milí malí i větší čtenáři, účastníci soutěže, těšíme se na Vaše 
soutěžní práce.
Projekt Jižní Morava čte 2021 je pod záštitou Moravské 
zemské knihovny v Brně a Jihomoravského kraje.

Divadelní představení pro děti se 
blíííííží. Obecní knihovna Obora ve 
spolupráci s Obecním úřadem Obora 
Vás zve na divadelní představení 
pro děti POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU 
s Divadlem Paravánek. A to ve 
čtvrtek 30. 9. 2021, 9.30 hodin, divadlo 
se bude konat v sále Kulturního domu v Oboře. Přejeme 
všem dobrou zábavu.

PŘIPRAVUJEME:
Knihovna vás opět po roce zve na 
literární čajovnu TEĎ TO VIDÍM 
JINAK s Evou Sádeckou.
Kdy – úterý 19. 10. 2021, 
v kolik – 16,30 hodin, kde – 
v knihovně
Opětovné setkání s regionální spiso-
vatelkou, básnířkou i hudebnicí
paní Evou Sádeckou. Můžeme se těšit na večer plný pohody, 
laskavosti, radosti i smutku; tak - jak to v životě chodí. 
Pohlazení uprostřed všedních dnů. Akce se koná v rámci 
projektu Jižní Morava čte 2021.

Středa 20. 10. od 9.30 hodin v Mateřské škole Obora, setkání 
formou besedy s paní Lucii Hlavinkovou, spisovatelkou. 
S knihami paní Lucie Hlavinkové se děti účastní po celý 
rok 2021 vyhlášeného projektu Psí rok (vyhlašovatelem je 
Knihovna Boskovice). Těšíme se na setkání s touto regionální 
spisovatelkou, na její čtení a vyprávění. Není určeno pro 
širší veřejnost. 
Akce se koná v rámci projektu Jižní Morava čte 2021.

Úterý 7. 12. Adventní tvoření s Marikou, začátek 16,30 
hodin.
Více zde: https://obora.knihovna.cz/aktuality2/
Přeji vám všem hodně zdraví, mnoho barevných podzimních 
dnů, těším se na setkání s vámi v knihovně i mimo ni.
    Mgr. Jana Trubáková 

Téma má široké uchopení, může být vyjádřeno slovem, 
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Malá kopaná – sezóna SMFBL 2021
Jelikož se malá kopaná odehrávala 
bez přítomnosti diváků, nezveřejnila 
se nikde tabulka rozlosování jarní ani 
podzimní sezóny. Tým FK Obora, 
hrající 6. ligu, po odehraných 14. 
kolech se zatím z 10 družstev umístil 
na 3. místě s počtem 26 bodů. Kluci 
mají za sebou 8 vítězství, 2 remízy 
a 4 prohry; skóre 52:31. Ještě je 
čekají 4 kola. Poslední zápas by se 
měl odehrát v sobotu 16. října na 
domácím území od 16.00 hodin proti 
dosud favorizujícímu týmu AUTO-
BENKE Ráječko.
Kromě pouťového turnaje na 
Oboře se zúčastnili hráči ještě 
v sobotu 3. července pouťového 
klání v Jabloňanech. Od 13 hodin 
se odehrály postupně zápasy mezi 
týmy Obory, Skalice nad Svitavou 
a dvěma místními. Naši fotbalisté 
kopali opět dobře, ale chybělo to 
malé štěstíčko vsítit soupeřům více 
gólů. Skončili na čtvrtém místě, ale to nebylo důležité. 
V krásném slunečném prázdninovém dni se viděli s jinými 
kamarády a známými. Mohli si popovídat, občerstvit se a 

pobavit při losování cen v tombole, která byla připravena 
po vyhlášení výsledků. A toto odpoledne stálo opravdu za 
to.                                                                                                JD

 Hurá, škola volá
1. září natěšeně a  slavnostně přišli všichni žáci a 
paní učitelky do školy, kde proběhlo slavnostní 
pasování osmi prvňáčků. Setkání po tak dlouhé době 
bylo opravdu srdečné. Prvňáčky přivítali jejich  noví 
spolužáci a pasoval pan starosta.
Ve škole mohou žáci navštěvovat kroužek Sportovní, 
Anglický, Rukodělný, Logických a deskových her. 
O výuku v kroužcích se postarají naše paní učitelky.
Hned v měsíci září máme pro žáky nachystánu 
spoustu akcí – kanisterapie Blansko, divadlo Radost 
Brno,  přírodovědný program Dravci a sovy, krátké 
výlety do okolí.
V rámci tělesné výchovy  budeme jezdit do Blanska 
na plavecký výcvik. Děti jsou nadšené, že si mohou 
zase zaplavat. V zimním období budeme opět jezdit 
bruslit do Boskovic.
Vánoční čas je sice ještě daleko, ale začínáme se 
připravovat na rozsvěcování vánočního stromu a  
tradiční vánoční jarmark, kde budou k prodeji výrobky 
našich žáků.  Snad se letos opět bude konat ve škole.
Na škole bude opět probíhat sběr papíru, tonerů, baterií, 
víčka od piva, hliník a použitý fritovací olej. Výtěžek ze 

sběrů všech surovin je na potřeby žáků naší školy (cestovné, 
kino, divadlo). 
Žákům přeji hodně úspěchů, rodičům pevné nervy a 
kolektivu ZŠ Jabloňany spokojené žáky a rodiče.
           Za celý kolektiv ZŠ Kateřina Ščudlová
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Životní jubilea v červenci, srpnu a září

50 let Dušan Ramšák 55 let Ivana Dresia

55 let Radmila Malachová 60 let Josef Kotoulek

60 let Josef Kazda 70 let Jaroslav Přibyl

70 let Václav Kovář 74 let Marie Romportlová

74 let Vavřinec Divácký 79 let Ralf Olaf Jörg Lehmann

81 let Stanislav Petr 85 let Marie Alexová

89 let Zdenka Kovářová

Z matriky
Během července a srpna se přihlásili k trvalému po-
bytu na Oboře 2 občané. Současný stav je 341 oby-

vatel; evidované domy s popisným číslem 
dosáhly 137.

Citát závěrem
Miluj to, co máš. Přijmi to, co dostáváš. Dávej to, co 
můžeš. Jdi za tím, co chceš. A vždy měj na paměti, 

že co se má stát, stane se.

Vzpomínka na oborského rodáka:
BOHUSLAV JANÍČEK (*1919 – †2003)

Narodil se 19. ledna 1919 v 
Oboře na Moravě. Základní 
školy navštěvoval v Blansku 
a reálné gymnasium v Bosko-
vicích. Od roku 1933 studoval 
3 roky matematiku a fyzi-
ku na Přírodovědecké fa-
kultě Marykovy univer-
sity v Brně. Do jezuitského řádu 
vstoupil 23. září 1939; studoval 
v Benešově a na Velehradě, kde 
také rok vyučoval matematiku 

na obnoveném gymnasiu. Od roku 1946-50 studoval teolo-
gii na jezuitské škole v Maastrichtu v Holandsku, kde byl 
22. srpna 1949 vysvěcen na kněze. Příští 2 roky dodělával 
závěrečné universitní studie v městě Wepion v Belgii.
Do Montrealu přisel d. p. B. Janíček v roce 1951 a rok vy-
učoval matematiku na Loyola College. V lednu 1952 byla 
ustavena česká katolická misie v Montreale, která byla poz-
ději nazvána misií Sv. Václava a otec Janíček byl jejím du-
chovním správcem. Od toho dne až do konce svého života 
vykonával pravidelně bohoslužby v Montreale a v určitém 
období i v Ottawě.
V roce 1954 byl d. p. Janíček organizátorem, budovatelem a 
vedoucím dětského tábora Hostýn, kterým během 39 let tr-
vání pod jeho vedením prošly stovky ba tisíce dětí z českých 
a slovenských rodin z Kanady, USA a z Evropy. Již tradič-
ní pouť na Hostýně se stala dostaveníčkem všech krajanů a 
bývalých účastníků kempu Hostýn. V roce 1992, z důvodu 
nedostatku dětí, otec Janíček zorganizoval darování tábora 
Hostýn jezuitské škole Loyolla College. V roce 1997 se ak-
tivně účastnil založení kulturní organizace Asociace Hos-
týn, která v roce 1998 převzala zpět tábor Hostýn.
Hned po příchodu do Montrealu, d. p. Janíček viděl velkou 
potřebu domova pro účely naší Čsl. Komunity a byl iniciá-
torem stavby misijního domu, který byl otevřen 14. června 
1961 a později jmenovaný Kulturním Střediskem kardiná-
la Josefa Berana. Tento misijní dům byl využíván od svého 

otevření všemi tehdy existujícími spolky a organizacemi, 
jmenovitě odbočkami Českého a Slovenského Národního 
Sdružení a Sokolem, Bazarovým výborem, Odborem Seni-
orů, SVU a Misií Sv. Václava. Konala se tam schůze, oslavy, 
přednášky a vystoupení a kulturní akce. Od roku 1964 otec 
Janíček sbíral zprávy celé komunity a připravoval, tisknul a 
rozesílal měsíčník „Věstník“.
Bylo to sídlo Misie Sv. Václava, kde vykonával své úkoly 
duchovního správce, ale zároveň byl správcem a údržbářem 
těchto budov, včetně úklidu sněhu. Konal to bez velkých 
debat v tichosti a skromnosti jemu vlastní, ku prospěchu 
celé Čsl. Komunity a často i za velkých fi nančních obtíží.
Za jeho práci a zásluhy o propagaci naší staré vlasti a dob-
rého jména Čechů a Slováků v Kanadě, mu byla v roce 1997 
udělena Ústředím ČSNS v Kanadě, cena T. G. Masaryka. 
V roce 2001 se stal Čestným členem Asociace Hostýn. Ze-
mřel krátce po převozu z dětského tábora Hostýn, který to-
lik miloval, dne 7. září 2002. Na zádušní mši v Montrealu se 
s ním přišli rozloučit ve velkém počtu jeho přátelé z celé Ka-
nady. Je pochován v jezuitské sekci hřbitova v městě Guelf, 
v Ontariu, daleko od místa svého narození, od své vlasti, od 
poutního místa Hostýn, i od svého Tábora Hostýn.
/Poznámka kronikářky: pan Bohuslav Janíček se narodil 
v Oboře č. p. 54, v části Huť sv. Antonie; měl starší sestru 
Marii a bratra Františka a ještě dva mladší bratry Josefa a 
Jana/.

Místo posledního odpočinku pana Bohuslava Janíčka



Číslo 62. Září 2021. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v prosinci 2021.

POHÁDKOVÉ POSTAVY OBCE OBORA ZVOU

VŠECHNY DĚTI A JEJICH BLÍZKÉ NA 

                       PUTOVÁNÍ  

                   POHÁDKOVOU  

                      VESNIČKOU 

   s bohatou tombolou!!!

KDY?          sobota 2. října 2021

KDE?          dětské hřiště Obora

V KOLIK?   od 15.00 h

občerstvení pro děti i dospělé zajištěno 

                                                                                  VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


