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Motto zpravodaje: 
,,Jedinou láskou, která přetrvává, je láska, jež se smířila se vším. 
S každým zklamáním, s každým nezdarem, s každou ztrátou, která 
se smířila i se smutnou skutečností, že nakonec žádná touha není tak 
velká, jako touha nebýt sám.“                                                                               
         Romain Rolland 
                                                                                   

Ať máme po celý rok 2022 z pekla štěs� .
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Okénko do historie z obecní a školní kroniky
Rok 1926: V zimě na počátku tohoto roku vykácen 
hrní pás lesa ,,Osekovice“. Dne 17. ledna konána schů-
ze veřejná, již pořádala strana sociálně Demokratická. 
Referoval Pávek: ,,Socialistická politika, účast 54. Dne 
7. března konala ta samá strana schůzi, na níž refero-
val Pávek: ,,T. G. Masaryk“, účast 41. Dne 21. března 
konala str. sociálně demokr. schůzi. Referent Sotolář: 
,,Ochrana nájemníků“, účast 46. Dne 28. března hasič-
ský sbor sehrál divadelní kus: ,,Furiant“. Na jaře vysa-
zeno na Stráni 20 třešní. V tomto roce v měsíci květnu 
nastalo deštivé počasí, které potrvalo přes měsíce čer-
ven a červenec. Nejvíce pršelo ke konci druhé třetiny 
měsíce června. Tehdy po několika dnech nepřetržité-
ho deště, velmi rozvodnily se potoky a řeky. V našem 
okolí vystoupila řeka Svitava z břehů a její voda zapla-
vila celé její údolí. Zaplavila a zatopila vše na polích, a 
co mohla odnésti, odnesla. Bylo viděti z vody jen vrš-
ky kopek sena. Tyto však ponejvíce byly odplaveny. 
Ve vodě plynulo seno, dřevo, mosty, zvěř a j. Trvalo 
to přes týden, než voda opadla. Zátopa tato nadělala 
velikých škod na polích a lukách. Obce při Svitavě zů-
staly bez sena, naše obec byla na tom celkem dobře. Ač 
i našim občanům na oněch Lukách byly louky zapla-
veny, bylo u Obory všude trávy tolik, že rostla téměř 
na kamení. A co druhého. Obora měla dostatek vody. 
Nyní, když jsem se dostal k vodě na Oboře, sděliti 
o tom potomkům musím, kteří už nezažijí té bídy o 
vodu jako my. Jak už v předu jsem se zmínil, je obec 
Obora po všech stránkách obcí pokrokovou – všickni 
občané přejí pokroku. Viděti to v hospodářství, ve 
strojích, dobytku aj. Jen politika nás rozděluje – ne 
však tak nenávistně jako jinde. Domluvíme se. Avšak 
u jedné věci, a to věci nejpotřebnější jak pro lidi, zví-
řata i rostliny, domluviti se nelze. Je to voda. Horní 
část Obory – dědina – je bez vody. Představte si nyní, 
že 2–3 měsíce neprší, co bídy o vodu zde jest. Musí 
se přivážeti od ,,Krbu“, od ,,Sehnalových“, od ,,Hutí“. 
Zde však to dlouho netrvá a jezdí se až k hájence, ba 
až do Svitavy. Co tu vyplýtváno energie, ztráty času, 
poškození nádob, vozů atd. A to je při věci pro lidi 
téměř nezbytné. Nemohu si vysvětliti a pochopiti proč 
někteří občané tak houževnatě se brání opatření vody. 
Ač už o vodovod se pracuje od roku 1913, přece růz-
nými chytristykami je jeho zřízení stále oddalováno. 
A jako zlatým písmem mělo by býti zaznamenáno při 
elektrisaci jméno ,,Kučera“ a při silnicích jméno ,,Janí-
ček“, tak zase na pranýř a pro hanbu měli by býti uve-
deni ti, kteří odpírají z nicotných důvodů toho, čeho je 
nám všem tak potřeba. Není však třeba je zapisovati, 
paměť lidská zachová je z úst do úst potomkům. 
Na jaře vystavěn kousek silnice od kovárny před 
školou, až ke konci skoro Zachovalova pole. Dne 15. 
července vykonán se školními dítkami poučný výlet 
do města Brna, jehož se účastnilo 34 školních dítek. 
V Brně prohlédnut Špilberk, kasemata, zemské muze-
um, život na Zelném trhu, kostely, radnice, Lužánky a 
sady Denisovy. 
Opravena spodní ,, brůdňa“ nákladem 2 236 Kč. V Ná-
davkách a Oklukách vysázeno 10 000 smrkových sa-
zenic. Úroda v tomto roce u Obory byla obstojná, a co 
hlavního, že dostala se v dobrém stavu do stodol. Jetel 
červený dal v některých případech 3 seče, lucerka se 
sekla 4kráte. Ovoce však se mnoho neudařilo. Třešní 
bylo tak obstojně, též hrušek, ale jablka a švestky byly 
vzácnými. 

Dne 22. srpna lidová strana měla schůzi. Referent Kra-
jíček: ,, O politické a hospodářské situaci.“Účast 40. 
Dne 26. září přednáška strany sociálně demokratické 
,, o clech.“ Referent Osouch. Účast 60. Dne 8. prosince 
republikánská strana zemědělská měla schůzi, na níž 
referovali: poslanec Pelíšek o: ,,Hospodářské situaci“, 
tajemník Kunc o: ,,Politické situaci.“ Účast 62. Dne 26. 
prosince sehrál hasičský sbor divadlo: ,,Románek na 
horách.“
Počasí, které v květnu, červnu a červenci bylo deštivé, 
přešlo do extrému. V srpnu asi od počátku 2 třetiny 
nastalo horké počasí, které vytrvalo i v září. V září 
vyvrcholilo 19. září. Tohoto dne teploměr na slunci 
ukazoval 30°C. Nastalo sucho a u nás ještě přídavek 
nedostatek vody. Půda zatvrdla, že se orati ani neda-
lo. Teplota v říjnu poněkud poklesla, avšak příjemné 
počasí téměř bez mrazů trvalo až do prosince. Zima 
mírná téměř beze sněhu a také bez vody. Musela se 
dovážeti.
Knihovna obecní má v tomto roce vlastních svých 90 
svazků. Výpůjček z nich 141. Chudobinský fond zalo-
žený v roce 1918 má 761 Kč. Školní příspěvek obnášel 
v tomto roce 738 Kč. Kmenové jmění bylo v tomto roce 
695 Kč 73 h a 2000 Kč čs. Státní IV. půjčky. Elektrických 
motorů v obci napočteno 19. V roce 1926 vystavěn do-
mek č. 70u ,,Krba“, patřící Janu Kobylkovi. V Hutích 
postaven domek č. 71, náležející Odehnalovi Františ-
kovi. U Krba vystavěn domek č. 72, majitel Újezdský 
Vincenc. 

fotbalisté

odvody branců ročníku 62 a 63
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Slovo starosty
Vážení občané, zima přišla a udeřila docela zostra. V této 
souvislosti vás chci informovat, že zimní údržba komunika-
cí a chodníků bude probíhat stejně jako v předešlých letech. 
Snad s ní budete spokojeni. Sníh z chodníků nyní uklízím 
v šířce 82 cm, což je šířka mého pracovního nástroje. 

Žádám řidiče, aby svoje vozidla neparkovali na komuni-
kacích! Alespoň ne v době, kdy padá sníh, popř. se tvoří 
ledovka. Bráníte tím průjezdu vozidlu zimní údržby. I přes 
veškerou snahu ošetřit komunikace co nejlépe, je potře-
ba dbát maximální opatrnosti při jízdě i při chůzi. Děkuji 
všem, kdo uklízí sníh z chodníku před svým domem. Velmi 
mně tím pomůžete. Bohužel vás není mnoho.

Původně jsem tentokrát nechtěl o odpadech psát, ale nedá 
mi to. Plastů se ukládá stále více, před nedávnem byl s jejich 
odvozem problém. Popeláři nechtěli brát pytle kolem kon-
tejnerů. To jsem vyřešil tím, že se tam skoro denně stavuji, 
pytle vysypávám, popř. plast v kontejnerech sešlápnu. Jistě 
jste si všimli, že už tam nebývá nepořádek. Díky této čin-
nosti vidím, co se do plastů dává. A na jednu věc chci upo-
zornit. Nedávno jsem v kontejneru našel dva žluté pytle, 
které mj. obsahovaly zbytky již kvasících potravin. Prosím, 
buďte ohleduplní, uvědomte si, že plasty znovu berou do 

rukou lidé na třídící lince.

Poprvé v historii, alespoň pokud je mi známo, jsme se v roce 
2021 v hospodaření v obecních lesích dostali do červených 
čísel. Je to způsobeno tím, že skončily dotace na kompenza-
ci škod způsobených kůrovcem a prodává se méně dřeva. 
Nyní čerpáme pouze dotace na obnovu lesů.

Výdaje (těžba, sazenice, práce v lese, ….):    710 553 Kč

Příjmy (prodej dřeva, dotace):                        474 214 Kč

--------------------------------------------------------------------

Celkový výsledek:                                           - 236 339 Kč  

Bohužel tento trend bude pokračovat i v budoucnu, ale ob-
novit lesy pro příští generace musíme.

Kdyby někdo z občanů, především seniorů, popř. nemoc-
ných potřeboval pomoci třeba s nákupem, dovozem léků 
a podobně, rádi pomůžeme. Můžete se obrátit na mně, tel. 
774 718 430, nebo na paní Jarku Dobiášovou, tel. 774 718 431.

Přeji vám všem klidné a pohodové Vánoce, a především 
hodně zdraví po celý rok 2022.     
     Josef Alexa

Nová komunikace směrem Na Pohoř

Z obce
Ve čtvrtek 14. října se konalo od 17.30 hodin 5. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení 41/2021: schválila se Kupní smlouva na prodej 
pozemku p. č. 118/8 v katastrálním území Obora u Boskovic. 
Usnesení 42/2021: schválila se Smlouva o zřízení věcného 
břemene /p.Hruška/ č.: PR – 014330060191/001- ADS 
s fi rmou EG.D, a.s. 
Usnesení 43/2021: schválila se Obecně závazná vyhláška 
obce Obora č. 1/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 
Usnesení 44/2021: schválila se Smlouva o příspěvku na 
fi nancování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb 
okresu Blansko pro rok 2022.
Usnesení 45/2021: schválila se Obecně závazná vyhláška 
obce Obora č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství.
Usnesení 46/2021: schválila se Žádost o odkup pozemkové 
parcely č. 855/2 v katastrálním území Obora u Boskovic.
Ve čtvrtek 11. listopadu se konalo od 17.30 hodin 6. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení 49/2021: schválil se Návrh rozpočtu obce Obora 
na rok 2022.
Usnesení 50/2021: schválil se Návrh rozpočtu příspěvkové 
organizace MŠ Obora na rok 2022.
Usnesení 51/2021: schválila se Smlouva s fi rmou VAS 
Boskovice, a.s. o poskytování služeb /odpadní vody/.
Usnesení 52/2021: schválil se Záměr prodeje pozemků p. č. 
924 a p. č. 888/6 v katastrálním území Obora u Boskovic.
Usnesení 53/2021: schválilo se podání Žádosti o dotaci 
MMR ČR – 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova: 
DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací /

oprava komunikace v Huti sv. Antonie/. 
Usnesení 54/2021: neschválila se Smlouva o umístění 
retranslační stanice s obchodní společností PODA a.s.
Usnesení 55/2021: schválil se Záměr pronájmu nebytových 
prostor – restaurace Obora.
Usnesení 56/2021: schválilo se vypsání Výběrového řízení 
nebytových prostor restaurace Obora a jeho podmínek.
Usnesení 57/2021: schválilo se podání Žádosti o dotaci 
z Národního programu podpory cestovního ruchu v 
regionech (11772), Podprogram (117D721) Rozvoj základní 
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2022 a 
vyjádřil se souhlas s realizací a fi nancováním akce / nová 
rozhledna na Malém Chlumu/.
Kontrolu a revizi komínů provedl ve čtvrtek 7. a pátek 8. 
října 2021 pan kominík Vyšehrad těm majitelům, kteří si 
o ně zažádali. Sběr nebezpečného odpadu se uskutečnil 
v sobotu 16. října od 10.00 do 11.00 hodin v oplocence u 
bývalého kravína. Jednalo se především o barvy, ředidla, 
prázdné obaly od barev a motorové oleje.
Daň z nemovitosti - na základě revize katastru nemovitostí, 
která nedávno probíhala v obci Obora je důležité do konce 
ledna 2022 podat na Finančním úřadě v Boskovicích 
přiznání k dani z nemovitostí. Týká se to všech, kterým se 
sjednocovaly parcely pod jedno p.č., měnil se způsob využití 
parcel, nebo jste na k.ú. zapisovali nově nějaké budovy. Měl 
by vám ohledně toho přijít dopis z katastrálního úřadu.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Volby se uskutečnily v pátek 8. října od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 9. října od 8.00 do 14.00 hodin v celé 
České republice. V Jihomoravském kraji si mohli občané 
vybírat z 21 politických stran. V naší obci Obora zasedla 
volební komise ve složení: předsedkyně Alena Staníčková 
/delegovaná za Stranu Trikolora Svobodní Soukromníci/, 
místopředsedkyně Petra Havířová, členky Jaroslava 
Dobiášová, Mgr. Markéta Dobiášová DiS., a Mgr. Hana 
Havířová; zapisovatelka Mgr. Marcela Jančevová.

Výsledky voleb na Oboře:
01. Strana č. 20 – ANO 2011 /53 hlasů/
02. Strana č. 13 – SPOLU-ODS, KDU-ČSL, TOP 09 
/33 hlasů/
03. Strana č. 4 – Svoboda a přímá demokracie SPD 
/30 hlasů/
04. Strana č. 8 – Trikolora Svobodní Soukromníci /17 hlasů/
05. Strana č. 17 – PIRÁTI a STAROSTOVÉ /16 hlasů/
06. Strana č. 5 – Česká strana sociálně demokratická 
/13 hlasů/
07. Strana č.  3 – VOLNÝ blok /11 hlasů/
08. Strana č. 12 – PŘÍSAHA Roberta Šlachty /10 hlasů/
09. Strana č. 18 – Komunistická strana Čech a Moravy 
/9 hlasů/
10. Strana č. 1 – Strana zelených /4 hlasy/
11. Strana č. 22 – Moravané /3 hlasy/

12. Strana č. 2 – Švýcarská demokracie /2 hlasy/
13. Strana č. 10 – Hnutí Prameny /1 hlas/
Strany č. 7 - ALIANCE NÁRODNÍCH SIL, č. 9 – Aliance pro 
budoucnost, č. 11 – Levice, č. 14 – SENIOŘI 21, č. 15 – Urza.
cz, č. 16 – Koruna Česká, č. 19 – Moravské zemské hnutí, č. 
21 – Otevřeme Česko normálnímu životu, nezískaly žádný 
hlas.
Z celkového počtu 266 voličů se dostavilo k volbám 202 
občanů, tedy 75,94 % účast. Vydaly se 3 voličské průkazy a 
3 občané přišli s voličským průkazem z jiného kraje. 
Všechny hlasy byly platné.

Putování pohádkovou vesničkou

Pod záštitou obce Obora připravily členky bývalého 
Českého červeného kříže na Oboře v sobotu 2. října od 
15.00 hodin Putování pohádkovou vesničkou. Přestože se 
tato akce konávala více méně s delší trasou do Hutě sv. 
Antonie, přes les Březí s cílem na výletišti, zvolily tentokrát 
organizátorky cestu přes náves, do lokality Zmola a přes 
Veselku zpátky na výletiště za obchodem Jednota COOP. 
Na pěti stanovištích čekaly na děti pohádkové postavičky, 
známé hlavně z Večerníčků a zadávaly jim úkoly. Po jejich 
splnění dostaly děti razítka do kartiček, které obdržely na 
startu. 
Příjemné slunečné počasí vylákalo spoustu dětí i s dospělým 
doprovodem na tuto oblíbenou pouť. Kartičku obdrželo 52 
dětí, a ještě některé další si pouze zadováděly na průlezkách 
a putování se neúčastnily. Kromě sladkostí a limonády 
dostaly po návratu párky z udírny, které jim přichystal sám 
pan starosta obce. A to na ně čekala ještě bohatá tombola, 
která byla původně připravena na dětský karneval, jenž 
se však nemohl uskutečnit z důvodu stále přetrvávající 
covidové pandemie. 

Dospělí si mohli zakoupit točené pivo, či limonádu, posedět 
v příjemném prostředí a zároveň zhlédnout fotbalové 
utkání na místním hřišti od 16.00 hodin mezi Oborou a 
Rájcem, které naši fotbalisti vyhráli těsně 4:3. S přibývajícím 
časem se začalo ochlazovat a účastníci se po 18 hodině 
rozcházeli domů. Poslední vydrželi sice o hodinu déle, 
ale i je nakonec zlákalo teplo domova. Nedá se nic dělat, 
podzim je nevyzpytatelný, a kdoví, kolik slunečných a 
teplých dní nás ještě čeká, než se vlády ujme paní Zima.                                                                                                                 
JD

Slovo redakce
Milí naši občané. Přichází k nám vánoční čas; dny, které by 
měly být pokojné, prozářené radostí, spokojeností, klidnou 
myslí a pohodou mezi blízkými, přáteli i všemi lidmi kolem 
nás. Chybí však možnost setkávání, přátelských rozprav, 
pobesedování, pevného objetí, či stisku rukou. Přestože 
jsme se my, obecní zastupitelé, snažili pro vás během roku 
připravit opět mnoho akcí kulturních, společenských i 
sportovních, některé se nemohly uskutečnit z důvodů 
vládních nařízení. Proto například i tradiční Silvestrovský 
výšlap k rozhledně na Malém Chlumu poslední den v roce 
nebude organizován obcí Obora. Loni jsme věřili, že vyjde 
letos, ale skutečnost je jiná. 
Ráda bych vám alespoň popřála pevné zdraví, radost i 
z maličkostí, pohlazení na duši, hřejivý úsměv na tváři 
z práce, která se vám třeba povedla nebo ze setkání s někým, 
v jehož přítomnosti se cítíte dobře. Všechny děti ať užívají 
krásného dětství i dospívání ve společnosti sobě rovných 
bez jakéhokoliv omezování a splní se jim jejich tužby a 
přání.
,,Ať Vánoce naplní Vaše srdce i Váš domov radostí a láskou po 
celý další rok.“
             Vše dobré vám přeje Jaroslava Dobiášová
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Zlatá svatba na Oboře
V sobotu 9.10.2021 si manželé Alexovi připomněli spolu 
s blízkou rodinou a kamarády jejich významné výročí 
svatby, a to uplynulých 50 let od jejich prvního «ANO». Toto 
výročí se stalo nezapomenutelným. Jedno velké překvapení 
jim připravila rodina Barákova spolu s ostatními členy 
velké rodiny. 
Ve 14:00 je čekal obřad u Kapličky Narození Panny Marie 
na Pohoři, kam je stylově dopravil Petr Vybíhal svým 
vozem Škoda 1000 MB. Před nástupem dostala Olinka, 
jako správná nevěsta kytici a závoj. Ženich Pepa myrthu na 
klopu. Po slavnostním focení před domem mohli vyrazit. 
Než však mohl proběhnout obřad, který vedl pan farář 
Fučík z farnosti Protivanov, museli Olga s Josefem čelit jedné 
z tradic, které se konají na svatbách - zalikování. To však 
nebylo snadné. Krakonoš spolu se svými společníky měli 
připraveno spoustu úkolů, které měli Josef s Olgou splnit, 
aby mohli pokračovat k oltáři. Vše zachránila nevěsta, když 
vytáhla na jejich vyplacení peněžní obnos v EURECH. Po 
mši s panem farářem přišla chvíle, kdy u oltáře s panem 
starostem obnovili sliby a zpečetili je znovu vyslovením 
ANO. Oba ceremoniály doprovázel na varhany pan Plhoň. 
Velké díky patří také svědkům manželům Bednářovým, 
kteří stvrdili toto manželství svými podpisy. 
Po obřadu následovala rodinná večeře a zábava v Bořitově, 
kde se o hudbu postaralo duo Tom Sawyer Band. Novo-
manželé čekalo ještě pár tradičních úkolů jako krájení dortu 
či vzájemné krmení. Myslím, že se tento den oslavil patřičně 
a že na něj budeme nejen my, ale hlavně oslavenci dlouho 
vzpomínat. Tímto bych chtěla také poděkovat všem, kteří 
pomohli s organizací či jinak přispěli k tomuto zážitku. 
                                  Adriana Baráková

Znovumanželé

Svatební “kočár”

Státní svátky 
Den české státnosti připadl na úterý 28. září. Tohoto dne 
roku 935 byl svým bratrem Boleslavem zabit český kníže 
Václav ve Staré Boleslavi. Podle pověsti jej vychovala 
babička kněžna Ludmila, vzdělával se na hradišti Budeč. 
Po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem dokázal 
zachovat suverenitu českého státu a založil hlavní kostel 
knížectví – chrám sv. Víta. Po smrti byl Václav uctíván jako 
svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost, pro 
svaté přijímání, vlastnoruční pěstování vína a obilí, péči 
o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic. 
Kníže Václav se stal symbolem českého státu.
Státní svátek Den vzniku samostatného československého 
státu, se slavil ve čtvrtek 28. října. Byl vyhlášen roku 1918 
pětičlenným Národním výborem v Praze, jehož členy byli 
Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Škrobár a 
František Soukup. Velký podíl patřil prvnímu prezidentu 
Tomáši Garrigue Masarykovi, zvolenému do své funkce 
na prvním zasedání Národního shromáždění 14. listopadu 
1918. Předsedou vlády stal Karel Kramář, ministrem 
zahraničí Edvard Beneš a ministrem vojenství Milan 
Rastislav Štefánik. Slavnostně se sesadil rod Habsburků a 
přijala se prozatímní ústava. V různých obměnách vydržel 
ofi ciální název Československá republika do roku 1989. 
Další dělení nastalo v novodobých dějinách v roce 1993 na 
Českou republiku a Slovensko.
Starosta obce Obora položil v pondělí 25. října k uctění 
památky věnec s trikolórou k pomníku padlých 
spoluobčanů za 1. světové války.

Státní svátek Den boje za svobodu demokracii nám 
připomenul ve středu 17. listopadu dvě události moderních 
českých dějin spojených se studenty českých vysokých 
škol. V reakci na nepokoje spojené s pohřbem studenta 
Jana Opletala rozhodlo vedení Nacistického Německa o 
uzavření českých vysokých škol na tři roky. V noci z 16. na 
17. listopadu 1939 provedly nacistické bezpečností složky 
razie v Praze, Brně a Příbrami s cílem dopadnout vedoucí 
studentských organizaci a internovat ostatní studenty. 
Devět představitelů studentských vůdců (Josef Adamec, 
Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, 
Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a 
Jan Weinert) bylo bez soudu popraveno v Ruzyňských 
kasárnách. Celkem 1 200 zatčených studentů bylo poté 
převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-
Oranienburg, odkud jich byla většina propuštěna koncem 
roku 1942, zbytek pak v lednu 1943. Útrapy koncentračních 
táborů nepřežilo 35 studentů.
Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel po 
roce 1939 v zahraničí za pomoci naší exilové vlády aktivní 
činnost, jejímž vyvrcholením byla právě londýnská schůze 
Mezinárodní studentské rady v roce 1941, která přijala 
tzv. Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, jež 
vyhlásilo tento den Mezinárodním dnem studentstva.
Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy 
připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla 
v demonstraci proti komunistickému režimu.
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Drakiáda
Stejné ženy, které připravily Putování pohádkovou 
vesničkou, domluvily na nedělní odpoledne 17. října 
od 15.00 hodin pouštění draků. Ještě v poledne nebylo 
jasné, zda bude foukat nějaký vítr. Ranní mlhy vydržely 
do 11 hodin, objevilo se sluníčko, ale to nám nepomohlo. 
Sraz na výletišti v 14.45 hodin signalizoval menší větrné 
záchvěvy, a proto se skupinka dětí rozhodla zkusit štěstí 
na obvyklém místě Na Pohoři, ostatní zůstali na místním 
hřišti. Ve chvílích, kdy vítr zafoukal, se dráčci vznesli, 
ale dlouho ve výšce nezůstali. Aby to více jak 25 dětem 
nebylo líto, neboť počasí jinak bylo příjemné, nachystaly 
organizátorky několik stanovišť /skákání v pytlích, hra 
s míčem, kuželky, překážkovou dráhu, malování obrázků 
křídami a jiné/. Všechny děti dostaly sladkosti a teplý čaj, 
dospělým přišlo vhod svařené víno. A co víc, po 16 hodině 
zadul silnější vítr, draci se začali vznášet a čtyři z nich se 

vesele třepotali v oblacích ještě i před 18 hodinou. Nutno 
říct, že obdivuhodná byla vytrvalost dětí i rodičů a veliká 
radost přihlížejících. Tak se ta drakiáda přece jenom 
vydařila.                                                                                             JD

Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou

Ne sice ideální počasí, ale přesto konečně s bílou sněhovou 
pokrývkou. Tak se předvedl začátek prosince. Nejinak tomu 
bylo i v sobotu 4. prosince, kdy se od 17.00 hodin chystala 
tradiční vánoční akce před místním obchodem Jednota 
COOP. Postupně se scházeli nejenom oborští občané, aby 
se podívali na menší program s rozsvícením stromu, který 
pro ně připravili zastupitelé obce. Pan starosta obce Obora 
návštěvníky přivítal a vyzval je, aby trojím zvoláním mu 
pomohli rozsvítit vzrostlou borovici. Paní učitelky z MŠ 
Obora nacvičily s dětmi kouzelné vystoupení u rozžatého 
stromu, a potom se všichni přemístili na výletiště, kde se 
podávalo něco na zahřátí a skvělá škvarková pomazánka, 
připravená panem hostinským. Zaburácely hromy a blesky, 
zjevili se nenadále čerti s rozžhavenými vidlemi. Ale ať 
běhali a hledali, žádného hříšníka si do pekla neodnesli. 
Zazněla píseň o Mikulášovi a on si najednou vykračoval po 
boku se dvěma anděly směrem k dětem. A kdo řekl básničku 
či zazpíval písničku, obdržel od Mikuláše vánoční nadílku. 
Rozdal jim přes 60 balíčků. Když se s dětmi rozloučil, odešel 
s anděly k dalším hodným dětem. Na výletišti se linula 

z reproduktoru vánoční hudba a kdo chtěl, mohl poslouchat, 
občerstvit se nebo si připomenout blížící se vánoční svátky. 
Tak ať jsou šťastné a veselé.                                                   JD

Tříkrálová sbírka
Od 1. do 16. ledna 2022 se 22. rokem uskuteční Tříkrálová 
sbírka, pořádaná Charitou ČR. Na Oboře se sbírka sice 
bude konat, ale opět bez účasti koledníků. Zapečetěné 
pokladničky budou umístěny na Obecním úřadě Obora a 
v místní prodejně Jednota COOP. Podrobnější informace 
naleznete ve vývěsce u obchodu nebo na webových 
stránkách Oblastní charity Blansko. Děkujeme všem, kteří 
tuto sbírku podpoří.
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Malá kopaná – sezóna SMFBL 2021
6. liga:

Vydařená sezóna znamenala pro FK Obora postup do 5. 
ligy. Střelecky se nejvíce prosadil Tomáš Kamenický /19 
gólů/, Tomáš Bílek /13 gólů/ a Martin Kotoulek /9 gólů/. 
Pochvalu zaslouží však celý tým za bojovnost, vytrvalost a 
odhodlanost postavit se proti daleko mladším soupeřům.
Během roku se v brance vystřídali golmani Jan Bílek, Martin 
Kotoulek a Jan Kužela. Sestava ostatních hráčů: Tomáš Bílek, 
Jan Boček, Jan Dobiáš, Jaroslav Dobiáš, Filip Fleischlinger, 
Lubomír Janíček, Tomáš Kamenický, Luboš Krnáč, Tomáš 
Kužela, Libor Pavlíček, Martin Pulec, Martin Randula, 
Pavel Straka, Jan Štěrba, Viktor Štěrba, Marek Šváb, Jaroslav 
Tomeček.
Poslední zápas oborští fotbalisté odehráli na domácím hřišti 
v sobotu 16. října od 16.00 hodin. Zvítězili poměrem 2:0 
nad FC AUTO-BENKE Ráječko, které tímto neočekávaným 
vítězstvím zaskočili. V sobotu 20. listopadu v odpoledních 
hodinách se většina hráčů FK Obora sešla na sále kulturního 
domu na Oboře k zakončení letošního ročníku. Předseda 
Tělovýchovné jednoty Obora z.s., pan Josef Kotoulek a 

hospodářka Jaroslava Dobiášová jim poděkovali za dobrou 
reprezentaci a postup do 5. ligy. Připravili pro ně pohoštění. 
Kluci si pak dopřáli menší sportovní vyžití; zahráli si stolní 
tenis a badminton. Snad pohybová příprava na jaro 2022? 
Ať se vám tedy daří alespoň tak jak letos. Blahopřeji.        JD
       

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body
1 FC AUTO-BENKE Ráječko 18 15 1 2 130 40 46
2 MK Černá Hora 18 12 0 6 71 50 36
3 DL Lysice 18 11 2 5 72 47 35
4 FK Obora 18 11 2 5 69 43 35
5 MK JISKRA Brněnec 18 9 2 7 60 48 29
6 TJ K20 Šošůvka 18 7 2 9 47 64 23
7 MK BANÁNI Rájec 18 7 2 9 50 63 23
8 SK VIKTORIA Suchý „B“ 18 5 2 11 39 68 17
9 KANAP Karolín „B“ 18 5 1 12 40 88 16
10 FC ROMA Olešnice 18 1 0 17 23 90 3

Vánoce jsou za dveřmi

V letošním předvánočním čase, kdy žáci pilně trénovali na rozsvěcování 
vánočního stromečku,  vyráběli  dekorace a  dárky na  jarmark,  si   ti  nejmenší 
našli   čas   na   secvičení   krátkého   pásma   básniček   a   písniček.   Předvedli   je 
rodičům a panu starostovi na slavnostním Předávání Slabikářů.

Celá   slavnost   se   povedla,   rodičům   se  moc   líbila   a   prvňáčci   obdrželi 
Slabikář,  pamětní medaili  a malou pozornost  ve formě plyšové kapsičky na 
drobnosti.                                                                                                 

Věhlas   našeho   jarmarku   překročil   hranice   Jabloňan,   tudíž   přijeli 
návštěvníci   z   Boskovic,   Skalice   nad   Svitavou,   Obory   a   širokého   okolí. 
Vzhledem k hygienickým opatřením byl vstup limitován počty účastníků, ale 
na všechny zájemce se  dostalo.  Snažili   jsme se  navodit  vánoční  atmosféru. 
Všem návštěvníkům i pomocníkům  děkujeme. Výrobky jsou stále k zakoupení 
ve škole. Stačí zazvonit.

Za   vybraný   finanční   obnos   uhradíme   žákům   návštěvu   divadla,   kina, 
výukových představení atd.

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, žákům a přátelům naší školy za 
pomoc, podporu a přízeň, kterou naší škole zachováváte.

Přejeme   Vám   klidné   prožití   svátků   vánočních   a   v novém   roce   moře 
zdraví, štěstí a pohody.

Kolektiv ZŠ

  

  

    

Poplatek za komunální odpad a  
za psy v roce 2022

V příštím roce budou opět dva termíny výběru na Obecním 
úřadě Obora, a sice v březnu a dubnu. Včas budou oznámeny. 
Platbu můžete také provést již od ledna převodem na účet 
9227631/0100, kdy jako variabilní symbol uvedete popisné 
číslo vašeho domu a do zprávy pro příjemce napíšete vaše 
jméno a příjmení.
Každá osoba s trvalým pobytem na Oboře uhradí 550 Kč, 
chalupáři za nemovitost v této lokalitě také 550 Kč. Poplatek 
za psy se nemění, za každého tedy 70 Kč.
Osvobozeni od poplatku za svoz odpadu budou senioři od 
80 let a starší; děti v daném roce narozené; členové zásahové 
jednotky Obora. Další osvobození viz. Obecně závazná 
vyhláška obce Obora č. 2/2021, o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství.
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Zprávičky z naší školičky
Podzim letos přišel v krásných barvách. Barevnost jsme 
přenesli do tvoření s nasbíraným přírodním materiálem i do 
prostor školky. Vzhledem k stále stejným epidemiologickým 
opatřením jsme museli s dětmi opět omezit některé aktivity, 
především výlety. 
Většinu akcí jsme proto pořádali přímo v MŠ. Ve středu 
20.října ve spolupráci s paní knihovnicí Trubákovou 
nás mohla navštívit přímo v MŠ spisovatelka paní Lucie 
Hlavinková, která nám povídala o svých knihách, a to nejen 
o těch, které jsou o zvířátkách a které si čteme. S knihami 
paní spisovatelky o pejscích jsme se účastnili po celý rok 
2021 vyhlášeného projektu knihovnou Boskovice Psí rok.  
S dětmi jsme hlavně četli a z přečteného plnili zadané úkoly. 
Velké poděkování v této době patří našemu zřizovateli, 
Obci Obora, který dětem MŠ daroval hudební pohádku 
divadélka Paravánek a paní Jarce Dobiášové, jež celou 
akci pro nás zorganizovala, a to v úterý 2. listopadu 
v dopoledních hodinách. Děti tak měly nevšední zážitek  
z celého Špalíčku pohádek přímo v mateřské škole.
Ve dnech 15. a 16. listopadu nás navštívila ohlášená ČŠI. 
Kromě materiální vybavenosti, dodržování právních 
předpisů, finančních a bezpečnostních podmínek, 
zjišťovala a kontrolovala především průběh a výsledky 
poskytovaného vzdělávání dětem. Celková zpráva ještě 
nebyla vypracována, ale na místě samotném ocenily 
paní inspektorky nejen motivující prostředí pro děti, ale i 
celkovou příjemnou a klidnou atmosféru ve třídě. Vyzdvihly 
naši práci zaměřenou na přírodu a ekologii, která není jen 
součástí našeho ŠVP PV, ale je především vidět ve školce i 
mimo ni na každém kroku. 
Sbíráme papír, třídíme odpad, učíme se zahradnickým 
pracím, přikrmujeme v zimě zvířátka a ptáčky, staráme 
se o studánky a les, ale hlavně se učíme přírody si vážit a 
dle svých možností pomáhat. Část tvoření z přírodnin jste 
mohli i vy vidět na výstavě v knihovně v červnu-Čtvero 
ročních období. 
A už je tu první sníh a velká radost dětí. Sáňkujeme, 
bobujeme, stavíme sněhuláky anebo se v něm jen tak radostně 
válíme. Brzy přijde Mikuláš, a tak se připravujeme na jeho 
návštěvu. Zdobíme celou školku, odevšad koukají andílci 
ale i čertíci. Nevíme, koho nakonec pan Mikuláš vezme  
s sebou. Hurá, přivedl jen krásného andílka a ten měl plný 
košík dobrot.
Rozsvěcují se první vánoční stromy a v sobotu 4. prosince 
pomohly děti rozsvítit i vánoční strom v Oboře. Za své 
milé a bezprostřední vystoupení byly odměněny velkým 
potleskem všech přítomných. A samozřejmě obdarovány 
samotným panem Mikulášem.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem za velké pochopení 
a respektování nynější situace, která není jednoduchá pro 
nikoho, ale snažíme se, aby děti zasáhla co nejméně. Všem 
přejeme krásné, pohodové Vánoce, užijte si je. No nového 
roku hodně zdraví a jen to nejlepší
                            přeje za celý kolektiv MŠ Michálková Dana
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Informace z knihovny, pozvánky do knihovny
Milí spoluobčané, milí čtenáři,
ani se nechce věřit, že je zde opět!!! konec dalšího roku. 
Podzim se pomalinku překulil v advent a čas vánoční. Opět 
nám ten rok strašně rychle utekl.

Po několika letech nás 
se svými verši, písněmi i 
autorským čtením navštívila 
paní Eva Sádecká. Setkali 
jsme se na literární čajovně 
s podtitulem TEĎ TO 
VIDÍM JINAK. Paní Eva 
Sádecká se narodila na 
Blanensku, nyní žije u 
Prahy. O to raději se vrací do 
krajiny svých kořenů.
Literární čajovna v knihovně 
v Oboře proběhla v úterý 19. 
10. 2021. 
A jako vždy i toto setkání 
po letech s paní Evou bylo 

velmi příjemné. Plné pohody, laskavosti, radosti i smutku; 
tak - jak to v životě někdy chodí. Takové něžné pohlazení 
uprostřed všedních dnů. A pomyslně byli pohlazeni všichni, 
kteří na tuto akci zavítali.
Ve středu 20. 10. 2021 dopoledne do Mateřské školy v Oboře 
zavítala paní Lucie Hlavinková, regionální spisovatelka. Pro 
„naše děti“ paní spisovatelka není neznámá. S knihami této 
spisovatelky se děti účastní po celý rok 2021 projektu Psí 
rok, který vyhlásila Knihovna Boskovice. Paní Hlavinková 
dětem četla z vlastních knižních titulů Projekt PES a 
Sesterstvo; děti se živě zapojovaly do děje čteného slova, 
odpovídaly na dotazy. Beseda se setkala se zájmem dětí i 
paní učitelek v MŠ. 
Tématem letošního ročníku projektu Moravské zemské 
knihovny v Brně Jižní Morava čte je motto: „Teď to vidím 
jinak“. 
Zároveň si připomínáme 120. výročí narození básníka 
Jaroslava Seiferta. Požádala jsem paní Hlavinkovou o 
vytvoření metodického listu s tématikou některé z jeho 
básní, např. formou omalovánky.
A tím uzavřeme pomyslný oblouk, který jsme otevřeli na 
regionálním odd. Městské knihovny v Blansku ve školním 
roce 2010/2011 s literárně-výtvarným projektem Chlapec a 
hvězdy - k  110. výročí narození Jaroslava Seiferta.
Literární čajovna i beseda v MŠ se konala v rámci projektu 
Jižní Morava čte 2021.
Ráda bych touto cestou poděkovala za dobrou spolupráci 
paní Lucii Hlavinkové, paní Evě Sádecké, paní Mgr. Kateřině 
Bartošové z MZK v Brně, paní Daně Michálkové – ředitelce 
Mateřské školy Obora a vedení Obce Obora.

Čtyři děvčátka z naší 
MŠ a jeden chlapec, žák 
4. třídy ZŠ, se zúčastnili 
výtvarné nebo literární 
soutěže pod hlavičkou 
Moravské zemské 
knihovny. Jejich práce 
byly zaslány začátkem 
listopadu do MZK v Brně. 
Bohužel se ani jedna 

z nich neumístila na prvních třech místech – zde je odkaz 
na článek na MZK v Brně, kde je vyhodnocení soutěže: 
http://www.jiznimoravacte.cz/soutez
Nicméně všech pět dětí od knihovny v Oboře dostane knižní 
dárek O Ježíškovi a diplom za účast. Není důležité zvítězit, 

ale pokusit se o to, zúčastnit se! A mít z toho dobrý pocit.
2. listopadu proběhlo divadelní představení Divadla 
Paravánek pro děti z mateřské školy. 
7. prosince se mělo konat tradiční adventní fl oristické 
tvoření s Marikou. Ovšem – horšící se situaci s onemocněním 
COVID 19 a vládním pandemickým opatřením jsme 
dílnu nemohli pořádat. Věřím, že ti, kteří na dílnu rádi a 
pravidelně chodili nejen vyrobit si vlastní adventní věnec, 
ale i pro atmosféru v knihovně, si svá letošní aranžmá 
vytvořili doma sami. Je mi to líto, že jsme ani letos nemohli 
ty krásné chvíle prožít spolu. Nicméně - vánoční čas již 
může přijít. Protože Vánoce = pohoda a klid, útulně a mile 
doma i v srdci. Protože nejlepší (a většinou i nejvzácnější) 
věci jsou ty, které jsou zadarmo nebo se nedají koupit.
Do konce roku je ještě možné v knihovně zhlédnout výstavu 
obrazů blanenské výtvarnice Martiny Chybové Červené 
TVÁŘE KOLEM NÁS. 
V lednu pak budeme instalovat výstavu dětských prací na 
téma PSÍ ROK, projektu se po celý rok 2021 účastnila naše 
oborská mateřská škola. 
Více zde: https://obora.knihovna.cz/aktuality2/

Připravujeme:
Leden
Literární čajovna – Všechny krásy dřeva od Martina 
Patřičného (vzájemné sdílení – knižní novinky i osvědčená 
klasika) 
Příprava výstavy – v jednání, termín konání leden-červen 
2022

Únor
Výtvarné tvoření pro veřejnost 
Beseda s Dr. Boženou Kovářovou, ředitelkou SOKA 
v Blansku, o historii příjmení v Oboře k výročí založení 
obce Obora 660 let
Cestovatelská beseda 

Březen
Literární čajovna (knižní novinky i osvědčená klasika, 
citáty i myšlenky dne)
Výtvarné tvoření -  Velké jarní zdobení našich domovů
Divadlo nebo jiná akce pro děti z MŠ
Je však otázkou, nakolik se nám podaří tento plán akcí 
naplnit, záleží na aktuálních proti pandemických vládních 
opatřeních. Jsem mírná optimistka; věřím, že situace bude 
lepší než v roce 2021. Držme si palce.
Změna programu vyhrazena.
A zde je to správné místo pro závěrečný vinš ode mne pro 
Vás v tomto roce.
Milí přátelé, čtenáři, sousedé a všichni, kdož tyto řádky čtete,
děkuji Vám za dosavadní přízeň mně i knihovně, která letos 
oslavila desáté narozeniny. Přeji Vám a Vašim rodinám klidné i 
veselé prožití vánočních svátků. A v novém roce 2022 Vám všem 
vinšuji hlavně ZDRAVÍ, štěstí a radost. A – těším se na setkání 
s Tebou/Vámi v knihovně v Oboře.               
                 Mgr. Jana Trubáková 

Šťastné Vánoce vám všem (František Novotný)
Až večer odemknete tajemnou snítkou jmelí

Až radost zaleskne se v příboru na ryby
Ať vaše oči najdou všechno co najít chtěly

Ať u stolu jste všichni a nikdo nechybí
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Životní jubilea v říjnu, listopadu a prosinci

50 let Ing. Jiřina Stejskalová 55 let Irena Růžičková

70 let Václav Kovář 70 let Eva Kovářová

70 let Josef Kopřiva 71 let Zdeňka Lišková

72 let Ing. Jiří Havíř 74 let Marta Řezníčková

87 let  Oldřich Moráň 91 let  Vlasta Kovářová

Z matriky
Během roku 2021 se narodily 4 děti, 2 holčičky a 2 

chlapečci. Zemřeli 3 občané. 
Do naší obce se přihlásilo celkem 11 nových obyvatel, 
3 se odhlásili. Konaly se 3 svatby, z toho jedna Zlatá.
Trvalý pobyt na Oboře má nyní 342 občanů; evidova-

né domy s popisným číslem dosáhly 138.

Narození
,,Nový život začíná, je tu malý klu-
čina. Sotva že ses narodil, celý svět 

jsi rozsvítil. Přejeme ti maličký, život 
jako z písničky. Ať zdraví se tě drží 

jako klíště, co nesplní se dnes, tak tedy 
příště.“

Mamince Kateřině Kubínové 
a tatínkovi Janu Štěrbovi 

se narodil syn Daniel.                                                                              
Vše nejlepší přejí 

zastupitelé obce Obora

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

kousku lásky.

Úmrtí
,,Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím byla maminka 

každému z nás. Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí, 
nikdy již nezazní nám její hlas.“

Ve středu 15. prosince zemřela po dlouhé nemoci 
paní Věra Havířová ve věku 78 let.

Upřímnou soustrast celé pozůstalé rodině vyjadřují 
zastupitelé obce Obora.
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Vážení spoluobčané, sousedé, 

Silvestrovský výšlap na rozhlednu na Malém Chlumu se uskuteční v pátek 31. prosince 2021 
individuálně, obec Obora jej nebude organizovat. 

Záleží jen na vás, kdo si sám za sebe zpříjemní tento den výšlapem na toto oblíbené místo. 
 
                                 

 Dodržujte stanovená protiepidemická opatření a platná nařízení vlády ČR.  

Zastupitelé obce Obora roznášeli vánoční kolekce s přáním do každého domu.



Číslo 63. Prosinec 2021. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v březnu 2022.


