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Okénko do historie z obecní a školní kroniky
Rok 1927: obec byla značně rozechvěna. Dostal totiž p. 
František Janíček, rolník č.3 směnou Dvůr v Doubravici a 
tu ze svých pozemků na Oboře popustil 28 mír. Nastalo 
měření a dělení. Byly a jsou dosud mrzutosti, an rozděle-
ní nebylo ideálně provedeno. Není však možno by lidský 
duch něco vykonal i to nejlepšího, a aby to nebylo pohaně-
no. Tak i s tímto dělením bylo. Kdyby to byl dělil Petr nebo 
Pavel, vždy se na tom chyba našla, neboť pole bylo 28 mír i 
s pastvinami a žadatelů na 70, takže ani zdaleka uspokojiti 
je nebylo možno.
Les u Hájenek přidělený obci pozemkovým úřadem za ob-
nos 1200 Kč byl na návrh obecního zastupitelstva vykácen 
(s povolením zem. inspekce lesní 7/3 1927.č. 4893.) Dražba 
na dříví zde vynesla 5250 Kč. Kromě vykáceného lesa zůsta-
la ještě asi 1 měřice mládí.
Dne 30. ledna pořádal Sokol divadlo. Sehrán kus: ,,Ptačí 
mozky“; 13. února sehrál hasič. sbor divad. kus: ,,Poklad“. 
Dne 9. března v 14 ½ hodině zpozorován ze školy kouř va-
lící se od Hutí. Způsoben poplach. Hořelo stavení Vitou-
cha Josefa č.55. Hašení zúčastnil se jen sbor domácí, který 
ochránil i sousední stavení a hospodářské budovy. Majitel 
byl pojištěn. Dne 11. března pořádala Místní jednota repub-
likánského dorostu přednášku Ing. Nováka: ,,Ochranou 
rostlin ku zvýšení zemědělské výroby.“ Účast 50. Dne 27. 
března Sokol a hasičský sbor společně sehráli divadelní kus: 
,,Naše chaloupka.“ Dne 3. dubna sehrály školní dítky diva-
dlo: ,,Honza v zakletém zámku.“
Na jaře t. r. vysazeno na Stráň 18 višní a podél cesty k Hájku 
30 třešní. V Osekovici a na Chlumu Holém vysazeno 16 000 
smrkových sazenic. Část Holého Chlumu osázena byla 1500 
sazenicemi agátovými. V měsíci dubnu a počátkem květ-
na trvalo pěkné a vlahé počasí, takže příroda se předčasně 
probudila. Třešně počaly již ku konci dubna kvésti a v květ-
nu v první třetině již kvetly i ostatní ovocné stromy. V noci 
však z 11. na 12. květen uhodil silný mráz, který zhubil vše 
rozkvetlé i odkvetlé ovocné stromoví. Mráz 12. května ráno 
v 6. hod. byl na škol. Teploměru -2°C. U třešní pomrzli i 
holinky, jabloně, hrušně, švestky a ořechy jež byly v květu 
zbaveny úrody. Jen druhy, které kvetly později, měly ovo-
ce. Ve dnech 13. a 14. května trvaly sněhové vánice.
Z jara opravena horní ,,Brůdňa“ nákladem /nezaznamená-
no/. Dne 22. května konán na Oboře sjezd hasičské župy 
čís. IV. Sjezdu zúčastnilo se 17 sborů. Při sjezdu kromě ob-
vyklých čísel pořadu, konána zkouška s motorovou stří-
kačkou firmou Hrček a Neugebauer z Králova Pole. Míní 
totiž sbor motorovou stříkačku zakoupiti. Úmysl zakoupiti 
motorovou stříkačku má skvělého obhájce v náčelníku has. 
sboru Janu Borkovi z čís. 24. Jsou však členové, kteří pova-
žují zakoupení motorové stříkačky pro Oboru za věc luxus-
ní. Hlavní příčina je však nedostatek finančních prostředků. 
Nadšenci pro motorovou stříkačku však se nedali zastrašiti. 
Vysláni byli hasiči a ti v okolních obcích sbírali na motoro-
vou stříkačku. Sebrali v okolních obcích 4452 Kč. Konána 
sbírka v obci, která vynesla 3809 Kč. Tedy pro začátek dosti. 
Při oslavě 30. letého trvání hasičského sboru vyznamenáni 
za 30letou službu byli čl. Alexa Fr. Č. 14; Sehnal Fr. 37 a 
Barák Fr. 50. Při hasičském sjezdu měl přednášku p. Jurek, 
řídící v. v. o ,,Pokroku v hasičství“ a R. Trávníček, jedna-
tel sboru podal dějiny sboru místního. Sjezd se vydařil i po 
stránce finanční. 
/ Pokračování příště /
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Slovo starosty
Vážení občané, jaro je tady a s tím spojené některé investiční 
akce v obci. V nejbližší době bude zahájena oprava chodní-
ků kolem obchodu a vedle hasičky. Během prací bude čás-
tečně omezen pohyb v daných lokalitách, a proto prosím  
o pochopení a trpělivost.
Plánovaná stavba nové rozhledny se letos neuskuteční, a to 
z důvodu příliš vysoké pořizovací ceny, kdy dřevěné a ko-
vové prvky rozhledny šly oproti jaru 2021 na dvojnásobek. 
Dalším důvodem jsou nevýhodné podmínky vypsané dota-
ce. Nicméně stavební povolení máme v šuplíku a uvidíme, 
co bude dál.

Ještě bych se rád vyjádřil k současné situaci ve společnos-
ti. Zažíváme těžké časy. V Evropě zuří válka, ceny rostou 
o desítky procent a co je nejhorší, není vidět to pověstné 
světlo na konci tunelu. Asi nás to naučí, alespoň některé, 
žít skromněji a pokorněji. Mezi lidmi je mnoho zla, zášti, 
nenávisti, závisti, intrik a já nevím, čeho ještě. Chovejme 
se k sobě slušněji a ohleduplněji. Ctěme názor druhého, 
byť s ním nesouhlasíme. Všem přeji krásné jaro, klid, mír 
a zdraví. 
     Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 9. prosince 2021 se konalo od 17.00 hodin 7. 
zasedání Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního 
úřadu.
Usnesení 60/2021: schválil se Rozpočet obce Obora na rok 
2022. Rozpočtové příjmy celkem 7 051 600 Kč, rozpočtové 
výdaje celkem 7 051 600 Kč.
Usnesení 61/2021: schválil se Rozpočet /plán výnosů a 
nákladů/ příspěvkové organizace MŠ Obora na rok 2022.
Usnesení 62/2021: schválila se Smlouva na pronájem 
prostoru sloužícího podnikání – Oborská hospůdka.
Usnesení 63/2021: schválila se Kupní smlouva na prodej 
pozemků p. č. 924 a p. č. 888/6 v k. ú. Obora u Boskovic. 
Usnesení 64/2021: schválili se Dohoda o provedení práce 
v roce 2022, týkající se pana Josefa Alexy (obecní práce)
Usnesení 65/2021: schválila se Dohoda o provedení práce 
v roce 2022, týkající se paní Jaroslavy Dobiášové (obecní 
kronikářka)
Usnesení 66/2021: schválila se inventarizační komise ve 
složení: předseda Petr Havíř, členové Josef Alexa a Jaroslava 
Dobiášová.
Usnesení 67/2021: schválil se Dodatek č. 2 Smlouvy o 
zajištění financování systému IDS JmK. 
Usnesení 68/2021: schválila se Smlouva o umístění 
retranslační stanice s firmou PODA a. s.
Usnesení 69/2021: schválil se Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
dílo ze dne 23. 8. 2021.
Usnesení 70/2021: zastupitelé revokovali usnesení č. 
57/2021 /podání Žádosti o dotaci z Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech (11772), Podprogram 
(117D721) Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 2022- nová rozhledna na Malém Chlumu/ 
z důvodu zvýšení finančních prostředků.
V bodě XV. předsedající seznámil zastupitele se Zprávou 
o hospodaření v obecních lesích obce Obora za rok 2021, 
kterou mu předal lesní hospodář, pan Patrik Juřina. 
Ve čtvrtek 24. února 2022 se konalo od 17.30 hodin 1. 
zasedání Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního 
úřadu.
Usnesení 3/2022: schválila se Žádost o vyřazení majetku 
z evidence příspěvkové organizace MŠ Obora.
Usnesení 4/2022: schválila se Smlouva č. PR-
001030065326/003-ENGB o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene /souhlas s umístěním distribuční 

soustavy na par. č. 858/37 v katastrálním území Obora u 
Boskovic/ s firmou EG.D, a.s.
Usnesení 5/2022: neschválila se Žádost o odkup 
pozemkové parcely č. 855/1 a pozemkové parcely 
č. 855/3 v katastrálním území Obora u Boskovic.  
Zdůvodnění: V územním plánu obce Obora je část daného 
území značena jako biokoridor /území obývané živočichy 
a rostlinami/, kde je zákaz jakékoliv stavby a kácení dřevin. 
Usnesení 6/2022: schválila se Žádost o zpřesnění hranic 
pozemků par. č. st. 90; par. č. 761/4; par. č. 761/3 a par. č. 
721/3 v katastrálním území Obora u Boskovic.

Poplatek za komunální odpad a za psy se vybíral ve čtvrtek 
17. března od 17.00 do 19.00 hodin na Obecním úřadě Obora. 
Druhý termín bude ve čtvrtek 21. dubna 2022, na stejném 
místě i ve stejnou dobu. Platbu lze provést také převodem 
na účet  9227631/0100,  variabilní  symbol  je popisné  číslo 
vašeho domu, do zprávy pro příjemce uvedete vaše jméno 
a příjmení. Poplatek činí 550 Kč za každou osobu s trvalým 
pobytem na Oboře; chalupáři za nemovitost v této lokalitě 
také 550 Kč. Poplatek za každého psa je 70 Kč.
Osvobození od placení: občané s trvalým pobytem od 80 
let a starší; děti v daném roce narozené; členové zásahové 
jednotky Obora; občané mající adresu trvalého pobytu 
v sídle ohlašovny; občané, kteří po dobu kalendářního roku 
se zdržují v zahraničí nebo jsou umístění ve zdravotnickém, 
nápravném nebo jiném zařízení.

Dárek pro seniory. Občané s trvalým pobytem na Oboře při 
dovršení 70 let a výše dostávají v tomto roce od obce dárkový 
poukaz v hodnotě 250 Kč na výběr zboží dle vlastního 
výběru v místním obchodě Jednota COOP. K tomu ještě 
kosmetický balíček. Občané, kteří dosáhli kulatého nebo 
polokulatého výročí, obdrží poukazy dva.

Charitativní sbírka. Obec Obora podpořila Sbírku 
zdravotnického materiálu na pomoc obětem válečného 
konfliktu, pořádanou Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Blansko. V sobotu 5. a pondělí 7. března 
od 15.00 do 17.00 hodin převzali zastupitelé na obecním 
úřadě zdravotnický materiál od dobrovolných dárců, 
stejně jako finanční obnos 16 300 Kč. Za tyto peníze zajistila 
místostarostka obce další zdravotní materiál v blízkých 
lékárnách. Spolu se starostou jej posléze převezli do 
sběrného místa v Blansku. Odtud se vše expedovalo 
do Prahy, kde se tvořily balíčky 1. pomoci a předávali 
zdravotníkům Ukrajinského Červeného kříže. Děkujeme 
těm, co se na sbírce podíleli.                                                  JD
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Silvestrovský výšlap
Poslední den roku pátek 31. prosince vůbec 
nepřipomínal, že panoval zimní čas. Chyběl 
sníh, od rána svítilo slunce a přetrvávaly teploty 
nad +10°C. A možná právě toto bylo pro mnohé 
občany impulsem projít se k rozhledně na 
Malém Chlumu. Již po druhé se akce nekonala 
organizovaně pod vedením obce Obora, nýbrž 
záleželo pouze na lidech, zda toto oblíbené místo 
navštíví. Rozloučit se se starým rokem mělo 
v úmyslu hodně výletníků z Obory i širokého 
okolí. Svědčila o tom spousta šlápot a otisků na 
rozbahněné zemi. Výšlap i přesto měl své kouzlo 
a opravdu stál zato. Nádherný výhled do daleka, 
hřejivé slunečné paprsky na tváři, setkání se 
známými, možnost ochutnání gulášové polévky, 
svařeného vína nebo ovocného čaje, posezení  
u ohýnku,..Co si přát více? Snad jen pevné a stálé 
zdraví, spokojenost, lásku a bezpečí pro všechny, 
které máme rádi.                                                     JD

Tříkrálová sbírka
Diecézní charita Brno naplánovala po dvaadvacáté přivítání 
nového roku Tříkrálovou sbírkou, a to od 1. do 16. ledna 
2022. Do poslední chvíle však zůstávala otázka, jaký bude 
mít tento ročník průběh. Jelikož nám přišlo v prosinci 
sdělení, že bude sbírka opět bez účasti koledníků, zajistili 
jsme zapečetěné pokladničky na Obecním úřadě Obora 
a v místní prodejně Jednota COOP. Dali jsme na vědomí 
všem obyvatelům pomocí letáčků, sdělením ve zpravodaji 
Oboráček, na vývěsce u obchodu, na webových stránkách 
obce a hlášením v místním rozhlase, jak bude sbírka u nás 
probíhat. Přestože nakonec přišlo vyjádření, že je možnost 
tradičního koledování, my už jsme nic neměnili. Vybrala se 
finanční částka 9 866 Kč, celkově Oblastní charita Blansko 
vykoledovala ke dni 24. ledna 2022 částku 2 817 715 Kč.
Mons. Th.Lic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, 
poděkoval dopisem všem dárcům a podporovatelům 
Charity za obrovskou solidaritu a pomoc v loňském roce. 
Přestože byla sbírka v mnoha ohledech mimořádná / 
nemohli se setkat koledníci a dárci, nezazněla oblíbená 
koleda, nezacinkaly rolničky v tradičních průvodech,…/ 
získala brněnská diecéze obnos 17 512 708 Kč. Peníze 
pomohly lidem, kteří žijí pod hranicí důstojného života; pro 
mentálně a zdravotně postižené občany z Betany Boskovice 
zakoupila blanenská Charita koncem června speciální 
vícemístný automobil s nástupní plošinou pro vozíčkáře; 
ten pomáhal i lidem po ničivém tornádu na jižní Moravě; 
uhradila se kompletní terapie desetiletému chlapci s vážnou 

nemocí kostí; dary ze sbírky podporovaly také nevyléčitelně
nemocné a umírající, aby prožili poslední okamžiky svého 
života doma se svými blízkými. Péči o ně zajišťovala síť 
charitních domácích hospiců a lůžkové zařízení v Rajhradě 
u Brna. 
Pan biskup vyjádřil velikou úctu všem, kteří podpořili 
Tříkrálovou sbírku; přispěli lidem v nouzi; dokázali pomoct 
proměnit složité životní osudy; ukázali, že solidarita a 
vzájemná pomoc je naší společnou hodnotou. Neocenitelné 
zásluhy na této akci patří koledníkům a lidem, kteří se na 
sbírce podíleli a nezištně věnovali svůj čas ve prospěch 
druhých.
Ať tedy požehnání Tříkrálové sbírky 2022 opět přinese 
radost a naději do našich srdcí i do našich domovů a je 
příkladem všem ostatním.                                                      JD

Slovo redakce
Milí naši občané. Zatím stále panují spíše studené a chladné 
dny, ale i tak se příroda pomalu probouzí. První poslové 
jara – sněženky, čemeřice, petrklíče a krokusy – už vystrkují 
své hlavičky. V povětří poletují štěbetálci a mají velmi 
napilno stavět si své příbytky. Po silných větrných poryvech 
jim mnoho hnízd spadlo, proto nemohou ptáčci ani chvíli 
zahálet. Stejně tak i my, obecní zastupitelé, se budeme 
i nadále snažit být prospěšní naši obci a hlavně vám. 

Plánujeme kulturní, sportovní akce i brigády a doufáme, 
že se vše konečně uskuteční. Budete-li mít zájem podílet se 
na přípravě hlavně akcí pro děti, dejte nám vědět. Každý 
nápad i pomocná ruka je vítána. A právě ve zpravodaji 
Oboráček se můžete o ledačems dozvědět. Hezké počtení.
   Vše dobré vám přeje Jaroslava Dobiášová
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Valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů Obora

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Obora se 
uskutečnila v sobotu 22. ledna 2022 od 18.00 hodin na 
sále kulturního domu. Kromě 18cti zúčastněných členů 
organizace přijala pozvání místostarostka obce Jaroslava 
Dobiášová. Mezi hlavní body programu patřila Volba 
návrhové komise, Zpráva o činnosti sboru a Zpráva o 
hospodaření za rok 2021, Zpráva revizní rady za uplynulý 
rok, Volba delegátů SDH na VH okrsku a Návrh plánu 
činnosti na rok 2022. Hasičům, kteří dovršili významné 
kulaté výročí, se slavnostně předal hodnotný dárkový 
balíček.  Následovala diskuze, občerstvení a závěr. 

Valná hromada Tělovýchovné jednoty Obora 
Valná hromada Tělovýchovné jednoty Obora se konala 
v pátek 28. ledna od 18.00 hodin v přísálí kulturního domu. 
Vzhledem ke zvýšenému počtu covidovým onemocněním 
se z 41 členů zúčastnilo pouze 9 členů a 13 se omluvilo. Po 
informacích o uplynulých aktivitách spolku se projednával 

plán na letošní rok, vybíral se členský příspěvek 100 Kč a 
následovalo občerstvení. Původně plánovaný záměr zahrát 
si po schůzi stolní tenis nebo badminton se neuskutečnil pro 
malou účast.

Taneční na Oboře 2022
Proticovidová opatření na konci roku 2021 příliš nepřála 
společenským akcím. Tyto taneční přesto bylo možné 
pořádat, protože neporušovaly v té době platná omezení. 
Proto se v lednu a únoru uskutečnil již 11. ročník výuky 
společenských tanců na Oboře. První taneční v r. 2011 
zorganizoval Erik Vyhlídal s Alenou a Jiřím Míšenskými. 
Počet zájemců se postupně zvyšoval, až v r. 2018 dosáhl 
45 párů. Od tohoto roku jsme rozdělili uchazeče do dvou 
skupin: na začátečníky a pokročilé. Letos se přihlásilo 
16 párů do začátečníků a 18 do pokročilých. Celý kurz 
dokončilo 27 párů. Akci vedli opět manželé Míšenští, kteří 
letos učí již 45 sezonu společenské tance. K tomuto výročí 
uspořádali 19. března v Dělnickém domě v Blansku „Jarní 
ples“. Tím ale Taneční škola manželů Míšenských nekončí. 
Na shledanou na Oboře v roce 2023. 

Na závěr nemůže chybět poděkování našemu obecnímu 
úřadu za vstřícný postoj.                               Za pořadatele JH 

Mateřská škola Obora, okres Blansko, příspěvková organizace

Vás zve k zápisu dětí
Ředitelka Mateřské školy v Oboře si dovoluje pozvat rodiče s dětmi k zápisu dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2022/2023. Zápis se bude konat

Ve čtvrtek 12.5. 2022 od 14,00 – 17,00 hod. v budově mateřské školy

Vezměte prosím s sebou
-  rodný list dítěte 

-  občanský průkaz / pro kontrolu trvalého bydliště/
 -  vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem.

Formulář žádosti si můžete stáhnout na web. stránkách www.obecobora.cz, kde najdete naši MŠ, 
nebo po předběžné domluvě s ředitelkou školy přímo vyzvednout v mateřské škole. 

Na web. stránkách najdete rovněž kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ.

Těšíme se na vaši návštěvu 
Michálková Dana, řed. školy
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Zprávičky z naší školičky
Jaro ťuká na vrátka, slunečný je čas. My se však chceme 
ještě na chvíli vrátit na konec loňského roku, abychom 
vám přiblížili vánoční čas v naší školce. Děti se moc těšily 
na příchod svatého Mikuláše. Měly připravené krásné 
básničky, které mu s nadšením zarecitovaly. Na oplátku od 
něho dostaly spoustu ovoce, sladkostí i adventní kalendáře. 
S přípravou této odpolední akce pomohli manželé Vydrovi, 
patří jim od nás velké poděkování.
V adventní době probíhaly ve školce vánoční přípravy. 
Děti se naučily písničky a básničky, zapojily se do pečení 
vánočního cukroví, vyráběly vánoční svícny a hezkou 
výzdobu v celé budově.  Jako každoročně si uspořádaly 
spolu s paní učitelkami ,,malé Vánoce“ těsně před Štědrým 
dnem. Připomněly si vánoční zvyky, rozsvítily svíčky a 
pochutnaly si na slavnostním obědě. 
Když pominuly zimní svátky, školka se v novém roce 
opět otevřela. Na děti čekal stále ještě nazdobený vánoční 
stromeček a pod ním nepřeberné množství dárků. 
Rozzářená očka, úsměvy na rtech a nedočkavost, co na ně 
čeká, bylo pro nás, učitelky, velikou odměnou i motivací.
Během ledna jsme si užily vycházku ke krmelci s panem 
myslivcem. Děti zajistily vše, co by v žádném krmelci nemělo 
chybět. Od kukuřice přes ořechy a kaštany, až po plný pytel 
loňského sena… Od pana Konstanze se dozvěděly hodně 
zajímavostí o životě v lese. 
V únoru do školky zavítala zkušená záchranářka, která 
učila děti zásady 1. pomoci při úrazu. Děti bedlivě 
poslouchaly její výklad a navzájem si potom vyzkoušely 
na svém kamarádovi, jak ošetřit různá zranění. Ve stejném 
měsíci jsme si zadováděly v originálních maskách na 
tradičním každoročním karnevalu. Písničky, tanec, soutěže 
a samozřejmě odměna. A veliká pochvala rodičům, 
především maminkám, které dětem kostýmy připravily. 
Předškoláci pak zavítali ještě do ZŠ v Jabloňanech, aby 
se mohli seznámit s prostředím budovy, kamarády, paní 
ředitelkou a učitelkami. Vyzkoušeli si školní úkoly, novou 
interaktivní tabuli, zacvičili si a zahráli sportovní hry.
A už začal březen ,,Měsíc knihy“ a my vyrážíme do místní 
knihovny, půjčujeme si pěkné a veselé knížky, čteme dětem 
ve školce, na zahradě i v lese. S knížkou v ruce zažívají děti 
velká dobrodružství nejen ve školce, ale i v pohádkách. 
No, a my jim budeme i nadále připravovat další různá 
překvapení a učit je potřebným věcem, aby měly pěkné 
zážitky, měly na co vzpomínat a bylo nám spolu moc 
dobře.  
         Za celý kolektiv MŠ Obora učitelka Libuše Hamplová

Mobilní planetárium ve školce

Čteme ve školce, v knihovně i v lese...

Karneval

Dě�  si vyzkoušely první pomoc kamarádovi... Vánoce ve školce

vycházka za ovečkami v Hu�  sv. Antonie
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Pár střípků z Obecní knihovny Obora
S jarním obdobím vás chci srdečně pozvat na 
probíhající výstavu obrazů paní Hany Plchové 
z Žernovníka, výstava bude k vidění do konce 
dubna t. r.
22.  března by se měla konat v minulosti již 2x 
kvůli covidu odložená beseda o původu příjmení 
u nás v Oboře, přednášející paní PhDr. Božena 
Kovářová, ředitelka Státního okresního archivu 
v Blansku.
Poslední úterý v březnu, 29. 3., bude patřit 
floristickému tvoření s Marikou – více v plakátku.

Na květen připravujeme vycházku s archeologem do 
okolí Obory.  Přesný termín bude zveřejněn na vývěsce u 
obchodu a na webové stránce knihovny.

Pro děti z MŠ Obora je na čtvrtek 26. 5. organizován výlet 
do Vavřince-Veselice, za pověstí O Macoše, do Veselické 
knihovny a Turistického informačního centra, rádi bychom 
navštívili Muzeum včelařství a rozhlednu Podvrší u 
Veselice. Jen aby nám přálo hezké počasí, nálada bude 
určitě výborná.
Pro období před  prázdninami (květen nebo červen) 
plánujeme floristické tvoření s tématikou – Víte, co je 
mechárium? Přijďte si vyrobit vlastní autorskou přenosnou 
zahrádku. Přesný termín bude včas zveřejněn.
Milí čtenáři i ne-čtenáři naší knihovny, přeji Vám všem 
krásný jarní čas, veselé Velikonoce, hodně sluníčka a radosti.
Těším se na setkání s Vámi v knihovně i mimo ni.
     Jana Trubáková

Jabloňanská škola sportuje
Jako každý rok, tak i letos, jsme se rozhodli zdokonalit své 
bruslařské umění. Někteří žáci sice na bruslích stáli poprvé, 
ale pravidelným tréninkem se z nás stali zdatní bruslaři. 
Opravdu všechny děti se bruslit naučily. Všichni si bruslení 
oblíbili. 
Navázali jsme plaveckým výcvikem, který probíhá v malém 
bazénku v Blansku. Kde se žáci zdokonalují v plaveckých 
dovednostech. 
V době Masopustu, jsme ve škole po dvou letech, uspořádali 
Karneval nejen pro školní děti. Účast byla největší za 
poslední dobu a škola praskala ve švech. Přišla spousta 
dětí i z okolních vesnic. Tombola byla bohatá, občerstvení 
úžasné. Veliké poděkování patří aktivně se zapojujícím 
rodičům a hlavně Miru Kaktusovi a klaunovi Evce. Tato 
dvojice opět udělala karneval nezapomenutelným.
V březnu nás navštívili kamarádi z MŠ Obora, kteří se před 
zápisem přišli  seznámit se školou a paní učitelkou. 
Den otevřených dveří se  konal 16. 3. 2022. Zájemci, kterým 
termín nevyhovoval, si můžou domluvit individuální 
termín návštěvy. 
Zápis proběhne 1. 4. 2022 od 13:30.
Co naše škola nabízí:
    • budova vždy otevřena – 6:40 – 15:15 (jiná doba je vždy 
na vzájemné domluvě)
    • klidnou a přátelskou atmosféru
    • školu rodinného typu
    • individuální přístup ke všem dětem, asistent pedagoga 
ve třídě

    • projektové a sportovní dny (bruslení, plavání, divadlo 
Boskovice, Halloween, vánoční jarmark, karneval, Den 
matek, Technické muzeum, Velikonoční tvoření)
    • celodenní poznávací výlety Brno, Praha
    • úspěšné začlenění žáků v 6.třídách v Boskovicích – 
matematická třída, gymnázium Boskovice
    • výukové programy na tabletech a PC
    • kroužky v rámci ŠD – anglický jazyk, sportovky, 
rukodělky, Klub zábavné logiky a deskových her
Další informace o výhodách malotřídních škol: https://
w w w . c e s k a t e l e v i z e . c z / p o r a d y / 1 0 9 7 9 4 4 6 9 5 - n a s -
venkov/219562243400010-malotridky
Slunečné a teplé jaro přeje usměvavý kolektiv ZŠ Jabloňany



Číslo 64. Březen 2022. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v červnu 2022.

Životní jubilea v lednu, únoru a březnu

55 let Jitka Jelínková 55 let Miloš Vitouch

65 let Jiří Janíček 70 let Jaromír Újezdský

70 let Olga Alexová 72 let Růžena Janíčková

75 let Ing. Jiří Trubák 77 let František Borek

77 let Jarmila Zachovalová 78 let Hana Petrová

81 let Ludmila Janíčková 83 let Anna Janíčková

88 let Svatava Králová

Z matriky
Na Oboře žije 342 občanů s trvalým pobytem. 
Domů s přiděleným popisným číslem je 139.

Citát závěrem
,,Mír je svoboda, založená na uznání 

práv každého člověka.“                                                                                                    
Marcus Tullius Cicero

Úmrtí
Odešel. Zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly, 
umlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit, dotlouklo srdce nej-

laskavější.
Buď vůle Tvá …

Z Boží vůle odešel na věčnost pan Jan Vitouch ve 
věku 68 let.

Hlubokou a upřímnou soustrast zarmoucené rodině 
vyjadřují zastupitelé obce Obora.

Spolek oborských žen si Vás dovoluje pozvat na 
 

 

 

 začátek v 15.00 hodin v kulturním sále na Oboře 
 soutěže pro děti, diskotéka, balónky, bonbóny, limo 

 vystoupení klaunů SÁŠA a VÁŠA 
 bohatá tombola a občerstvení, vstupné dobrovolné 
        akce se koná pod záštitou sociálního a kulturního výboru obce Obora 

 KELTSKÝ  TELEGRAF
19. března 2022 Malý Chlum u Obory

Začátek v 19:30 hod.

Další na: www.keltskytelegraf.cz  , www.obecobora.cz  

OBECNÍ KNIHOVNA OBORA  
zve na besedu s PhDr. Boženou Kovářovou,  

ředitelkou SOKA v Blansku 
 

O historii příjmení v Oboře 

 
Kde – v knihovně, Kdy – v úterý 22. března 2022, 

V KOLIK v 16.30 hod.  
 
 

Vstup - zdarma 
Těšíme se na setkání s Vámi 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OBORA 

Vás zve na floristické tvoření s Marikou 

Velké velikonoční zdobení  
našich domovů 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDY – úterý 29. března 2022 
KDE – knihovna Obora, V KOLIK – 16.30 hodin 

 
CO s sebou?  

Kdo má, vezme s sebou vlastní zahradnické nůžky a tavnou pistoli. 
Paní lektorce se pak podle spotřeby materiálu hradí finanční poplatek  

max. do 100 Kč. Vezměte s sebou také dobrou náladu .  
 

 


