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Motto zpravodaje: 
,,Schopnost najít krásu v těch nejskromnějších věcech dělá domov 
šťastným a život krásným.“          
         Louisa May Alcott                                                                                   

Pálení čarodějnic na Oboře
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Okénko do historie z obecní a školní kroniky
Rok 1927 /pokračování/: Začátek června byl velice teplý. 
Tak 4. června o 1. hodině odpoledne ukazoval teploměr na 
slunci +33°C. Nastalo sucho, následkem čehož vývoj jařin 
byl pomalý. Tohoto dne však k večeru dostavila se bouře 
s vydatným lijákem, jímž vše bylo vzkříšeno. Ozimy, zvláš-
tě pšenice byly pěkné. Žita počala kvésti 6. června. Dne 8. 
června konána přednáška: Pojišťování a jeho výhody. Ačko-
liv na Medarda 8. června pršelo přece nesplnila se průpověď 
,,Medardova kápě 40 dní kape“. Dostavovaly se sice občas 
pršky, ty však byly vždy žádoucí, znamenitě podporovaly 
vzrůst a vegetaci rostlinstva. Druhá polovice července a i 
měsíc srpen svojí teplotou přispěl k tomu, že obilí mohlo se 
téměř bez závady sklízeti, což šlo velice rychlým tempem, 
takže v polovici srpna byla pole holá. Úroda tohoto roku 
byla pěkná, takže naši přičinliví obdělávatelé pozemků byli 
slušně odměněni. Střední výnos z míry obnášel u pšenice 
300 kg, u žita 200 kg, u ječmene 400 kg a u ovsa 400 kg. 
Dne 21. srpna konáno veřejné cvičení tělocvičné jednoty 
Sokol na Oboře, které se dobře vydařilo. Místní jednota re-
publikánského dorostu konala 11. září v obci oslavu bratří 
Veverků, vynálezců ruchadla. Na slavnosti řečnili poslanec 
Pelíšek, př. Tlovián a řídící R. Bouda. Oslava se vydařila. 
Pěkné, suché počasí trvalo až do 18. září, kdy obstojně napr-
šelo. Byl opět nedostatek vody, který trvá stále i v prosinci, 
neboť vydatnějších pršek se nedostavilo. Dne 13. září ko-
nal odbor Národní Jednoty pro jihozápad. Moravu schůzi 
s přednáškou ředitele hospodář. Školy Fr. Sochora. Předná-
šel: Moření ozimého osiva.
Rok přinesl velkou sklizeň zemáků. Střední výnos z 1 míry 
byl 30 q. byly však výnosy značně vyšší. Pisatel sám měl 
na 1 ½ míře pozemku v Tálkách pod Chlumem dobře 50 q. 
Dne 13. října postaven a 16. října vysvěcen byl kříž kamen-
ný u transformátoru. Zbudován byl (nejmenovanými dárci) 
nákladem 2400 Kč, které věnoval p. Bedřich Bursa. Konec 
října, zvláště dny 27. a 28. října byly slunné a teplé. Dne 28. 
října konána oslava 9 letého trvání republiky naší Sokolem 
a hasičským sborem. O 28. říjnu promluvil R. Trávníček, na 
to sehráno případné divadlo: ,,Zvony.“
Dne 30. října zřízena zde strana národně socialistická po 
schůzi, na níž referoval tajemník Hanák z Boskovic. Dne 5. 
listopadu vypsány okres. politickou správou volby do obec-
ního zastupitelstva na den 27. listopadu t. r. Dne 6. listopa-
du konána schůze social. demokrat. Referoval taj. Kučera. 
Ve dnech 10., 11. a 12. listopadu napadalo slabo sněhu. Dne 
14. listopadu konala čs. republikánská strana zeměď. schůzi 
na níž referoval tajemník Kunc. K obecním volbám podány 
4 kandid. listiny (podrobnosti v obecní kronice na straně 73, 
74 a 75).
Dne 2. a 3. prosince nastaly silnější mrazy až -9°C. Během 
tohoto roku vystavěno  před školou stavení čís. 73 patřící 
Újezdskému Josefovi a Ludmile a čís. 74 patřící Romportlo-
vi Jaroslavovi a Josefě. U Krba postaven domek čís. 72 pa-
třící Josefu a Marii Újedským. Při volbě starosty a radních, 
jakož i komisí, konané dne 17. prosince 1927 byli zvoleni: 
starostou zvolen Bedřich Bursa, hostinský; I. náměstkem 
Josef Janíček, žel. Dělník č.54; radními zvoleni Jan Borek, 
domkař č.24 a František Mrázek, rolník čís.10.

Dne 11. prosince počalo sněžiti a napadlo asi na 4 prsty 
sněhu. Zároveň však začalo přituhovati, takže 18. prosince 
ráno ukazoval teploměr -12.5°C zimy; dne 20. prosince ráno 
-18°C. Dne 21. prosince bylo ráno -21°C. Pak však hned ná-
sledujícího dne tohoto měsíce stoupla na -15°C a stoupala 
stále až 27. prosince nastala slabší obleva. Dne 28. prosince 
však už opět přituhlo.

Odvedenci ročníku 1950

Oborský fotbalový tým v dresech sponzorů

Slavnostní otevření místního obchodu Jednota
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Slovo starosty
Vážení občané, v současné době se dokončují práce na opra-
vě chodníků kolem obchodu a u hasičky. Děkuji za vaši tr-
pělivost s částečným omezením provozu a věřím, že bude 
chodník dobře sloužit svému účelu.
Připravuje se nová naučná stezka na Malý Chlum. Ta stá-
vající je již povětrnostními vlivy poškozena. Na tomto pro-
jektu s námi spolupracuje muzeum z Blanska a z Boskovic a 
také odborník na archeologii, pan Štrof. Otvírat by se měla 
někdy do poloviny září.
Přišla velmi dobrá zpráva ze Správy a údržby komunikací 
Blansko, že se komunikace od pomníku na konec obce smě-
rem na Lhotu Rapotinu bude letos opravovat. Naše snaha 
nebyla marná.
Nyní několik informací od paní ředitelky MŠ Obora, týka-
jící se sběru papíru: v roce 2021 se utržilo za papír 5 052 Kč,  
v roce 2022 zatím 5 670 Kč.

Z peněz doplácíme dětem část vstupného na různé akce v 
MŠ, dopravné na výlet, drobnosti na den dětí, na Mikuláše 
....Nakupujeme za ně i pomůcky a materiál na tvoření - vše 
je pro děti.
Tímto bych chtěl požádat občany, aby papír nosili do škol-
ky, pokud budou chtít udělat něco pro děti. Ideálně časopi-
sy, noviny, letáky, ale i kartony svázané do balíčků, popř. 
vložené do papírových krabic. Děkuji.
Děkuji hasičům, ale i některým dobrovolníkům, kteří se zú-
častnili v sobotu 30. dubna 2022 obecní brigády. Zametaly 
se chodníky, čistily kanálové vpusti,..

Závěrem všem přeji krásné léto, krásnou pouť, klid, mír, a 
především pevné zdraví.

     Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 28. dubna 2022 se konalo od 17.30 hodin  
2. zasedání Zastupitelstva obce Obora v prostorách 
obecního úřadu.
Usnesení 9/2022: schválil se Návrh závěrečného účtu obce 
Obora za rok 2021.
Usnesení 10/2022: schválila se Smlouva č. PR-
001030066987/003-ENGB o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene /souhlas s umístěním distribuční 
soustavy na p. č. 721/3 v k. ú. Obora u Boskovic/ s firmou 
EG.D, a.s.
Usnesení 11/2022: schválila se Žádost o povolení výjimky 
z počtu dětí v MŠ Obora pro školní rok 2022/2023 podle 
ustanovení § 23 odst. 3 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, v platném znění, který stanovuje 
vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, a to na 
počet 28 dětí ve třídě.
Usnesení 12/2022: neschválila se Žádost o prodloužení 
kanalizace na p. č. 284/1 v k. ú. Obora u Boskovic.
Usnesení 13/2022: schválil se Návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu obce Obora na období let 2023-2025.
Usnesení 14/2022: schválila se Smlouva č. 1190901092 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR.
Od středy 27. dubna firma Antonína Nádeníčka začala 
opravovat chodníky kolem obecního úřadu, obchodu 
Jednota COOP a na druhé straně od domu s popisným 
číslem 85 až 94. V sobotu od 9 hodin proběhla brigáda hasičů 
na čištění kanálů a chodníků. Ve stejný den odpoledne 
pořádala paní hostinská od 15.00 hodin na výletišti u 
dětského hřiště ,,pálení čarodějnic“s bohatým občerstvením. 
V pátek 6. května DEAS Boskovice čistila svou technikou 
silnice v celé obci. V úterý 31. května se konalo na Obecním 
úřadě Obora od 9.00 hodin veřejné projednání Územního 
plánu obce Obora. Vzhledem k nepříznivému a chladnému 
počasí se začalo využívat víceúčelového hřiště až od května. 
Pro malé zájemce se zakoupila dětská síť. Klíče půjčuje 
Jaroslava Dobiášová. Oborští občané hradí za hodinu 40 Kč, 
návštěvníci z okolí za hodinu 60 Kč. Největší zájem je o tenis 
a volejbal.

Komunální volby 2022
Komunální volby 2022 se v Česku konají vždy po čtyřech 
letech. Ty nejbližší proběhnou v pátek 23. září a v sobotu 
24. září 2022. Vyhlásil je prezident Miloš Zeman podle § 3 
odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, volby do zastupitelstev 
obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí 
ve statutárních městech. Voliči budou vybírat nové členy 
zastupitelstev obcí, měst nebo městských obvodů. Tyto 
volby se spojí s volbami do třetiny Senátu.

Slovo redakce
Milí naši občané. Čas velmi rychle ubíhá, nedávno jsme vítali 
nový rok, a aniž jsme se nadáli, v plném proudu užíváme 
letních dnů. Blíží se prázdniny, které mají rády především 
děti. Hodně krásných zážitků, klidného odpočinku a pěkné 
dovolené vám všem přeje za obecní zastupitele Jaroslava 
Dobiášová.
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Informace z obce, zpravodaj a pozvánky na e-maily…
Milí spoluobčané, před dvěma roky v červnu 2020 jsem 
Vám nabídl ve zpravodaji Oboráček č. 57 rozesílání 
informací z obce elektronicky na zadané emaily. Jsem až 
mile překvapen, že o službu je stále nečekaný zájem. Ve 
vytvořené skupině „Oboráci“ k dnešnímu dni eviduji 
94 funkčních emailových adres, na které již vše a rád 
posílám. V této době je klíčová emailová komunikace pro 
odesílání, doručování a přijímání zpráv.
Co všechno zpracovávám a na e-maily odesílám?
 • informace z obce, z jednání zastupitelstva, co se událo a
  co připravujeme
 • plánované akce knihovny, mateřské školy a Oborské
  hospůdky
 • info z činností organizací (hasiči, tělovýchovná jednota,
  STČ a spolek oborských žen)
 • pozvánky a plakáty na kulturní, sportovní a společenské
  akce u nás i v okolí
 • zpravodaj Oboráček
 • jednoduše řečeno, co se mne dostane pod ruku, zpracuji 
  a posílám…

Pokud i Vy ostatní máte zájem tyto informace elektronicky 
dostávat, pošlete mne e-mailovou adresu a Vaše celé jméno 
na níže uvedený email a rád Vám budu vše rozesílat. 
Doporučuji také můj e-mail uložit do kontaktů ve vašem 
adresáři, aby nespadl do nevyžádané pošty do tzv. do 
SPAMu.

jura.bednar@centrum.cz

Samozřejmě se na tom nic nemění, že veškeré informace 
budou i nadále zveřejňovány na vývěsce u obchodu, na 
obecních stránkách www.obecobora.cz a dostávat je budete 
i v tištěné podobě, tak jako jste byli zvyklí doposud.
Krásné léto plné pohody, zdravíčka a odpočinku…
     Jiří Bednář

 

Info z obce Obora 2022_2 
 

OBECNÍ ÚŘAD OBORA (OÚ) 
 

 zasedání zastupitelstva obce Obora se konalo ve čtvrtek 28. dubna 2022 – zápis na internetu 
 na webových stránkách obce jsem aktualizoval v menu Malá kopaná soupisku hráčů, rozlosování, atd. 
 připravujeme vydání dalšího čísla obecního zpravodaje Oboráček č. 65 / červen 2022 
 schválen návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2021 a výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 
 schválena žádost o povolení vyjimky dětí v MŠ na počet 27 dětí ve třídě pro rok 2022/2023 
 neschválena žádost o prodloužení kanalizace na p. č. 284/1 v k. ú. Obora 
 úterý 31. května 2022 v 9.00 na OÚ – veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu Obora 

 

STALO SE NA OBOŘE 
 

 13. dubna 2022 – postavena letní zahrádka před oborskou hospůdkou 
 23. dubna 2022 – začala likvidace staré dlažby před obchodem Coop Jednota, oprava chodníků 
 23. dubna 2022 – divadelní představení z Rajce Jestřebí v sále kulturního domu – komedie DAR 
 30. dubna 2022 – obecní brigáda ve spolupráci s SDH na úklid obce a čištění kanalizačních vpustí 
 30. dubna 2022 – pálení čarodějnic na výletišti u dětského hřiště, opékání špekáčků 
   6. května 2022 – každoroční čištění a zametání komunikací pomocí zametacího stroje 
   7. května 2022 – lampionový průvod po naší obci, sousedské posezení na výletišti 
 14. května 2022 – maškarní večírek lhoteckých maminek v sále kulturního domu Obora 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA (MŠ) 
 

   1. června 2022 dopoledne – oslava svátku „Mezinárodní den dětí“ na školní zahradě – hry, soutěže 
 13. června 2022 v 9.30 h. – divadélko první pomoci ve školce – ošetřování, prevence 
 30. června 2022 v 16.00 h. – zahradní slavnost a rozloučení s našimi letošními předškoláky 

 

PŘIPRAVUJEME 
 

 4. června 2022 – posezení na výletišti, grilovaná kuřata, pro děti skákací hrad zdarma 
 

 OBORSKÁ POUŤ – termín 24. – 26. června 2022 na výletišti u dětského hřiště 
 

 Obora jede opět do kina, tentokrát do letního aneb pachatelé se vrací na místo činu… 
pátek 12. srpna 2022 – letní kino Doubravice nad Svitavou – nová česká komedie 95 min, 
Po čem muži touží 2 – hrají Jiří Langmajer, Marek Taclík, Anna Polívková, Tereza Kostková,… 
doprava autobusem zdarma, vstupné 50 Kč, zarezervujte si termín do kalendáře a pojeďte s námi 
(před třemi roky 7. února 2019 se zájezdu do kina do Doubravice na Svitavou  
na první díl úspěšné komedie „Po čem muži touží“ zúčastnilo 52 oborských spoluobčanů) 

 

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V OKOLÍ 
 

 17. června 2022 letní kino Lysice – One man show Vladimíra Hrona a Sejdeme se s Cibulkou 
 

 19. června 2022 v 9.00 h. ze Sportparku Boskovice – cyklovýlet „MASKA JEDE“ přes Oboru 
 

 25. června 2022 zámecký park Blansko – Morava park fest (Klus, Mareš, Hrůza, Janů, Pekař) 
 

 15. – 17. července 2022 Zbraslavec – Kiliangang (Tublatanka, XIII. Století, Alkehol, Argema,…) 
 
24. července 2022 od 14.00 hod. na hřišti – LYSICE SE BAVÍ  odpoledne plné 
zábavy nejen pro děti, vstupné 50 Kč, děti zdarma, fotbalové utkání moderuje 
Petr Švancara, fotobudka, malování na obličej, soutěže pro děti, skákací hrad, 
vystoupení skupiny HOLKI, oblíbená herečka Markéta Hrubešová, zasedne 
i v porotě v oblíbené soutěži o nejlepší upečenou sladkou či slanou buchtu 
 
Soutěž probíhala také ve třech ročnících i na Oboře s velkým úspěchem. 
Rádi pečete a soutěžíte, můžete se přihlásit do soutěže, info v příloze. 
     

          Přeji Vám krásné slunečné dny plné pohody! 
        Jiří Bednář 
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 15. – 17. července 2022 Zbraslavec – Kiliangang (Tublatanka, XIII. Století, Alkehol, Argema,…) 
 
24. července 2022 od 14.00 hod. na hřišti – LYSICE SE BAVÍ  odpoledne plné 
zábavy nejen pro děti, vstupné 50 Kč, děti zdarma, fotbalové utkání moderuje 
Petr Švancara, fotobudka, malování na obličej, soutěže pro děti, skákací hrad, 
vystoupení skupiny HOLKI, oblíbená herečka Markéta Hrubešová, zasedne 
i v porotě v oblíbené soutěži o nejlepší upečenou sladkou či slanou buchtu 
 
Soutěž probíhala také ve třech ročnících i na Oboře s velkým úspěchem. 
Rádi pečete a soutěžíte, můžete se přihlásit do soutěže, info v příloze. 
     

          Přeji Vám krásné slunečné dny plné pohody! 
        Jiří Bednář 

Přikládám na ukázku jeden 

z posledních odeslaných emailů, 

který jsem poslal 15. května 2022, 

tudíž některé informace již nejsou 

aktuální…
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Keltský telegraf 2022 
V sobotu 19. března jsme na Malém Chlumu uspořádali 
už 8. Keltský telegraf. V celé historii, kterou započal 
hlavní organizátor této akce pan Vlastimil Hela, to byl už 
ročník jedenáctý. Pořádá se vždy po první jarním úplňku. 
Důležitou změnu udělali organizátoři ve vyslání světelného 
signálu. Původní cesta z východu na západ byla nahrazena 
společným začátkem signalizace v 19:30 hodin na všech 
stanovištích. 
Sešlo se nás asi 35, včetně dětí různého věku. Měli jsme svůj 
obvyklý program: vyhnání zimy, vítání jara a vyhlášení 
důležitého přání o vytvoření lepších vztahů mezi lidmi. 
Máme i svého básníka, který každý ročník přednese svou 
novou báseň k oslavě Keltského telegrafu. Signál jsme 
uviděli z Veselice v Moravském Krasu a poprvé i z kopce 
nad Jabloňanami. Ostatní, už tradiční vršky, nebyly 
obsazeny: tj. rozhledny Kozárov a Milenka u Rudky. Počasí 
nám přálo a ještě než jsme se rozešli, vyšel nádherný měsíc.
Přidáváme malou informaci o hlavním koordinátorovi 
(„vrchním čertovi“) Keltského telegrafu: Ing. Vlastimil Hela
(19. února 1956 v Uherském Hradišti) je spisovatel a 
publicista. Pochází ze Slovácka a je inženýrem v oboru 
lékařské elektroniky. Je autorem regionálních historických 
monografi í a publikací. 

V minulých dvou letech pořádání telegrafu neumožnila 
opatření vyhlášená proti Covidu 19.

Děkujeme všem, kteří přišli, těm, co pomohli telegraf 
připravit a zrealizovat a také našemu Obecnímu úřadu za 
podporu.                                       Za všechny manželé Havířovi

Dětský karneval
Pod záštitou sociálního a kulturního výboru obce Obora 
uspořádal Spolek oborských žen jednu z nejoblíbenějších 
akcí pro děti. V sobotu 26. března od 15.00 hodin se sál 
kulturního domu rozzářil pestrobarevnými maskami, 
děti různého věku si užívaly karnevalového veselí. 
Všechny přítomné přivítala Monika Havlíčková, která celý 
odpolední program moderovala. Reprodukovanou hudbou 
ji doprovázel DJ Vojta. Kromě bohaté tomboly čekalo na děti 
občerstvení, na stolech zvířátka z nafukovacích balónků, 
soutěže, diskotéka a také 2 dvacetiminutové vstupy klaunů 
Sáši a Váši. Za krásnou indiánku se převlékla Danka, která 
po celou dobu malovala dětem na obličeje ornamenty na 
přání. Po úvodním průvodu všech masek a společném 
focení, poblahopřáli organizátoři své kolegyni k životnímu 
jubileu a poděkovali za dlouholetou činnost, kterou 
věnovala hlavně dětem.  
Po 17 hodině se losovaly ceny, rozdala se tombola a většina 
rodičů s menšími dětmi pak odcházela domů. Tance 
chtivé děti však i nadále poskakovaly s balónky a sbíraly 
po sále lesklé konfety. Škoda, že čas ubíhal velmi rychle, 
a ne všechny přichystané soutěže se mohly uskutečnit. 
Převládala spokojenost a veselost a snad si hezké zážitky 
odnášeli návštěvníci i sebou. 

Trochu nás, pořadatele, mrzelo jen to, že převážná většina 
dětí byla z okolí a ne domácích. Ano, bylo ten den krásné 
počasí, lákající do přírody, ale karneval se pořádá jednou 
za rok a kvůli covidové pandemii dokonce s dvouroční 
pauzou. Nemůžeme nikoho ovlivňovat. Kdo chtěl, ten přišel. 
Finanční výtěžek se použije na další akce pro děti. Obzvlášť 
velké poděkování patří každému za sebemenší pomoc 
s přípravami i samotným pořadatelkám.                                       JD

Velikonoce
Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou spojeny 
s obdobím lidových zvyklostí s vítáním jara. 
Na Zelený čtvrtek 14. dubna a Velký pátek 15. dubna 
pokračovala na Oboře jedna z tradic, kdy skupinka 
dětí v doprovodu rodičů procházela obcí s hrkačkami, 
řehtačkami a dalšími dřevěnými nástroji, které nahrazovaly 
kostelní zvony, utichnuvši na znamení smutku za 
ukřižovaného Ježíše Krista. Akci zorganizoval pan Barák a 
potřebné nástroje dětem zapůjčil. Veliké díky.  Velikonoce - hrkání
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Divadelní představení
V sobotu 23. dubna vystoupili na pódiu v kulturním 
domě na Oboře od 18.00 hodin ochotníci z Rájce – Jestřebí 
s francouzskou úsměvnou komedií Dar. I když bylo 
představení dvakrát vyhlášené místním rozhlasem, plakáty 
na vývěskách a v okolních obcích, info na webových 
obecních stránkách, zájem o zhlédnutí velice slabý. Proto se 

nabízí otázka, zda má nějaký smysl pořádat další kulturní 
akce, když ze strany oborských občanů není zájem. A to 
nemyslím jen toto přestavení, které mimochodem bylo velice 
hezké. Změnila nás doba nebo si každý užívá život po svém? 
To samozřejmě záleží na jednotlivcích. K čemu potom ale 
stížnosti, že se na Oboře nic neděje?                                                JD

Den vítězství
V odpoledních hodinách v sobotu 30. dubna zavítal na 
místní oborské hřiště už několik let po sobě Klub vojenské 
historie Markland ze Skalice nad Svitavou. Nejdříve po 
15 hodině předvedl ukázku z osvobození naší vesnice 
za 2. světové války a pak pochodem, 
čestnou salvou a kyticí uctili památku 
všech občanů, kteří položili svůj život 
za lepší budoucnost dalších generací.                     
JD

Lampionový průvod
Ke stejné památce Dne vítězství se konal v sobotu 7. května 
podvečer lampionový průvod. Sraz na výletišti za obchodem 
byl kolem 18 hodiny. Obecní zastupitelé nachystali pro 
děti v udírně debrecínky, oplatky a limonády. Dospělí 
měli k dispozici občerstvení v kiosku od paní hostinské. 
Souběžně se odehrávalo na hřišti fotbalové utkání v malé 
kopané místního FK Obora proti FC Brťov, kde domácí 
podlehli soupeři 1:2. Za doprovodu písní z místního 
rozhlasu se po 19 hodině vydal průvod s lampiony přes 
náves, Veselku a zpět na výletiště. Oproti dřívějším akcím 
se sešlo opravdu velké množství převážně domácích dětí 
s doprovodem. Jelikož bylo stále ještě denní světlo, žádná 
záře z lampionů nevycházela. I tak vycházka prospěla všem 
zúčastněným. Kvůli menším dětem se nedalo jít později, ale 
snad to nikomu nevadilo. A kdo vydržel déle, mohl pobíhat 

s rozžatým lampionem po hřišti a užít si hezkého teplého 
večera.                      JD

Lampionový průvod

Den vítězství

Dětský den
K Mezinárodnímu dni dětí uspořádal Spolek 
oborských žen zábavné odpoledne v sobotu 4. 
června na místním hřišti. Od 14 hodin mohly 
děti soutěžit na 5 stanovištích, za což pak byly 
odměněny balíčkem dobrot. Někteří obecní 
zastupitelé spolu s panem Nádeníčkem zajistili 
skákací hrad, nafukovací balonky, píšťalky a děti 
měli o zábavu postaráno. Nevadily ani občasné 
dešťové přeháňky. Kdo měl zájem, využil možnost 
nechat si namalovat na obličej dle svého přání 
obrázek. Velké nadání v tomto směru ukázala paní 
Marcela Havířová, opravdu má talent.
Kromě otevřeného kiosku s pestrou nabídkou 
občerstvení od paní hostinské se čekalo na 
specialitu, a to grilovaná kuřata od dvojice T + T /
Tonda a Tomáš/. Počasí se umoudřilo, byl příjemný 
teplý podvečer, návštěvnost hojná. Takové pěkné 
sousedské posezení a den se opravdu vydařil. 
Díky vám všem, kteří jste se na této akci podíleli 
organizačně. Stálo to za to.                                               JD

Znak československé armády
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Zprávičky z naší školičky
Stejně jako v předešlých dnech jsme pro děti připravovaly 
rozmanité akce. Ve čtvrtek 7. dubna v 15.30 proběhlo 
v MŠ tvořivé odpoledne s rodiči. Paní učitelky přichystaly 
tři výtvarné činnosti, při kterých rodiče mohli společně se 
svými dětmi využít své zručnosti, spolupráce, fantazie a 
nápaditosti, a to vše na téma Velikonoce. Nutno říct, že se 
velmi dařilo a dílnička stála opravdu za to.
Ve středu 11. května jsme slavili nejkrásnější svátek v roce 
- svátek našich maminek. Vyzdobili jsme pro mamky a 
babičky celou školku a ukázali, co vše umíme, básničky, 
písničky, tanečky. Program se moc líbil, maminky odcházely 
s úsměvem, kytičkou a dárečkem od svých dětí.
Ve čtvrtek 26. května jsme si vyjeli do Veselice na dopolední 
školní výlet. Prohlédli jsme si místní, velikou, krásnou a 
moderně zrekonstruovanou knihovnu. Poté se vypravili na 
prohlídku Muzea včelařství. Úplně na konec jsme se vyšli 
podívat na rozhlednu, odkud je i naše společné foto. Veliké 
poděkování patří především paní Mgr. Janě Trubákové, 
která tuto akci zorganizovala a s paní knihovnicí ve Veselici 
domluvila.
V rámci tématu ,,práce – povolání“ se  vydařila nejdříve 
návštěva paní Soukupové a paní Tomečkové, které ač 
nejsou švadlenami, předvedly jak dobře ovládají šicí stroj 
a pomohly dětem ušít polštářky mazlíčky. A jak správně 
opravit díry v silnici nám s patřičným vybavením přijel 
ukázat pan Konstanz s kolegou. Zároveň děti vyzkoušel 
ze znalostí bezpečného chování na silnici a z dopravních 
značek. Některé stroje si děti mohly zkusit v praxi.
Do konce školního roku nás ještě čeká Divadélko první 
pomoci, návštěva policie ČR, návštěva ZŠ v Jabloňanech a 
již tradiční rozloučení s předškoláky na zahradní slavnosti. 
Provoz MŠ bude do 15. července. Od 18. července do 31. 
srpna bude MŠ uzavřena. V této době proběhnou opravy a 
úklid všech prostor školy. Z dotačního programu Šablony III 
jsme si v tomto školním roce mohli opět dovolit zaměstnat 
školní asistentku, jako pomoc pedagogickým pracovnicím a 
zakoupit interaktivní tabuli. Obec nám vypomohla fi nančně 
s nákupem promítačky k tabuli. Vzdělávací program 
určený pro děti předškolního věku pokrylo fi nančními 
prostředky MŠMT v rámci nákupu učebních pomůcek pro 
rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence dětí 
MŠ.
Ve čtvrtek 12. května proběhl zápis dětí do MŠ pro školní 
rok 2022-2023. Podalo se 18 žádostí k přijetí k předškolnímu 
vzdělávání / 6 z Obory, ostatní z Jabloňan, Doubravice 
nad Svitavou a Brna/. Bylo přijato 6 dětí z Obory a 2 děti 
z Jabloňan; tedy 8 dětí do celkového počtu 28.
Ještě bych ráda zmínila, že opět sbíráme starý papír. Cena 
je zatím příznivá, a tak prosíme všechny o pomoc při 
sběru. Na školní zahradě je označená místnost pro uložení 
nebo můžete ponechat papír před budovou MŠ Obora. Za 
utržené peníze hradíme dětem vstupné na akce pořádané 
ve školce nebo kupujeme pro ně drobné dárky a odměny. 
Veliké díky.
Děkujeme také všem rodičům a přátelům naší školy za 
ochotu, vstřícnost a štědrost a přejeme všem krásné slunečné 
dny plné klidu a pohody.
 
 Za kolektiv MŠ Obora ředitelka Dana Michálková

Svátek matek

Výlet do Veselice

Tvořivé odpoledne s rodiči

Den dě�  v MŠ
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Knihovna a letní čas
Milí a vážení čtenáři, milí 
občané Obory,
a je tu červen, TEN čas 
neuvěřitelně letí, viďte. 
Nedávno jsme se radovali 
z pučícího jara a ono je již 

pomalu letní čas a prázdniny ťukají na pomyslné dveře.
Ráda bych Vás pozvala do naší 
knihovny na ukončení výstavy, 
dernisáž, obrazů ZeMěKočky 
paní  Romany Štrynclové, která 
se uskuteční v úterý 28. června 
2022 v 15 hodin v knihovně. 
V kulturním programu vystoupí 
děti z oborské mateřské školy. 
Budete moci se seznámit s paní 
výtvarnicí a jejími hosty, některé 
z obrazů i obrázků si koupit pro 
radost nebo jako dárek.
V úterý 30. srpna od 16,30 
hodin se uskuteční fl oristická 
dílna s Marikou – Víte, co je 
mechárium?
Chci poděkovat kolektivu pedagogických pracovníků 
oborské mateřské školy za dobrou spolupráci během 
celého školního roku 2021/2022. Dětem, které letos školku 
opouštějí a míří do školy základní, přeji hodně studijních 
úspěchů a radosti z poznávání. A těším se na ty, které do 

mateřinky od září nastoupí nebo pokračují v předškolním 
vzdělávání.
Přeji Vám všem krásný letní čas, pohodovou dovolenou i 
prázdniny. Knihovna je sice v červenci a srpnu uzavřená, 
ALE -  v případě nedostatku četby na dovolenou je možné 
volat na tel. č. 728 11 37 35, psát na email: knihovna@
obecobora.cz nebo domluvit se také s paní Jarkou 
Dobiášovou. Rádi Vám knihu/knihy půjčíme.
Mějte se hezky, pěkné léto Vám přeje
     Jana Trubáková

Obecní knihovna Obora

pořádá floris�cké setkání s Marikou na téma

Víte, co je MECHÁRIUM?

KDY – úterý 30. srpna 2022

KDE – knihovna

V KOLIK – 16,30 hodin

Jak si přinést kousek lesa, kousek zahrádky domů?
Vytvoříme si vlastní domácí mechárium, které nám umožní

obdivovat krásu mechových bochánků a jiných rostlinek
přímo a zblízka v našem domově.  

Hurá prázdniny
Letošní jaro bylo teplé a slunečné. Proto se žáci často učili 
na čerstvém vzduchu, poznávali faunu, fl oru v okolí školy 
a Jabloňan a výuku měli proloženou zajímavými aktivitami.
Na Velikonoce jsme hledali čokoládová vajíčka,  na Den 
dětí hledali poklad a plnili úkoly. Na besedu o historii 
obce s nejstarší obyvatelkou p. Balaštíkovou jsme se moc 
těšili a celé setkání bylo příjemné a vzájemně obohacující. 
V Boskovicích jsme letos navštívili nafukovací Planetárium,  
polytechnické centrum.
Jednou z nejoblíbenějších aktivit jsou Čarodějnice. Škola 
a její okolí se proměnily na strašidelný brloh starých a 
ošklivých ježibab a čarodějnic. Ty musely plnit záludné 
úkoly, a protože byly šikovné, mohly se proletět na svých 
strojích po obci.
Největším překvapením pro žáky byl dvoudenní školní 
výlet do Moravského krasu, kde jsme si prohlédli Punkevní 
jeskyně, propast Macochu. Některé děti poprvé spaly mimo 
domov a všichni jsme si výlet užili.
Do svých lavic jsme přivítali budoucí prvňáčky, kterým se 
návštěva moc líbila. V červnu si pro děti z MŠ chystáme 
sportovní olympiádu.
Projekt Zdravé zuby nám přišla představit MUDr. Jana 
Štrajtová. Děti si osvojily a zdokonalily čištění zoubků a 
péči o ně. 
Mohli jsme si také procvičit znalosti z dopravní výchovy. 
V prostoru za školou Červíček Jabloňany postavil mobilní 
dopravní hřiště a my mohli trénovat jízdu na kolech. Příjezd 
policejní hlídky byl překvapením nejenom pro děti.

Se školou se rozloučíme ve čtvrtek 30. června.
Do školy se vrátíme ve čtvrtek 1. září v 8°°.

Všem rodičům a spoluobčanům děkujeme za sběr papíru a 
hliníku. Přejeme všem klidnou dovolenou a hodně sluníčka.
                                                                           Kolektiv ZŠ Jabloňany



10

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body
1 DL Lysice 8 6 0 2 39 23 18
2 FC AUTO-BENKE Ráječko 7 4 2 1 26 20 14
3 FC Brťov 6 4 1 1 19 10 13
4 FK Obora 7 4 0 3 23 30 12
5 TJ SOKOL Valchov 6 3 1 2 28 15 10
6 FC Spešov 6 2 1 3 16 16 7
7 MK JISKRA Brněnec 6 1 2 3 22 27 5
8 SK VIKTORIA Suchý „B“ 7 1 1 5 20 31 4
9 TJ K20 Šošůvka 7 1 0 6 16 37 3

Malá kopaná
Náš tým FK Obora čeká ještě jeden zápas v sobotu 18. 
června na domácím hřišti proti AUTO-BENKE Ráječ-
ko od 17 hodin. Jelikož družstvo MK BANÁNI Rájec 
v průběhu soutěže odstoupilo, odečetlo se nám vítěz-
ství nad nimi, a to 7:0. Podzimní sezóna začne 10. ko-
lem v sobotu 20. srpna. Přejme našim fotbalistům hod-
ně úspěšných utkání.

Průběžné výsledky jarní sezóny:

KOLO DATUM+ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ
10. So  20. 8. v 17.00 FK OBORA DL Lysice
11. So  27. 8. v 17.00 FK OBORA Volné kolo
12. Ne   4. 9. v 10.00 MK JISKRA Brněnec FK OBORA
13. So  10. 9. v 17.00 FC Brťov FK OBORA
14. So  17. 9. v 17.00 SK VIKTORIA Suchý,,B“ FK OBORA
15. So  24. 9. v 17.00 FK OBORA FC Spešov
16. Ne  2. 10. v 10.00 TJ SOKOL Valchov FK OBORA
17. So   8. 10. v 17.00 FK OBORA TJ K20 Šošůvka
18. Ne 16.10. v 10.00 AUTO-BENKE Ráječko FK OBORA

Malá kopaná FK Obora – podzim 2022:

FC Brťov FK OBORA
SK VIKTORIA Suchý,,B“SK VIKTORIA Suchý,,B“ FK OBORA

FK OBORA FC SpešovFC Spešov
TJ SOKOL Valchov FK OBORA

FK OBORA TJ K20 Šošůvka
AUTO-BENKE RáječkoAUTO-BENKE Ráječko FK OBORA
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Životní jubilea v dubnu, květnu a červnu

50 let Iveta Pulcová 55 let Blanka Šafránková
60 let Jaroslava Dobiášová 70 let Jan Pivoňka
70 let Magda Baničová 71 let Ing. Eliška Havířová
72 let Antonín Vitouch 72 let Josef Alexa
72 let Hana Havířová 74 let Jaroslav Liška
75 let Josef Janíček 79 let Antonín Havíř
87 let Marie Havířová 88 let Emilie Otrubová
91 let Zdenka Fujsová

Z matriky
Na Oboře žije 344 občanů s trvalým pobytem. 

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 se přihlásily 4 osoby.

Citát závěrem
Velikost člověka se neměří vzděláním, schopnostmi 

nebo postavením, ale velikostí srdce.

Úmrtí
Odešlas, drahá, bez slůvka rozloučení, tak náhle, 

náhle – že těžko k uvěření.

V sobotu 16. dubna zemřela ve věku 78 let 
paní Dana Baráková. 

Přestože poslední roky nestrávila na Oboře, většina 
jejího života byla spjatá s naší obcí a námi. Čest její 

památce a hlubokou soustrast pozůstalé rodině 
vyjadřují zastupitelé obce Obora.

      I. ročník 2019 – vítěz Michal Staněk             II. ročník 2020 – vítěz Pavel Kupka  III. Ročník 2021 – vítěz Jakub Alexa              OÚ Obora_Bednář_Pouť_2022 

 

Pravidla: 1. místo 
 startovné 50 Kč na osobu, prezence účastníků od 17.30 hodin u paní Malachové nebo Havířové Jack Daniel's Apple whisky 
 kategorie ženy a muži dohromady, vstup od 15 let, rozhodčí pan Vodný a pořadatel Bednář pouťová růže + medaile 
 trénink možný ve střelnici na vlastní náklady,   

Všichni soutěžící zařazení do losování o 15 točených piv! 2. místo 
 Jägermeister 

 pouťová růže + medaile 
  

                                                                                              3. místo 
 Víno Neuburské pozdní sběr 
 pouťová růže + medaile 
                                                                                                                                              
                                                                     4. místo 

                                                                                                          Rum Božkov 
 každý může soutěžit jen jednou pouťová růže  

   střílí se 5 ran na špejle ve střelnici 5. místo 
 kdo sestřelí 4 špejle, postupuje do velkého finále ve 20.30 hodin překvapení 

   ve velkém finále střílíš jen na jednu špejli, trefíš-li tak postupuješ dál a dál… pouťová růže 

    vyhlášení a předání cen v pátek ve 22.00 hodin na výletišti u dětského hřiště na Oboře  

Hlavní por ̌adatel si vyhrazuje právo měnit a dopln ̌ovat pravidla po celou dobu trvání soutěže! 
Z akce bude pořízena fotodokumentace /videozáznam/ pro potřeby a prezentaci obce na webových stránkách, na vývěsce, ve zpravodaji atd. Přihlášením do soutěže účastník souhlasí s pravidly a se zveřejněním svého jména, příjmení, fotografie a výsledků. 

  

  Každý účastník obdrží u prezence zdarma volnou vstupenku na kolotoč. 



Číslo 65. Červen 2022. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v září 2022.

Tablo předškoláků z MŠ Obora


