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Okénko do historie z obecní a školní kroniky
Rok 1928: zima počátkem roku nebyla příliš velká a zmírnila 
od 3. února. Mrazy střídaly se s počasím mírnějším a dešti-
vým. V únoru postiženy téměř 2/3 školních dítek příušnice-
mi. V březnu od 17. až do 19. března byly mrazy - 10°C a již 
dne 6. dubna ohlásila se první bouřka. Květen byl chladný. 
Dne 10. a 11. května sněžilo a z 11. na 12. květen byl mráz 
1 ½ °C, který zničil mnoho květu. Červen, červenec a srpen 
byly teplé, suché, slunné. Parna vyvrcholila v červenci, kdy 
14. července bylo na slunci +41°C a 15. července +42°C. 
Dne 29. ledna konala strana čs. sociálně demokratická před-
nášku: ,,Sociální pojištění“ Raf. Hofman. Dne 5. února hos-
podářský spolek okresní konal v obci schůzi s přednáškou 
prof. Součka: Pečlivý výběr osiva a zamoření osiva. Dne 
10. března referent mor. životní zemské pojišťovny měl 
přednášku o pojišťování dobytka. Výsledek přednášky byl, 
že v obci ustaven ,,Místní odbor Zemské dobytčí pojišťov-
ny v Brně pro pojišťování hovězího dobytka, k němuž při-
stoupilo přes 20 členů. Dne 31. března konána valná schůze 
odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, na které 
promluvil učitel Robert Trávníček o příčinách vztekliny a 
ochraně. Dne 15. dubna konal v obci přednášku profesor 
Zavadil o hledání pitné vody a vodovodech. Dne 19. srp-
na konáno sokolské veřejné cvičení s pěkným výsledkem. 
Dne 21. října pořádala Místní osvětová komise přednášku 
se světelnými obrazy: ,,Ve stopách bohatýra Žižky“. Osvě-
tový sbor v Boskovicích propůjčil Místní osvětové komisi 
promítací přístroj. Referoval Zdeněk Trávníček. Jubileum 
10 letého trvání naší republiky slaveno celou obcí, která byla 
v den tento vyzdobena zelení a prapory. O 2. hod. odpoled-
ne sešlo se občanstvo, spolky a školní dítky na konci obce 
u Mrázkových. Tam utvořen průvod, který v čele s hudbou, 
prošel dědinou a odebral se k pomníku padlých. U pomní-
ku pronesl pietní vzpomínku padlým JUC Zdeněk Trávní-
ček. Odtud odešlo se do školy, kde správce školy R. Tráv-
níček měl přednášku: ,,Vývoj Československé republiky za 
prvního desetiletí“. Pak předneseny básně školních dítek, 
zapěny písně a národními hymnami slavnost ukončena.
Dětský den vynesl sbírku 160 K 20 h. , jež byla zaslána zem-
ské péči o mládež. Dne 18. listopadu Místní osv. komise 
konala přednášku se světelnými obrazy: ,,Od cesty prali-
dí k vzletu aeroplánu“. Přednášel Rob. Trávníček. Dne 25. 
listopadu konala strana čs. sociál. demokr. volební schůzi. 
Referoval poslanec Filipínský: ,,O volbách do okres. a zem-
ského zastupitelstva“. Dne 26. listopadu s týmž tématem 
konala schůzi strana republikánská. Referoval Dr. Fulík 
z Brna. Dne 1. prosince konala volební schůzi strana lido-
vá, na níž referoval p. Boháček z Boskovic. Dne 8. prosince 
Místní osvětová komise konala přednášku se světelnými 
obrazy: ,,Oheň ve službách lidských“. Dne 23. prosince se-
hrál Sokol divadelní představení: ,,Batoh“.
/ Pokračování příště /

Fotbalové utkání týmů z Obory a Jabloňan

Spolehlivý dopravní prostředek

Školní rok 1978-79 s ředitelem Kočvarou

Oborský dům č. 75
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Slovo starosty
Vážení občané, je tu můj poslední příspěvek do Oboráčku  
v tomto volebním období. Při té příležitosti bych chtěl podě-
kovat všem členům zastupitelstva za jejich práci. Dále chci 
poděkovat všem lidem, kteří se v obci angažovali. Ať už to 
byli hasiči, fotbalisti nebo občané, kteří pro obec vykonávali 
nějakou činnost. 
Také chci poděkovat lidem, kteří kandidují v nadcházejících 
volbách. Není to jednoduché vzít na sebe jistou zodpověd-
nost za správu věcí veřejných, a to především na tak malé 
obci, jakou Obora je. 

Nyní stručný přehled akcí, které proběhnou do konce letoš-
ního roku: v období mezi 10. a 31. říjnem se bude opravovat 
komunikace od pomníku po konec obce směrem na Lhotu 

Rapotinu. Toto není naše akce, opravu bude provádět SUS 
Blansko. Někdy kolem 10. října začnou práce na opravě ko-
munikace v Hutích. Jedná se konkrétně o zatáčku u parku a 
tzn náměstíčko. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 250 
000 Kč. Do hospůdky se budou pořizovat kamna na dřevo, 
aby se tím snížily provozní náklady. 
Závěrem chci vyzvat občany, aby se zúčastnili blížících se 
komunálních voleb a dle svého uvážení vybrali členy nové-
ho zastupitelstva. Ať už na obci zasedne kdokoli, myslím, 
že hlavní témata budou energie a čištění odpadních vod.

Přeji všem lidem především pevné zdraví, klid a mír. To je 
nejdůležitější. Vše ostatní nějak dopadne.
           Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 16. června 2022 se konalo od 17.30 hodin 3. 
zasedání Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního 
úřadu.
Usnesení č. 17/2022: schválil se Závěrečný účet obce Obora 
za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření, bez výhrady.
Usnesení č. 18/2022: schválila se Účetní závěrka obce Obora 
za rok 2021 bez výhrady.
Usnesení č. 19/2022: schválilo se Celoroční hospodaření 
obce Obora za rok 2021 bez výhrady.
Usnesení č. 20/2022: schválila se Účetní závěrka MŠ Obora 
za rok 2021.
Usnesení č. 21/2022: schválilo se Celoroční hospodaření MŠ 
Obora za rok 2021.
Usnesení č. 22/2022: schválila se Darovací smlouva 
s Městskou správou sociálních služeb Boskovice, p. o., dle 
níž obec Obora poskytne jednorázový finanční dar ve výši 
5 000 Kč na sociální služby.
Usnesení č. 23/2022: schválil se Souhlas vlastníků honebních 
pozemků s členstvím v honebním společenstvu podle § 19, 
odst.5, písmena c) zákona č. 449/2001 Sb.
Usnesení č. 24/2022: schválila se Darovací smlouva o 
příspěvku na provoz místního hřbitova v Doubravici nad 
Svitavou v hodnotě 20 000 Kč.
Usnesení č. 25/2022: schválila se Smlouva č. JmK 076782/22/
ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na realizaci akce ,,Zlepšení zázemí pro čtenáře v obci 
Obora“.
Usnesení č. 26/2022: schválila se Smlouva č. JmK 076748/22/
ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
na realizaci akce ,,Oprava místní komunikace Hutě“.

Ve čtvrtek 1. září 2022 se konalo od 17.30 hodin 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 29/2022: schválila se Změna č. 1 Územního 
plánu obce Obora.
Usnesení č. 30/2022: schválila se v rámci výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

,,Oprava místní komunikace Hutě – DT 4“ a výsledné 
pořadí firem podle nabídkových cen. Zastupitelé obce 
pověřili starosty k uzavření smlouvy s firmou DEAS, spol.  
s.r.o. Boskovice, popřípadě s další firmou v pořadí, pokud 
vítězná firma uzavření smlouvy odmítne.
Usnesení č. 31/2022: schválil se Střednědobý výhled 
rozpočtu obce Obora na období let 2023-2025.
Usnesení č. 32/2022: schválil se Dodatek č. 1 Smlouvy o 
pronájmu nebytových prostor ze dne 10. 12. 2021, týkající 
se navýšení záloh za energie a vyúčtování energií a služeb 
neprodleně po obdržení vyúčtování od dodavatelů. 
Starosta obce Obora vydal 18. července Usnesení o 
vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy 
Obora, s předpokládaným nástupem od 1. 1. 2023. Zároveň 
schválil zveřejnění inzerátu, uveřejněného na úřední 
desce obce Obora a ve vývěsce u prodejny Jednota COOP 
Obora. Pověřil funkcí tajemníka komise paní Jaroslavu 
Dobiášovou. Stávající ředitelka paní Dana Michálková 
se vzdala své funkce z důvodu odchodu do důchodu. Na 
úterý 30. srpna v 10.00 hodin bylo připraveno 1. jednání 
sedmičlenné konkurzní komise na Obecním úřadě Obora. 
Ta konstatovala, že ze 3 uchazeček jen 2 splňují kritéria a 
budou pozvány na konkurzní pohovor v úterý 27. září 2022. 
Konkurzní komise pak zvolí novou ředitelku příspěvkové 
organizace Mateřská škola Obora.
Oprava kanalizace
Firma Šamšula opravila ve čtvrtek 11. srpna cca 12 metrů 
kanalizace v lokalitě Zmola.

Volby 2022
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu parlamentu ČR se 
budou konat v pátek 23. září od 14.00 do 22.00 hodin a  
v sobotu 24. září od 8.00 do 14.00 hodin. Voliči budou 
vybírat nové členy zastupitelstev obcí, měst nebo městských 
obvodů. Tyto volby se spojí s volbami do třetiny Senátu. 
Termín voleb vyhlašuje prezident nejpozději 90 dnů 
před jejich konáním. Případné II. kolo voleb do Senátu 
parlamentu ČR se uskuteční v pátek 30. září a v sobotu  
1. října 2022.
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Pouťový víkend
Přinesl především velmi horké počasí, teploty přes den 
dosahovaly +24 až + 32°C. V pátek 24. června čekalo na 
děti od 17 hodin představení na místním hřišti v podání 
,,Komediantů na káře“ a samozřejmě pouťové atrakce. Paní 
Marcela Havířová zkrášlila dětské obličeje nádhernými 
kresbami. Starší návštěvníci se mohli těšit na IV. ročník 
populární Soutěže o střelce oborské pouti, která probíhala 
ve večerních hodinách. Přihlásilo se 35 zájemců, kteří zkusili 
sestřelit 5 špejlí ve střelnici a dostat se do fi nále. To se podařilo 
10 z nich. Sousedského posezení při reprodukované hudbě 
si užilo také dosti občanů. Paní hostinská měla připraveno 
alko i nealko pití, speciality z udírny i jiné dobroty, a to po 
celý víkend.
V sobotu 25. června sloužil Mši svatou na návsi U kapličky 
Jana Nepomuckého od 10 hodin pan farář Jan Piler. Hudbou 
a zpěvem jej doprovázela dvojice mladých zpěváků, 
čestnou stráž stáli 3 zástupci Sboru dobrovolných hasičů 
Obora. Přestože hodně občanů, kteří se dříve bohoslužby 
zúčastnili, nemohli ze zdravotních důvodů, či bohužel už 
nejsou mezi námi, účast byla obstojná.
Po 13 hodině na místním hřišti vypuklo fotbalové 
utkání mezi týmy z Jabloňan, Jestřebí, Boskovic a Obory. 
Nejcennější trofej si tentokrát odnesli hráči z Jabloňan. Po 
vyhlášení výsledků měli nejenom děti možnost se projet 
po hřišti na dvou koních, což v takovém vedru nebylo pro 
zvířata nic jednoduchého. Od 20.00 hodin se konala na 
výletišti taneční zábava s oblíbenou kapelou TRIO KENT. 
Neděle 26. června byla spíše ve znamení návštěv rodinných 
příslušníků, pobesedováním se známými a posezením u 
osvěžujících nápojů. Z důvodu velkých teplot se nekonalo 
fotbalové utkání mužů proti ženám. Přesto si každý určitě 
nějaký hezký zážitek odnesl sebou domů a má na co 
vzpomínat. JD

Cyklovýlet Maska jede…
V neděli 19. června připravila MAS BOSKOVICKO PLUS 
výlet na kolech se startem v 9.00 hodin z Boskovic. Trasa 
dále vedla přes Lhotu Rapotinu, Oboru, Krhov, Lysice, 
Drnovice, Voděrady, Sebranice a zpět do Sportparku 
Boskovice. Zaregistrovaným se předaly na startu 
startovací balíčky. Mohly se zúčastnit také děti, ale pouze 
v doprovodu rodičů. Na vyznačených stanovištích bylo 
projetí potvrzeno razítkem. V cíli se lístky s razítky vyměnily 
za losy do tomboly. Na Oboře stanoviště na výletišti zajistil 
a projíždějícím razítkoval účast starosta obce Josef Alexa. 
Paní hostinská v přilehlém kiosku nabízela nápoje, které 
v teplém dni přišly určitě vhod. JD

Slovo redakce 
Milí naši občané. Přichází barevný podzim a my můžeme 
doufat, že si užijeme hezkého babího léta. Díky několika 
občanům naší obce se podařily zorganizovat opět sportovní 
i kulturní činnosti pro různé věkové kategorie, tak jak tomu 
bylo dříve, než nastala vládní omezení. V našem Oboráčku 
se o některých dočtete a na další se můžete těšit. Je moc 
příjemné, když se jakákoliv akce vydaří a spokojenost se 
zračí ve tvářích lidí. To je pro nás impulzem přichystat zase 
něco nového. Končí naše volební období a jen vy rozhodnete, 
kdo uspěje v nových komunálních volbách. Chtěla bych 
poděkovat všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali,

podporovali nás a naši obec zvelebovali. 
     Hezké počtení a vše dobré vám přeje Jaroslava Dobiášová. 

Obecní brigáda 
V úterý 2. srpna se zastupitelé obce, členky Oborského 
spolku žen a několik oborských dobrovolníků, včetně dětí, 
sešlo po 17 hodině na dětském hřišti, aby vypleli, vyčistili 
a uhrabali celou plochu areálu. Přestože se veškerá tráva i 
s drny odstraňovala na jaře, bylo nutné znovu pískoviště 
upravit. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.                                                                                          
JD

Střelecký turnaj

Fotbalový turnaj v malé kopané

Malování obličejů

Cyklovýlet MAS Boskovicko PLUS
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Střelecká soutěž
Po silné noční bouřce a vydatném 
dešti se pročistil vzduch a podmínky 
pro konání střeleckého turnaje 
v sobotu 27. srpna byly přímo 
ideální. Místo děje zůstalo stejné 
jako po všechny předcházející roky, 
tedy areál střelnice pod Malým 
Chlumem. Organizátoři Spolku 
technických činností STČ zajistili 
vše potřebné, s občerstvením byla 
připravena také paní hostinská. Po 
13 hodině přicházeli první zájemci. 
Mohli si vyzkoušet střelbu ze 
vzduchovky, malorážky a tentokrát 
ještě také lukostřelbu na pevný terč. 
Jednalo se o novinku, a tak není 
divu, že byl o tuto disciplínu enormní zájem. Celkově se 
zapojilo 52 osob, z toho 6 dívek, 12 chlapců, 8 žen a 26 mužů. 
Také přišlo několik diváků, kteří jen přihlíželi. Nebudu 
vypisovat nejlepší střelce, neboť bylo více kategorií podle 
věku, rozdělení na muže a ženy, či na chlapce a dívky; král 
a královna střelců navíc nepocházeli z Obory. U někoho 
vládla spokojenost z výsledků, u někoho zklamání ze 

špatné střelby. Závěrečný potlesk však patřil všem za účast 
a také organizátorům za pěknou přípravu. Při vyhlašování 
výsledků se nám nad hlavami honily černé mraky, blížila se 
bouřka, a proto místo dalšího posezení v malebné přírodě 
se každý raději vydal na zpáteční cestu domů. Přesto se 
jednalo o jednu z nejoblíbenějších akcí, které se na Oboře 
pořádají. Děkujeme. JD

Obora jede do letního kina
V roce 2019 domluvil zastupitel Jiří Bednář výlet do 
Doubravice nad Svitavou, kde se promítala v místním kině 
úspěšná česká komedie ,,Po čem muži touží“. Akce se setkala 
s velkým ohlasem, a tak stejný aktér zorganizoval na pátek 
12. srpna další výjezd na stejné místo. Tentokrát se jednalo o 
pokračování ,,Po čem muži touží 2“ a promítalo se v parku 
před obecním úřadem. Z Obory se odjíždělo soukromou 
dodávkou a hasičským autem v 19.30 hodin od autobusové 
zastávky. Vstupné za osobu 50 Kč, dopravu hradila obec 

Obora. Promítat se začalo po 21. hodině. Do té doby mohlo 
všech 30 účastníků zájezdu využít občerstvení, které zajistili 
doubravští hasiči. Kdo chtěl, zaujmul místo na lavicích nebo 
spočinul na trávníku na dece. Počasí bylo hřejivé a film, kde 
hlavní role obsadili Jiří Langmajer, Anna Polívková, Tereza 
Kostková a Marek Taclík v režii Rudolfa Havlíka, vznikající. 
Smích provázel celých 90 minut promítání. Po příjezdu 
na Oboru mnozí ještě navštívili místní hospůdku, kde si 
sdělovali své zážitky z filmu. JD

Zájezd do vinného sklípku   
Tělovýchovná  jednota  Obora,  z.  s.,  zajistila na sobotu 22. 

října  2022 posezení  od  18.00  hodin  v JLT  rodinném 

vinařství  Procházkových  v Němčičkách u  Hustopeče, 

v kapacitě do 50 osob. Cena za osobu 600 Kč  / degustace ročníkových i 

archivních vín, obložený švédský stůl, pečivo, káva, čaj, nealko nápoje, slané 

pečivo,  konzumace  neomezeného  množství  vína/.  Autobus  hradí  spolek, 

odjezd od autobusové zastávky na Oboře v 16.00 hodin, návrat dle dohody. 

Zájemci se mohou hlásit u Jarky Dobiášové /778 088 980/. 

                                                                            Těšíme se na hezký výlet s vámi.
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Zprávičky z naší školičky
V měsíci červnu jsme stihli s dětmi spoustu zajímavých akcí, 
které bych ráda zmínila, i když už nastal nový školní rok. 
Navštívili jsme své starší kamarády ze ZŠ v Jabloňanech. 
Školáci si pro nás připravili dopoledne plné sportovních 
her a soutěží. Odměnou byly dětem medaile a pochvala od 
budoucích paní učitelek.
Policie ČR znovu dětem připomněla, jak se správně a 
bezpečně chovat na silnici i mimo ni. Jak být na sebe opatrní 
při pobytu v cizím prostředí.
S divadélkem První pomoci jsme si zopakovali postup při 
běžném poranění. A přišel čtvrtek 30. června a s ním tradiční 
loučení s předškoláky v areálu školní zahrady. Letos odešlo 
z naší MŠ 7 dětí.  Děvčata Gitka Stejskalová, Hanička 
Konstanzova a Emička Kubíčková; z chlapců Filípek Kaláb, 
Filípek Fleischlinger, Gabik Páral a Dominiček Vlach. Všem 
ještě jednou přejeme krásné vykročení v další etapě jejich 
života a spoustu nových kamarádů.
Školní rok 2022/2023 započal ve čtvrtek 1. září. MŠ bude 
navštěvovat 28 dětí ve věku 3-6 let, 19 dětí z Obory a 9 dětí 
z Jabloňan. Personální obsazení zůstává stejné; ředitelka 
Dana Michálková, učitelka Jana Kolínková, školní asistentka 
Libuše Hamplová, školnice Iveta Tomášková a kuchařka 
Marcela Havířová.
V současné době si na sebe zvykáme, poznáváme své nové 
kamarády, nové prostředí. Adaptace nových dětí probíhá 
velice dobře, a tak můžeme plánovat naše první společné 
akce. Ve spolupráci s paní knihovnicí Trubákovou jsme se již 
zapojili do čtenářského projektu Jižní Morava čte. Téma ,,Co 
vypráví voda“ pro nás není neznámé. Už léta pozorujeme, 
navštěvujeme a v rámci svých možností se staráme o místní 
studánky v Hutích. V rámci této aktivity nás navštíví 21. 
října spisovatel pan Švandera, který je autorem mnoha 
knih, zabývajících se tímto tématem. Z jedné ze svých knih 
nám přijde předčítat a s dětmi si povídat. Dále plánujeme 
podzimní společné tvoření s rodiči, pohádku divadélka 
pana Urbánka, proloženou písničkami- Ententýky, a ještě 

spoustu dalších zajímavých akcí a aktivit pro děti MŠ. Zatím 
si užíváme nových kamarádů, hraček, společných her a 
krásného podzimního počasí na školní zahradě. Zkrátka, 
máme se na co těšit. 
 Za kolektiv MŠ Obora ředitelka Dana Michálková

Začátek nového školního roku

Rozloučení s předškoláky...

Návrat do školních lavic
V září natěšeně a slavnostně přišli 
všichni žáci a paní učitelky do školy, 
kde proběhlo slavnostní pasování šesti 
prvňáčků. Prvňáčky přivítali jejich 
noví spolužáci a pasoval pan starosta.
Ve škole mohou žáci navštěvovat 
kroužek Sportovní, Anglický, 
Rukodělný,  Logické a deskové hry. 
O výuku v kroužcích se postarají naše 
paní učitelky.
V podzimním období máme pro žáky 
nachystánu spoustu akcí – divadlo 
Naše princezna ze mlýna v Blansku, 
planetárium v Brně, krátké výlety do 
okolí.
V rámci tělesné výchovy začneme již na podzim s výcvikem 
bruslení v Boskovicích. Vánoční čas je sice ještě daleko, ale 
začínáme se připravovat na rozsvěcování vánočního stromu 
a  tradiční vánoční jarmark, kde budou k prodeji výrobky 
našich žáků, který se bude konat v tělocvičně školy.
Na škole bude opět probíhat sběr papíru, tonerů, baterií, 

hliníku a použitého fritovacího oleje. Výtěžek ze sběrů všech 
surovin je použit na potřeby žáků naší školy (cestovné, kino, 
divadlo). 
Žákům přeji hodně úspěchů, rodičům pevné nervy a 
kolektivu ZŠ spokojené žáky a rodiče.
                      Za celý kolektiv ZŠ Jabloňany Kateřina Ščudlová
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Podzimní čas je tu zas – i v knihovně
Milí čtenáři a přátelé naší knihovny,
po létě na vás čeká knihovna v novém kabátku. V úterý 30. 
srpna 2022 jsme slavnostně zahájili další ročník kulturní 
sezóny v oborské knihovně. Slavnostní proto, že během léta 
zde proběhla další renovace prostoru knihovny a chodbičky 
před ní. A nyní proběhlo zahájení.
Finanční prostředky z dotačního programu Podpora 
rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022, 
DT 5 Obecní knihovny, byly použity na nákup nových 
osvětlovacích stropních těles, elektrického ohřívače vody, 
opravy popraskané omítky na zdi u umyvadla, výměny 
umyvadla včetně obkladů kolem něj, zhotovení 3 ks stolů 
v knihovně. V chodbě byla stará skříň vyměněna za na 
míru zhotovený policový regál. V obou prostorách jsou také 
nové elektrické vypínače a zásuvky. Výpočetní technika v 
knihovně bude posílena laserovou tiskárnou. V jednání 
je také zhotovení nových vchodových dveří do budovy 
obecního úřadu.  Knihovna voní novotou a čistotou.
Na slavnostní zahájení byli pozváni zastupitelé obce 
Obora. Jsem velmi ráda, že se osobně přišli podívat a 
knihovnu podpořit starosta Josef Alexa, místostarostka 
Jarka Dobiášová a zastupitelé obce Radmila Malachová a 
Jiří Bednář. Milým hostem byla také paní Helena Jalová, 
okresní metodička z Knihovny Boskovice, reg. odd. Jak 
se dílo podařilo, můžete posoudit ve fotogalerii na webu 
knihovny a také osobní návštěvou. Velmi děkuji všem, 
kteří se na realizaci projektu podíleli – a to obci Obora, 
pánům Pavlu Holzmannovi, Zdeňku Jalovému a Ing. Jiřímu 
Trubákovi za odborné řemeslné práce.
V úterý 30. 8. hned po otevření knihovny proběhla dílnička 
VÍTE, CO JE MECHÁRIUM? Nejenže to již víme, ale také 
máme už svou vlastní zahrádku ve sklenici, viz fotky na 
webu nebo zde pod textem.

Pro období září – říjen je Moravskou zemskou 
knihovnou v Brně vyhlášena soutěž JIŽNÍ 
MORAVA ČTE 2022, pravidla k této soutěži 
jsou vyvěšena ve vývěsce u obchodu i na webu 
knihovny. Přihlásit (u mne v knihovně) se mohou 
děti (prostřednictvím rodičů u těch menších) od 

4-15 let. Téma je CO VYPRÁVÍ VODA, nakreslit, napsat, 
vyfotit apod. vše kolem VODY a všech jejích podob, vodních 
vil, skřítků apod. A co říká vaše fantazie?
Pro období září – listopad jsem pro vás připravila tyto 
akce:
• úterý 6. 9., zahájení výstavy obrazů mladé výtvarnice
 Lenky Staré Cesta ke světlu (výstava potrvá do 10. 1.

 2023), obrazy jsou prodejní
• úterý 20. 9., 16.30 hodin, fl oristické tvoření s Jiřinou
 Jakubcovou BARVY A VŮNĚ BABÍHO LÉTA
• pátek 21. 10., 9.30 hodin, beseda se spisovatelem Jiřím
 Šanderou CO VYPRÁVÍ VODA, akce je pořádána
 v rámci JMČ 2022, je určena pro děti v MŠ
• úterý 25. 10., 16.30 hodin, nejen pro dívky a ženy je
 připraveno SETKÁNÍ S KRÁSOU a Míšou Šiklovou
• úterý 15. 11., 17.00 hodin, FESTIVAL POEZIE 2022 –
 Literární čajovna POEZIE A DOBRÉ VĚCI I PRO DNY
 VŠEDNÍ, NEJVŠEDNĚJŠÍ
• úterý 22. 11., 16,30 hodin, ADVENTNÍ ČAS JE TU ZAS
 – fl oristická dílna s Marikou
Plakáty s pozvánkami na akce knihovny najdete tradičně na 
webových stránkách knihovny (https://obora.knihovna.
cz/aktuality2/), ve vývěsce u obchodu COOP, místním 
rozhlase a také ve zpravodaji. Na všechny akce v knihovně 
jste srdečně zváni. 
Změna programu vyhrazena.
Adventní čas v těchto dnech nám připadá strašně daleko, 
ale ono to uteče.

Pěkné dny babího léta přeje Jana Trubáková

Malá kopaná – SMFBL
V podzimní části se našemu týmu fotbalis-
tů FK Obora celkem daří. Ze tří odehraných 
zápasů vytěžil 2 remízy a 1 vítězství nad sil-
ným soupeřem. Čeká je však ještě 5 dalších 
utkání, z toho 2 na domácím hřišti a 3 u hos-
tujícího družstva. Poslední zápas se odehra-
je v neděli 16. října v 10.00 hodin proti AU-
TO-BENKE Ráječko. Přejme našim klukům 
hodně gólů, vsítěných do soupeřovy branky 
a nám, divákům, krásný požitek ze hry. JD



Číslo 66. Září 2022. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v prosinci 2022.

Životní jubilea v červenci, srpnu a září

55 let Ilona Trbušková 60 let Vladimír Růžička

65 let Marie Havlíčková 71 let Jaroslav Přibyl

71 let Václav Kovář 75 let Marie Romportlová

75 let Vavřinec Divácký 80 let Ralf Olaf Jörg Lehmann

82 let Stanislav Petr 86 let Marie Alexová

90 let Zdenka Kovářová

Z matriky
Na Oboře žije 348 občanů s trvalým pobytem. 
Domů s přiděleným popisným číslem je 140.

Citát závěrem
,,Příroda je zdrojem všech skutečných znalostí. Má 
svou vlastní logiku, své vlastní zákony, nemá žád-
ný účinek bez příčiny ani vynález bez nutnosti..“                                                                                                    

Leonardo Da Vinci

Úmrtí
,,Klesly ruce pracovité, dotlouklo srdce znavené, uhasl oka 

svit, budiž ti, tatínku, za všechno vřelý dík“.
Ve středu 7. září nás náhle opustil 

pan Jaroslav Liška 
ve věku 74 let.

Upřímnou a hlubokou soustrast vyjadřují celé za-
rmoucené rodině zastupitelé obce Obora.

Narození
,,,Nejkrásnější ze všech dárků, dostali jste do kočárku. 

Poznej, chlapečku, ten nejhezčí svět, ve kterém se tvé sny 
splní, neváhej vyrůst v nádherný květ, co zastíní všechno 

trní.“

Maminka Marcela Jančevová přivedla na svět 
chlapečka Arnošta Svobodu a maminka Michaela 
Plchová chlapečka Matěje Švába. Jim, tatínkům, 

a hlavně těm maličkým přejí vše nejlepší zastupitelé 
obce Obora

Arnošt Svoboda Matěj Šváb

 

na přírodovědnou vycházku, spojenou s otevřením zrekonstruované  
naučné stezky Malý a Velký Chlum 

 

     
   sraz účastníků ve 14.00 hodin 

    v parku „Huť svaté Antonie“ 

                OBORA 
 

 

 

 

 

 

Menší občerstvení zajištěno. 

S sebou si vezměte sportovní oblečení. 
 

Na Vaši účast se těší zastupitelé obce Obora. 
Bednář/2022/OÚ_pohádkový les 

Spolek oborských žen a pohádkové postavy zvou všechny děti a jejich blízké na 

 

 

 
 

 

 

         dárek pro děti – roztomilý reflexní přívěšek na školní tašku zdarma 
 

                               Sraz v 15.00 hodin na výletišti u dětského hřiště. 

         

 

                                          Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné! 
 

V případě nepříznivého počasí se akce překládá o týden později, tedy na sobotu 8. října 2022. 


