
OBORÁČEK
ZPRAVODAJ OBCE OBORA

  ČÍSLO 35.      PROSINEC  2014     *        Nákladem 130 výtisků vydává 19. 12. 2014 obec Obora

z obsahu:

komunální volby a jejich výsledky

novinky z mateřské školy

Český červený kříž

ostatní kulturní akce

pranostiky, recept, pozvánky

          Motto zpravodaje: „Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. ”.



Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 

chci jménem svým i jménem členů zastupitelstva poděkovat za vaši účast v komunálních 

volbách. Doufám, že budete s naší prací spokojeni. Dále bych byl velmi rád za každou 

připomínku nebo podnět k naší činnosti. 

   Hned na začátku našeho volebního období  jsme řešili otázku nového nájemce 

hospůdky. Pevně věřím, že výběr nové nájemnice, paní Skoumalové ze Skalice nad 

Svitavou, byla dobrá volba. 

       

Dále níže uvádím vyúčtování akcí, které se uskutečnily od září do prosince 2014.

 Smaltovaná cedule na hasičku:                                    4.120,- Kč                                      

 Rekonstrukce střechy přístavby hasičky:                       22.000,- Kč                                                                                      

 Oprava komunikací (Zmola,úsek Obora-Hutě,Hutě–točna,

         část komunikace ke kravínu,komunikace „Šafránkovi“):       201.831,- Kč                                                                          

 Tepelná izolace stěny sálu KD (materiál grátis):                 1.300,- Kč                

 Oprava dětských prvků (MŠ a za obchodem):                    6.100,- Kč                     

 Oprava schodů do sálu KD:                                        4.850,- Kč                            

 Truhlíky na vývěskách u obchodu (materiál):                     2.500,- Kč                   

 Výsadba stromků Na Kůjích ( 500 ks):                            5.800,- Kč                                

 Nové LED osvětlení v MŠ:                                        48.000,- Kč                                                                               

   Závěrem všem občanům přeji pevné zdraví a pohodu nejen v nastávajících vánočních 

svátcích,ale po celý rok 2015.

                                                  Josef Alexa

                                                                                                                                          

                                           Slovo redakce

Milí čtenáři,

  vzhledem k tomu,že bývalý šéfredaktor,pan Erik Vyhlídal,již v komunálních volbách 

nekandidoval,dohodlo se nové zastupitelstvo na společném vedení Oboráčku. Touto 

formou bychom chtěli ještě jednou panu Vyhlídalovi poděkovat za to,na jak vysokou 

úroveň zpravodaj dovedl.Proto ani nehodláme prozatím měnit formát Oboráčku.

  Nejdůležitější pro nás je,aby občané mohli i nadále sledovat dění v naší obci.Rádi 

bychom Vás oslovili o jakékoliv připomínky, náměty nebo dotazy.Ať přímo, e-mailovou 

adresou (oboracek@obecobora.cz) nebo anonymně prostřednictvím schránky, 

umístěné na budově Obce. Zpravodaj bude i nadále vycházet čtvrtletně, tedy 4x do 

roka.

  Celé zastupitelstvo přeje všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný, nejen 

Nový, ale celý rok 2015.
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                            Komunální volby na Oboře

   Po čtyřech letech se opět konaly volby do zastupitelstev obcí, a to v pátek 10.října a 

v sobotu 11. října. Volilo se 7 zastupitelů. Z 248 voličů se do obecních prostor 

dostavilo 144, tedy 58,06 %.

Zvolení zastupitelé: Dobiášová Jaroslava 125 hlasů, 

Havíř Petr 118 hlasů, Alexa Josef 112 hlasů, 

Španělová Markéta 97 hlasů, Kovář Dušan 92 hlasů, 

Havířová Marcela 77 hlasů a Ing. Havíř Jiří 91 

hlasů.Volební komise: předsedkyně Jančevová 

Marcela, místopředseda Ing. Dobiáš Jan, členové 

Barák Ondřej, Havířová Petra a Kubínová Kateřina, 

zapisovatelka Fliegerová Monika. 

Zprávy z obecního úřadu

Výjezdní zasedání zastupitelstva

  Obecní zastupitelé své poslední zasedání v daném složení nasměrovali v pátek 12. 

září do restaurace v Dolní Lhotě, kde od 17.00 hodin probírali nedořešené záležitosti, 

aby nově zvolené předsednictvo začalo své působení na Obci s čistým štítem. Závěrem 

poděkoval všem zastupitelům starosta obce za čtyřletou spolupráci a popřál všem 

mnoho úspěchů v osobním životě.

  Ve čtvrtek 6.11. se od 17 hodin konalo ustavující zasedání nově zvoleného 

zastupitelstva. Po složení slibu všech zastupitelů se začala volba 

starosty,místostarosty a předsedů výborů,včetně jejich členů.Staronovým starostou 

byl zvolen Josef Alexa. Místostarostkou Markéta Španělová,dále předsedou 

finančního výboru Dušan Kovář, členy Jaroslava Dobiášová a Ing. Jiří Havíř. Předseda 

kontrolního výboru Petr Havíř, členové Jaroslava Dobiášová a Dušan Kovář. 

Předsedkyně sociálního a kulturního výboru Jaroslava Dobiášová, členové Petr Havíř a 

Marcela Havířová. 
  Dále se nově zvolení zastupitelé museli hned na svém prvním zasedání zabývat 

pronájmem Oborské hospůdky.Vypověděla se nájemní smlouva nynější hostinské a 

vyhlásilo se nové výběrové řízení. V patnáctidenní lhůtě se přihlásili dva kandidáti.

  Výběr jednoho z nich byl také hlavním bodem druhého zasedání,které se konalo 

27.11. od 18 hodin v Oborské hospůdce. Jednalo se o tzv. veřejné zasedání pro 

veřejnost (pozn.redakce - každé zasedání je dle zákona veřejné a zúčastnit se může 

každý). Nakonec dorazilo šest spoluobčanů. Po věcné diskuzi bylo hlasováním 

rozhodnuto o tom,že nájemnicí na další období v naší hospůdce byla zvolena paní 

Margita Skoumalová ze Skalice. V dalším bodu byl také schválen návrch rozpočtu obce 

na příští rok. 
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Zprávičky ze školky

  Od začátku školního roku až do dnešní doby, téměř vánoční, se toho v naší MŠ hodně 

přihodilo.Kterou zajímavou akci vybrat.

  Krásná byla podzimní vycházka smyslovou 

zahradou v Rudce u Kunštátu. Zajímavé úkazy   

jsme viděli v solné jeskyni v Boskovicích. 

Velmi poučná pro nás byla návštěva p. Staňka 

s kolegou z Policie ČR. Obratnost a fyzičku 

jsme si upevnili ve sportovním zábavném 

areálu v Bongu v Brně. Jak se starat o pejsky 

a co vše se mohou trpělivým výcvikem naučit, 

nám předvedla slečna Olga Chvátalová. 

  Navštívili jsme své kamarády v ZŠ v Jabloňanech a společně shlédli  představení 

oblíbeného divadélka Úsměv.  Zajeli jsme si i do místního kina v Doubravici, kde nám i 

dětem z okolních MŠ paní Sáňková promítala pohádku o Krtečkovi.

  I u nás v MŠ bylo co prožít.Společně s 

rodiči jsme strávili podzimní pracovní 

odpoledne při zpracování přírodního 

materiálu. Zazimovali jsme školní zahradu 

a připravili krmítka pro ptáčky na zimu. S 

dětmi jsme si připravili krátká vystoupení 

na slavnostní rozsvěcování vánočních 

stromů v Oboře i v Jabloňanech. Nakonec 

se zaplnila i naše MŠ malými čertíky při 

letošním Mikulášském nadělování.

  Ve spolupráci s paní Trubákovou jsme se zapojili do literárního projektu Haló, haló, 

tady Večerníček. Protože jsme MŠ s ekologickým zaměřením, přihlásili jsme se i do 

poznávací výtvarné soutěže Mé toulky přírodou. 

  Od října, na návrh pana starosty, jsme začali sbírat papír všeho druhu.Tímto bych 

chtěla poděkovat nejen všem rodičům, ale i všem oborským občanům za to, s jakým  

úsilím se s námi pustili do díla. První kontejner už byl odvezen, děkujeme. Sbíráme 

dál. Utržené peníze budou použity na úhradu zajímavé akce pro naše děti z MŠ. 
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Fotografie z těchto akcí můžete vidět na webových stránkách MŠ Obora.

  Předvánoční doby bych ráda  využila i  k poděkování všem našim sponzorům, kteří i v 

letošním roce na nás mysleli a i my ve svém přáníčku myslíme na ně.Přejeme všem krásné 

a spokojené svátky vánoční, takové, které si vysnily naše děti v básni:

Já mám z vánoc nejraději,

když se doma všichni smějí,

když prskavky prskají

a kapři se mrskají.

                                   

Členská schůze ČČK

Na středu 10. září byla svolána do spolkové místnosti na 19.30 hodin porada, týkající 

se plánovaných akcí této organizace. Za účasti 7 členek vystoupila Markéta Španělová s 

návrhem připravit pro děti ,,Cestu pohádkovým lesem". Domluvil se termín na sobotu 4. 

října odpoledne, za 14 dní později pak oblíbená drakiáda na sobotu 18. října. 

               Za kolektiv MŠ v Oboře Michálková Dana, ředitelka školy
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Podzimní drakiáda

Velmi krásný sluneční den s teplotami přes + 20°C přivítal v sobotu 18. října účastníky 

tradičního pouštění draků, pořádaném členkami MS ČČK. Děti a rodiče se sešli ve 

14.30 hodin na výletišti za obchodem. Odtud se více jak 30 dráčků přemístilo na stráň 

Na Pohoř, aby ukázali, co dovedou. Počasí, ač nádherné, mělo jednu chybu... 

Nefoukal téměř větřík, a tak dráčci trucovali a vzlétnout nechtěli. ̈  

Především díky obětavosti některých tatínků, běhajících po poli, si pár draků nakonec 

dalo říct, pokoušeli se poletovat a 

udělat tak radost dětem. Ceny se 

tentokrát neudělovaly. V letošním 

ročníku jsme mohli vyhodnotit leda tak 

nejlepšího běžce s drakem nebo 

ne jvětš ího  vytrva l ce .  Krásný 

marcipánový dort od paní Svatavy 

Králové se proto rozkrájel pro děti. 

Dítka dostala malé občerstvení a pro 

dospělé bylo připraveno svařené víno. I 

přes nedostatky počasí byla nálada 

skvělá a všichni si odpoledne hezky 

užívali.

Pohádkové putování

,,Když se podaří, co se dařit má, ...tak je přece krásně na světě", se zpívá v jedné 

známé písničce. Stejná slova si mohla notovat děvčata ČČK s některými oborskými 

dobrovolnicemi, když na sobotu 4. října uspořádala od 17.00 hodin ,,Cestu 

pohádkovým lesem. Na určených stanovištích 52 dětem zadávaly úkoly postavičky, 

které by tam ony určitě nečekaly. Setkaly se s 

Bludičkou, Pipi Dlouhou punčochou, v Huti sv. Antonie 

šokovala projíždějící v autech čarodějnice Bludimíra, 

opodál poskakoval Brouček, v Luciferově Oboře vařily v 

kotlíku polévku pekelné čertice, na paloučku z mechu a 

kapradí vykukovali Křemílek a Vochomůrka, z lesa nás 

vyprovázely indiánky a Sněhurka se sedmi plyšovými 

trpaslíky vítala všechny poutníčky. Po celé trase svítila 

světýlka, která se hezky vyjímala v podzimní krajině. 

Po návratu na výletiště si děti dopřály pohoštění s 

opékáním špekáčků a limonády. Nadšení z putování byli 

také rodiče a příbuzní, jež ratolesti doprovázeli. Akce 

sklidila veliký úspěch, za což patří poděkování všem, co 

se na tomto dění podíleli. 
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Členská schůze Tělovýchovné jednoty Obora,z.s. 

  Ze 41 členů tohoto spolku se sešlo ve středu 17. září ve spolkové místnosti od 19.00 

hodin 12 osob, 5 se omluvilo. Náplní schůze byla zpráva o dosavadním hospodaření, o 

průběhu malé kopané, zmíněné uplynulé akce a promítání fotografií ze 30. výročí malé 

kopané na Oboře a zájezdu do vinného sklípku v Přibicích. Naplánovaly se turnaje ve 

stolním tenise a bowlingu, taneční zábavy, pak následovala diskuze. 

  Po ne zrovna ohromujícím zájmu se přece jenom 

uskutečnil v pátek 19. září od 19.00 hodin ve 

spolkové místnosti Oborské hospůdky turnaj v 

šipkách, pořádaný Tělovýchovnou jednotou 

Obora,z.s. Hlavním cílem bylo pobavit se a 

relaxovat, což se nakonec podařilo. Šest 

tříčlenných týmů ve dvou skupinách A a B si užívalo 

hry, kde nechybělo ani dobré občerstvení. Štěstí se 

přiklonilo na stranu Jany Kubínové, která ve svém 

týmu měla Dušana Kováře a Pavla Odehnala z Bořitova. Dařilo se jim nejvíce uzavírat 

hry a odměnou jim byl kromě dalších cen i sladký dort. Většině zúčastněných se ani po 

turnaji nechtělo odcházet, a tak dlouho do nočních hodin dávali šipkám zabrat. 

Turnaj v šipkách

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. PentaCo Boskovice 20 18 1 1 108 : 52 55

2. FC STARS Letovice 20 12 3 5 101 : 61 39

3. SK JKP Olešná 20 11 3 6 76 : 59 36

4. SK ŽÍZEŇ Petrovice 20 10 3 7 56 : 46 33

5. TJ SOKOL Letovice 20 9 0 11 91 : 82 27

6. PANTHERS Vanovice 20 8 3 9 57 : 59 27

7. FC Lhota u Lysic 20 7 3 10 79 : 83 24

8. FC PICCOLO Černá Hora 20 7 1 12 62 : 80 22

9. FK Obora 20 6 3 11 49 : 79 21

10. FK TUZEMÁK 20 5 2 13 54 : 101 17

11. KAMNÁŘI Studlov 20 2 8 10 36 : 67 14

FK Obora - tabulka 5.ligy pro sezónu 2014

Tabulka střelců FK Obora - prvenství Tomáš Bílek a Jaroslav Dobiáš shodně po 8 

gólech,druhé místo Jan Boček se 7 góly a třetí místo Lubomír Janíček 6 gólů. 
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Přednáška

Přednáška badatele Jiřího Vymětalíka v úterý 21. října v 17.00 hodin ve spolkové 

místnosti Oborské hospůdky na téma Hrady, hrádky, tvrze a městečka, některé už 

dávno zaniklé. Dostavilo se 26 zájemců, nejen z Obory, ale i z okolí. 

Položení věnce

Zastupitelé Obce položili věnec k pomníku padlých spoluobčanů při 

příležitosti státního svátku 28. října - Den vzniku samostatného 

československého státu - stejně jako vzpomínku na všechny 

oborské občany, kteří už nejsou mezi námi. 

Setkání kronikářů

Již 3. setkání kronikářů se uskutečnilo ve čtvrtek 30. října od 10.00 do 14.00 hodin v 

Blansku. Téma tentokrát bylo: Školy a školní kroniky. Za Oboru se zúčastnila naše 

kronikářka paní Jaroslava Dobiášová.Přestože tématika nás velmi zaujala, kronikáři 

neprojevili takový zájem jako dříve. Důvodem byl možná fakt, že na vesnicích se 

některé školy zrušily a tím pádem se školní kroniky nevedou.Závěrem se zopakovaly 

základní pravidla, týkající se všeobecného psaní kronik, což bylo velkým přínosem, 

neboť se říká: ,, Opakování je matka moudrosti." 

Přátelé zlatavého moku a dobré nálady,jste srdečně zváni od pátku 5.prosince do 

znovu otevřené hospůdky. Připraveno je pro Vás Starobrněnské pivo 11° Medium, 12° 

Drak a mnoho dalšího. Věřím,že na své si přijde opravdu každý.Nabízí se samozřejmě i 

Oborská hospůdka

OTEVÍRACÍ DOBA

PO : zavřeno

ÚT : 17 - 22 hodin

ST . 17 - 22 hodin

ČT : 17 - 22 hodin

PÁ : 17 - 24 hodin

SO : 12 - 24 hodin

NE : 12 - 21 hodin

Na Vaši návštěvu se těší

 Margita Skoumalová

tel:775 107694

Mladí hasiči

Velice krásného umístění dosáhli naši mladí sportovní hasiči ve Velké ceně 

Blanenska 2014, kdy z celkového počtu 45 družstev obsadili vytoužené 

10. místo a stali se Skokanem roku. Získali celkem 116 bodů.

možnost uspořádání různých společenských a soukromých  

akcí. Stačí mě kontaktovat a jistě se vždy domluvíme ke 

spokojenosti obou stran.
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Výroční valná hromada SDH Obora

Mikuláši, Mikuláši, přijdeš mezi nás?

  Konala se v neděli 16. listopadu v 18.00 hodin na sále kulturního domu. Z celkového 

sboru 52 členů se zúčastnilo 32. Hlavním bodem programu byla volba nového výboru. 

Starosta se volil tajným hlasováním, členové Výboru, Kontrolní a revizní rady voleni 

veřejně.

  Složení nového výboru SDH: starosta Ing. Tomáš Přibyl, náměstek starosty Aleš 

Havíř, jednatelka Kateřina Kubínová, velitel Jakub Alexa, hospodářka Jana Kubínová, 

kronikář Ing. Jiří Havíř, členka výboru Věra Vitouchová.

  Kontrolní a revizní rada: předseda Jozef Kožiak, členky Naďa Havířová a Nikola 

Kubínová

  Svou funkci starosty SDH ukončil Bc. Erik Vyhlídal. Přestože ne se všemi jeho 

rozhodnutími ostatní souhlasili, vykonával práci svědomitě a podle svého nejlepšího 

cítění. Odvedl kus práce, za což mu patří velké poděkování. A jak se zhostí nový výbor 

svých funkcí, ukáže čas.
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  Žádná zima, žádný sníh, přesto se v pátek 5. 12. rozsvítil v 17.00 hodin vánoční 

stromeček na Oboře. Aby mu nebylo smutno a nesvítil sám, usmívaly se na něj zářící 

světýlka, které ozdobily celou ulici.

  Pěvecký sbor z Rájce-Jestřebí zazpíval krásné 

koledy. Když  ale nedočkavé děti volaly Mikuláše, 

obloha se rozzářila ohňostrojem, vyvalil se hustý dým, 

zaburácely hromy, blesky a vyrojili se čerti. Honili děti, 

ale že neobjevili žádné zlobivé, s nepořízenou se vrátili 

zpátky do pekla. To už se blížil Mikuláš se dvěma anděly 

a hlavně s nadílkou.

  Potom na sále kulturního domu probíhaly 

hry a soutěže, které uváděla Maruška 

Venclů s asistentkami. Roztomilé 

vystoupení malých čertíků z MŠ rozesmálo 

všechny přítomné. Povedlo se také 

vystoupení mažoretek z Brna. Hlavně 

klukům se líbily soutěže s čertem.

  Dobrá nálada, skvělá škvarková 

pomazánka, svařáček, nealko nápoje, 

cukroví a spousta hezkých písniček. Velké 

poděkování spolehlivým děvčatům z ČČK za 

spolupráci při této akci i pozdějším úklidu.

  A samozřejmě všem hodně zdraví a spokojené prožití posledního měsíce tohoto roku.



Informace z knihovny

Milé čtenářky, milí čtenáři i návštěvníci oborské knihovny,

přeji Vám klidné a vlídné adventní období. Za necelých 14 dnů jsou nejhezčí svátky v roce, 

Vánoce - svátky vůní purpury, vanilkových rohlíčků, jehličí a rozzářených očí, především našich 

dětí. Věřím, že i u nás v Oboře Ježíšek nadělí pod stromečkem knihy, knížky pro malé i velké 

čtenáře.

  V podzimním období jsme si v knihovně, jak jinak, četli a povídali na literárních čajovnách. V 

říjnu jsme prožili zajímavý večer s panem Vymětalíkem a dozvěděli se spoustu informací o 

zaniklých hradech, hrádcích a tvrzích v okolí Obory. Pro tvořivé lidičky byly připraveny 

výtvarné dílny, které se setkaly s vaším zájmem.

  Sobotní odpoledne 15. 11. jsme věnovali dílničce s názvem 

Vánoce, Vánoce přicházejí. Ve spolkové místnosti oborské 

hospůdky se nás sešlo celkem 33 při 

vánočním aranžování svícnů, 

věnečků. S paní Sáňkovou zájemci 

vytvořili krásné ozdoby z drátků a 

perliček. Třetí výtvarnou technikou 

bylo korálkování vánočních ozdob na 

stromeček s paní Špačkovou z Doubravice. Nálada byla báječná.

  V prosinci opět po roce jsme prožili Večer se světýlky u Jany. 

Kromě příjemné atmosféry vespolek jsme tradičně vyráběli vánoční a novoroční gratulace. 

Fantazie měla vycházku… 

  9. 12. se uskutečnila letošní poslední akce 

knihovny pro veřejnost. Toto úterní odpoledne jsme 

věnovali dětem s rodiči v oborské mateřské škole. 

Děti si domů nakonec odnesly vlastnoručně 

vyrobený stromeček nebo vánoční svícen. S paní 

u č i t e l k o u 

J a n o u 

Kolínkovou nám 

poté zazpívaly 

p í s n i č k u 

R o l n i č k y . 

M i l ý m 

překvapením pro všechny bylo pěvecké vystoupení paní 

Jitky Borkové s děvčaty. Tečkou za hezkým odpolednem 

byla vánoční píseň Tichá noc.

A nač se můžete těšit v příštím roce?

Leden

 Literární čajovna (vzájemné sdílení – knižní novinky i osvědčená klasika, citáty i myšlenky 

dne)

 Beseda s regionálním autorem pro MŠ - Jiří Šandera

 Derniéra výstavy obrazů Martiny Červené TVÁŘE KOLEM NÁS
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Únor

 Beseda v rámci projektu Haló, haló - tady Večerníček pro MŠ - Eugen Sokolovský, ml.

 Výtvarná dílna Víte, k čemu mohou sloužit hrábě?

 Výstava obrazů paní Sylvy Vašinové PRO RADOST

Březen

 Literární čajovna (vzájemné sdílení – knižní novinky i osvědčená klasika, citáty i myšlenky 

dne)

 Jarní výtvarná dílna Velikonoční aranžmá

 Čteme si… s MŠ

 Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem 

                       Duben / Květen

 Literární čajovna (vzájemné sdílení – knižní novinky i osvědčená klasika, 

citáty i myšlenky dne)

 Sobotní výtvarné tvoření s paní Petrou Frantovou Hedvábné sny, letní korálkování

 Slavnostní vyhodnocení projektu Haló, haló-tady Večerníček

 Vycházka s knihovnou pro MŠ – Posíláme jarní poselství s písničkou po řece Svitavě

Červen

 Knihovnická exkurze pro děti MŠ v MěK v Rájci-Jestřebí s knižní odměnou pro předškoláky

 Výtvarné setkání Přijďte si obalit svou oblíbenou knihu… a rozloučení před prázdninami

Září

 Čteme si… pro MŠ

 Sobotní putování čtoucích rodin (5.9.2015) regionu Blansko (organizuje MZK Brno, úsek 

okresní metodiky Blansko) 

 Vernisáž výstavy obrazů a veršů Petry Badinové z Ivančic Verše křídou (symbióza autorských 

veršů a fotografií)

Říjen

 Literární čajovna (vzájemné sdílení – knižní novinky i osvědčená klasika, citáty i myšlenky 

dne)

 Výtvarné tvoření s podzimním laděním 

 Týden knihoven-beseda pro veřejnost se spisovatelkou Markétou Bednářovou Stíny za 

zrcadlem

 Týden knihoven-pro MŠ beseda s Petrou Hrčířovou  Ahoj, pohádko ( s muzikoterapií)

Listopad

 Literární čajovna (vzájemné sdílení – knižní novinky i osvědčená klasika, citáty i myšlenky 

dne)

 Výtvarná dílna Adventní i vánoční miniatury a aranžmá

Prosinec

 Vánoční setkání s knihou, tvořením a koledou pro děti a rodiče – MŠ

Věřím, že se vše vydaří a že se na některých z výše uvedených akcí spolu setkáme.

Fotografie jsou z vánočního tvoření v mateřské škole, lektorkou nám byla paní Gita z 

květinářství U Květinek z Boskovic. 

Milí spoluobčané, čtenáři naší malé knihovny, přeji Vám hodně radosti a štěstí, zdraví a 

spokojenosti v novém roce 2015.                      Mgr. Jana Trubáková
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Oborská buchta opět na scéně

  V sobotu 20. září se v 18.00 hodin promítalo ve spolkové místnosti DVD video s 

hodinovým sestřihem hlavních událostí velmi oblíbené akce Oborská buchta , konaná v 

sobotu 6. září. Dostavilo se 38 návštěvníků, včetně vážené poroty a hlavních 

organizátorů. K chuti přišly určitě koláče, upečené vítězkou letošní soutěže. V 

příjemném posezení, plném smíchu a veselí, nechyběly vzpomínky na zážitky 

některých přítomných.

Pro dobrou chuť vám přinášíme jeden z vítězných receptů. 

Lehké jablečné řezy

Na piškot budeme potřebovat:

220 g cukru

250 g polohrubé mouky

4x vejce

1 dcl oleje

1 dcl vody

1x vanilkový cukr

2 lžičky jedlé sody

špetku mleté skořice

                                        Na krém si nachystáme:

                                        1x šlehačka

                                        2x kysaná smetana

                                        1x vanilkový cukr

                                        krystalový cukr podle chuti

                                        jablka

                                        1x želatina

Piškot připravíme z cukru a vajec,které ušleháme do husté pěny. Smícháme olej a 

vodu. Mouku smícháme s jedlou sodou. Na střídačku přidáváme k vejcím.Nakonec 

vmícháme vanilkový cukr se špetkou skořice. Nalijeme na vymaštěný, moukou 

vysypaný plech nebo na pečící papír a upečeme při teplotě 180°C. 

Mezitím vyšleháme šlehačku, v další míse smícháme  kysané smetany s vanilkovým a 

krystalovým cukrem dle chuti. Oboje zlehka spojíme a dáme uležet do lednice. 

Připravíme si nastrouhaná jablka podle velikosti plechu. Hotový piškot potřeme 

krémem,navrstvíme jablka a celé polijeme slabou vrstvou čiré želatiny, připravené 

podle návodu na obalu, jen dáme o trochu více vody, aby nebyla úplně tuhá.

Ať vám chutná ! 
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Taneční na Oboře

Pro zasmání

Dámy a pánové, zadejte se.

Manželé Míšenští, učitelé tance, s podporou Obce Obora, pořádají počtvrté taneční  

v sále kulturního domu Obora. První lekce se uskuteční v neděli 11. 1., další 18. 1., 

25.1. a 1.2.  vždy od 17.00 do 19.30 hodin. Završením bude Prodloužená v sobotu 

7.2. od 20.00 hodin se slavnostní tabulí, tombolou a tanečními hrami. Naučíte se 

polku, valčík, tango, waltz, jive, blues, country tance, merenque, mambo.

Vhodné oblečení: pánové - kalhoty, košile a kravata

                   dámy -  odpolední šaty. 

Cena kurzu 1 000 Kč za pár.

Přihlášky na e-mail: haviri.obora@seznam.cz , nebo na tel: 731 548 254 a

                                                                    731 548 279

Přijďte zažít příjemné večery, plné tance, zábavy a pohody.

Volá blondýna blondýně: " Ahoj, prosím tě, dělala jsem si kafe a zbylo mi hodně horký 

vody, nevíš, co s ní? " " Tak jí zamraz, horká voda se vždycky hodí..”

Říká kanibal otci: "Zítra jdu požádat o ruku své nastávající”

                    "Řekni si raději o nohu, tam je víc masa!”

Přijde chlapík do baru a objednává si: „Třikrát vodku a jedno deci sody.”

Barman ho obslouží, chlapík vypije sodu a ty tři půldecáky všechny naleje do té 

decové sklenice. Barman s údivem povídá: „Jeeej, vy jste kouzelník.”

Z á k a z n í k  v y t a h u j e  p r ů k a z :  „Ne ,  Č e s k á  o b c h o d n í  i n s p e k c e . ”

Pranostiky

Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný; je-li 

však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.

Když je leden bílý, je sedlákovi milý

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš 

jistě v březnu ke kamnům s ušima.

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě 

mrazů po velikonocích.
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Životní jubilea v září,říjnu,listopadu a prosinci

Z matriky obce

50 let Stejskal Josef

55 let Havíř Josef

        Kožiak Jozef

        Kazdová Eva

60 let Kouřil Miroslav

65 let  ing.Havíř Jiří

71 let Bašný Josef

74 let  Petr Stanislav

77 let Horák Antonín

        Kovář František

78 let Alexová Marie

79 let Barák Karel

80 let  Moráňová Božena

        Moráň Oldřich

83 let Štěrbová Marie

84 let  Kovářová Vlasta

85 let  Borková Vlasta

86 let  Stejskal Josef

90 let  Borková Božena

        Janíčková Marie

94 let  Havířová Ludmila

Odhlásili se z trvalého pobytu v obci:

Roman, Kateřina, Roman a Vít Kopečtí,Miluše Vitouchová Blažíková 

K trvalému pobytu v obci se přihlásili:

Kamil a Ivana Vydrovi se syny Františkem a Josefem, Peter Jurišinec, Ivana a Petra 

Flokovy, Emilie Otrubová, Miloslav,Zuzana,Tereza a David Guldovi

Narodila se

6. října se narodila manželům Havlíčkovým druhá dcera 

jménem Laura. Přejeme do nového života hlavně 

zdraví,štěstí a spokojenosti. 

14



Pozvánky

V sobotu 17. ledna od 17 hodin vystoupí na sále KD na Oboře 

voděradský spolek DIWOOCH v divadelní komedii Lysistrata. 

Tělovýchovná jednota Obora, z.s., si Vás dovoluje pozvat na Ostatkovou zábavu, 

spojenou s letitou tradicí, a to v sobotu 14. února 2015. K tanci a poslechu bude hrát 

skupina AKCENT. 
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Předvánoční přání

  Ať zavládne pokoj v tvém nitru. Věř tomu, že jsi přesně takový, jaký máš být. 

Nezapomeň nikdy na nekonečné možnosti, které se rodí z víry v sebe samého i v jiné. 

Využij dar, který jsi dostal a dávej dál lásku, kterou jsi přijal. Buď sám se sebou 

spokojený takový, jaký jsi. Nechť se toto vědomí upevní v celém tvém těle a dovolí duši 

zpívat, tancovat, chválit a milovat. Láska je zde pro každého, pro všechny z nás. 

                                                  Vše dobré přeje Jaroslava Dobiášová. 

Mít koho milovat, je rodina. Mít místo kam jít, je domov. Mít obojí je požehnání. 

Citát závěrem
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