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   Vážení občané, 

 níže uvádím výčet posledních letošních investic :

  -  oprava fasády OÚ                                     :     45.000,- Kč

  -  oprava střechy nad hospodou a sálem                :       5.400,- Kč

  -  oprava komunikace do Bořitova                       :       8.700,- Kč

     Tato částka bude rozdělena mezi obce Obora, Bořitov a ZD Bořitov.

Práce na opravě interiéru OÚ ještě nejsou dokončeny.

Nevěřte podvodníkům, kteří proměřují průtok vody.

   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., varuje odběratele pitné vody 

před pohybem podvodníků, kteří se v těchto dnech objevili na několika místech 

Blanenska a Boskovicka. Tito lidé tvrdí, že jsou z vodáren a že proměřují průtok 

vody v kohoutcích. Za tuto službu a následné údajné zlepšení průtoku vody si 

inkasují peníze. 

   Naši zaměstnanci žádná podobná měření neprovádějí, navíc jsou všichni schopni 

prokázat se v případě návštěvy domácností nebo dalších odběratelů průkazy naší 

společnosti. Jejich totožnost si případně můžete telefonicky ověřit na našem 

centrálním dispečinku, a to na číslech 516 427 249 nebo 734 692 777.

   Upozorňujeme také na skutečnost, že ve většině obcí je podobný podomní prodej 

právě kvůli zajištění bezpečnosti obyvatel již zakázán vyhláškami. V případě, že 

Vás tedy někdo s nabídkou této služby navštíví, nevpouštějte jej do obydlí a 

konktaktujte Policii ČR na tísňové lince 158.

                                                     Mgr. Iva Šebková

                                      VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné Vánoce, hodně zdraví a pohody v novém roce 

2016.

Lidem, kteří reprezentují Oboru na poli sportovním i kulturním  přeji mnoho úspěchů 

v jejich činnostech.

                                                                          Josef Alexa

Slovo redakce

Milí čtenáři, prosinec ukrajuje poslední dny roku a my vám předkládáme další 

vydání Oboráčku, v němž popisujeme uplynulé události a informujeme o dění v naší 

obci. Za celou redakci bych ráda popřála všem láskyplné vánoční svátky, hodně 

zdraví, Božího požehnání, úspěšné vykročení do Nového roku, pohodu a hřejivou 
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radost v kruhu blízkých.Sebemenší okamžiky utvářejí náš život, považujme si 

šťastných společných chvilek a uvědomme si, jak krásný máme domov. Snad vám to 

připomene i báseň Karla Václava Raise 

Cestička k domovu

Cestička k domovu známě se vine. Hezčí je krásnější než všecky jiné.

Douška a šalvěje kolem ní voní, nikde se nechodí, tak jako po ní.

A kdybych na světě bůhví kam zašel, tu cestu k domovu vždycky bych našel.

A kdybych ve světě smutně se míval, na téhle cestičce vždy bych si zpíval.

Střelecký turnaj

Svazarmovská střelnice u Malého Chlumu ožila v sobotu 12. září, kdy členové STČ 

Obora uspořádali od 14.00 hodin 4. ročník Memoriálu Antonína Řezníčka. Nemohli 

si přát ideálnější podmínky. Slunečno, mírný vánek a modré nebe bez mraků. Kromě 

hojnosti alko i nealko nápojů, které zajistila paní hostinská, se z udírny linula 

božská vůně klobásek.

Důležitá ale byla samotná soutěž. Jak střelba z malorážky (10 ran na 50 metrů ), 

tak střelba ze vzduchovky (10 ran na 10 metrů ), oboje v leže na pevný terč. Do 

startovací listiny se zapsalo celkem 51 návštěvníků, z toho 27 mužů, 14 žen a 10 

dětí.

V kategorii žen obsadily první tři místa Margita Skoumalová, Marie Venclů a 

Radana Alexová. Mezi muži zvítězil Michal Prokop před Václavem Barákem a 

Radkem Tomáškem. U starších pánů dominoval Zdeněk Jalový, Oldřich Hlaváček a 

Jan Pivoňka.

Atmosféra celého odpoledne byla tak skvělá, že i po ukončení závodů ještě někteří 

posedávali a probírali své střelecké zážitky.

O pohár mikroregionu Svitava

Příznivci hasičského umění se mohli těšit na soutěžní klání v požárním útoku i 

doplňkové soutěži v sobotu 19. září, které se konalo v Doubravici nad Svitavou od 

14.00 hodin na sokolském hřišti, neboť na fotbalovém probíhal ve stejnou dobu 

zápas. Přijelo osm družstev, chyběly pouze Kuničky. Putovní pohár přivezly 

Chrudichromy, loňští vítězové. Po rozlosování sedmičlenné týmy ukázaly své 

dovednosti. Každá část se hodnotila zvlášť.
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V  tomto pořadí se umístili družstva v hlavním požárním útoku: 

1. Skalice nad Svitavou čas 0:44:28

2. Chrudichromy 0:58:50

3. Újezd u Boskovic 1:00:00

4. Lhota Rapotina

5. Doubravice nad Svitavou

6. Svitávka

7. Obora

8. Jabloňany 

Doplňková soutěž se skládala ze štafety, kdy v první dráze jeden hasič vezl  

na železném trakaři druhého a ten držel na klíně velkou mísu s vodou a v puse 

brčko. Předal ho dalšímu, ten musel uřezat na dřevěné koze pilkou kousek z 

kulatiny, doběhnout na konec dráhy, předat brčko třetímu, který do dřevěného 

špalku zatloukl dvoustovku hřebík. Na konci dráhy čekal poslední, převzal si 

brčko a pomocí něho vypil půllitr piva. Velmi zajímavé a hodně veselé. Nejlépe 

se dařilo družstvu Obory, Újezdu u Boskovic a Skalice nad Svitavou. Příjemná 

atmosféra i počasí si ladilo ve stejné notě. Občerstvení šlo všem k duhu a 

nejenom pořadatelé zářili spokojeností.

Drakiáda

Děvčata z Českého červeného kříže na Oboře uspořádala pro děti v sobotu 26. září 

tradiční pouštění draků, což neodmyslitelně k podzimu patří. Na výletišti se sešla 

převážná část zájemců ve 14.30 hodin a doplnila ostatní netrpělivé dráčky, kteří si 

už poletovali na stráni Na Pohoři. I přes nepříliš teplé počasí se na toto odpoledne 

vypravilo 38 dětí s rodinnými 

příslušníky. 

To se to ale létalo! Silný 

s t udený  v í t r  nenecha l 

jediného draka odpočívat na 

zemi  a všechny pěkně 

proháněl. Samozřejmě, že 

zase jeden nezbeda uletěl a 

d r u h ý  s e  z a k l í n i l  d o 

nedalekého stromu. Přesto 

převládala radost dětí i 

dospělých, spojená s menším 

tep lým občerstven ím a 

sladkostmi.
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Dozvuky „Oborské buchty”

V neděli 4. 10. si v 18.00 hodin užilo v Oborské hospůdce 28 pozvaných diváků 50ti 

minutové promítání úspěšné akce, uskutečněné na začátku září. Velmi se povedly i 

fotografie, připomínající tuto událost. Opravdu, bude na co vzpomínat!

Vzhůru do pohádkového lesa!

Další podařená akce spolku ČČK Obora se udála v sobotu 10. října, tentokrát za 

účasti i dětí ze sousedních obcí. Od 16.00 hodin odcházely skupinky dětí pod 

dohledem rodičů z místního hřiště na trasu, vyznačenou modrými fáborky, směrem 

na Huť svaté Antonie. Na určených místech je přivítaly pohádkové bytosti a 

zadávaly dětem úkoly. Příjemné zpestření prožívaly děti při jízdě na opravdovém 

hřbetě dvou koní. 

U kovbojek si zkusily hod šiškami na určený 

cíl, indiánkám předvedly střelbu z luku do 

terče. Motýl Emanuel si připravil poznávání 

předmětů hmatem se zavázanýma očima. 

Jenom ta Maková panenka si odletěla někam 

do neznáma. Možná se polekala čertice, 

která se usadila pod Malým Chlumem a 

nepropustila děti, dokud se netrefily 

barevnými kroužky do stojanu. Začínalo se 

šeřit a v lese číhal vlk, jenž některé menší 

děti trochu vyděsil. Ale při pohledu na 

Červenou Karkulku  bez problémů zodpovídaly dané otázky. Šikovné děti! Však také 

na každém stanovišti byly odměněny cukrovinkami.

Co teprve, když ještě potkaly roztomilé trpaslíky se Sněhurkou a neodolatelného 

Křemílka s Vochomůrkou? S Bílou paní se nakonec trefovaly do vycpané příšerky. Ta 

teda dostala ran! 

Po příchodu do cíle, opět na výletišti, 

odevzdávaly děti orazítkované kartičky za 

splněné úkoly. Ohřály se u ohýnku a opekly 

si špekáčky. Také jim po tom putování 

pořádně vyhládlo. A ani tepla si neužily. 

Chladný podvečer, studený vítr s teplotou 

9°C, ale aspoň, že nepršelo. Počasí 

neodradilo celkem 46 dětí s doprovodem. 

A většina z nich poděkovala členkám ČČK i 

dvěma oborským děvčatům, za připravení 

této dobrodružné výpravy.
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Letošní sezóna v malé kopané

Podzimní sezónu v 5. lize ukončil tým FK Obora v sobotu 24. října remízou proti 

vítězi této soutěže -  FC PICCOLO Černá Hora. Oproti předchozím rokům se 

hráčům nedařilo tak, jak by si přáli. Nezavinila to jejich výkonnost, ale Achillovou 

patou byla celoroční oslabená docházka. Velice často nebyl nikdo na střídání. 

Přestože kluci hráli s obrovským nasazením  a v zápase i vedli, nestačilo to na 

úspěšné zakončení a pouze jediný gól někdy rozhodl o vítězi. Nelze jim však upřít 

bojovnost a odhodlání, se kterými do utkání nastupovali.  Z 22 zápasů vytěžili 4 

výhry, 1 remízu, 17 proher. Skóre 45 : 95, celkem 13 bodů. Střelecky se dařilo 

nejvíce Miroslavu Kovářovi s 8 góly, Tomáši Bílkovi a Jarkovi Dobiáši se 6 góly. I 

přes ne příliš optimistickou bilanci si Tělovýchovná jednota Obora,z.s., cení všech 

nejenom místních fotbalistů a děkuje za reprezentování naší obce. Věříme, že s 

novými posilami na jaře dobudeme více vítězství a bude se lépe dařit.

„V životě nikdy nic nevyhraješ, pokud nepřekonáš překážky, na které narazíš. 

Nevyhýbej se jim. Neobcházej je. Překonej je.“       

Státní svátek

Ve středu 28.října položili obecní zastupitelé na počest Dne vzniku samostatného 

Československého státu u Pomníku padlých spoluobčanů věnec s trikolórou.

Při té příležitosti bychom vás rádi informovali o 

záměru kompletní rekonstrukce právě tohoto 

pomníku,tak jako se v letošním roce opravily dvě 

památky v naší obci. A sice socha Jana 

Nepomuckého a křížek na křižovatce. Tuto 

záležitost bychom chtěli realizovat v roce 2018,na 

který připadá 100.výročí vzniku našeho státu.
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Slavnostní vyhlášení výsledků Velké ceny Blanenska 2015 

To se uskutečnilo v sobotu 7. listopadu v Černovicích, kde k tanci i poslechu hrála od 

18.00 hodin skupina ARCUS. Naše družstvo mladých hasičů obsadilo v konečném 

pořadí skvělé druhé místo a náležitě si jej užívalo. Na vítěze z Hluboké jim chybělo 

pouhých 12 bodů. 

Velké blahopřání za váš úspěch i reprezentaci obce.

Setkání kronikářů

V pořadí 4. přednášku na téma Historie podnikání na Blanensku a Boskovicku 

uspořádal Moravský zemský archiv Brno a Státní okresní archiv Blansko za podpory 

města Blansko v úterý 10. listopadu od 10.00 do 14.00 hodin v sále Městského 

úřadu Blansko. Témata přednášek - cechovní organizace ve světle cechovních 

privilegií, židovští podnikatelé v Boskovicích, ochranné známky a hlavičky firem na 

Blanensku a Boskovicku. Současně se konala i výstava archiválií  a regionální 

literatury. Za obec Obora se zúčastnila Jaroslava Dobiášová.

Zprávičky z naší školičky

V letošním školním roce nastoupilo do 

naší MŠ 27 dětí z Obory a Jabloňan. 

První čtvrtletí uběhlo jako voda. 

Podzim nám přinesl spoustu krásných 

slunečných dnů, které jsme trávili s 

dětmi jak na školní zahradě, tak 

procházkami přírodou. Nesmazatelným 

zážitkem pro nás znamenala výprava do 

lesa  v doprovodu pana Plcha z 

Jabloňan, člena Mysliveckého sdružení 

Obora.
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Netradiční novinkou naší MŠ jsou takzvané kroužky pro děti. Jedná se o 

dobrovolnou aktivitu rodičů, kdy ve svém volném čase vždy některý přichází v 

pondělí odpoledne, vypráví o své profesi  a snaží se dětem předat něco ze svých  

dovedností. Kroužkem šikovných ručiček,  sportovním, keramickým a pohádkovým,  

obohatili dění v mateřské škole a patří jim naše velké poděkování.

Z většího množství našeho 

cestování bych vzpomněla 

n a p ř í k l a d  n á v š t ě v u 

Ta j u p l n ého  zámku  v 

Boskovicích nebo výlet do 

Bonga v Brně.

V úterý 1.12. jsme ve 

spolupráci s knihovnicí 

J a n o u  T r u b á k o v o u 

uspořádali pro rodiče a přátele MŠ krásné předvánoční adventní tvořivé odpoledne. 

Nechyběla ochutnávka vánočního štrúdlu, punče a zpěvu vánočních  koled. 

Pan Mikuláš naděloval letos našim hodným dětem hned několikrát. V mateřské škole 

do punčochy, při rozsvěcování vánočních stromů na Oboře a v Jabloňanech si je 

prověřil osobně. Čertíci a andílci z MŠ se představili na sále KD krátkým veselým 

vystoupením.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim sponzorům a popřála za celý 

kolektiv  mateřské školy všem krásně bílé, klidné a spokojené svátky vánoční.

                                                     Michálková Dana,ředitelka MŠ

Rozsvícení vánočního stromu s příchodem Mikuláše

Zastupitelé obce připravili na pátek 4. 

prosince kulturní program při příležitosti 

rozsvícení stromečku před obchodem 

COOP. Tak nějak zaspal a zatím vůbec 

nepřijel Martin na ,,Bílém koni" a my se 

žádného sněhu dosud nedočkali. I tak se v 

17.00 hodin sešlo velké množství diváků, 

hlavně dětí. Po úvodním přivítání od pana 

starosty a zvolání: ,,Stromečku, rozsviť 

se!", zazářila nazdobená borovička a spolu 

s námi si vyslechla koledy v podání 

pěveckého sboru z Rájce-Jestřebí. 

Vyrojili se čerti, objevil se Mikuláš s 

andělem a obdarovali děti sladkou 

nadílkou.
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Na sále kulturního domu pak vystoupila Petra 

Havířová s tancem Andělská křídla, která 

uchvátila všechny přihlížející. Svou ,,troškou 

do mlýna" přispěli roztomilí  čertíci a andílci  z 

mateřské školky. Zpívali, tancovali a recitovali 

básničky. Zavítalo k nám  divadlo Úsměv a 

především pro potěšení nejmenších zahrálo 

loutkovou pohádku Cukrářka Barborka. Druhé 

taneční vystoupení pod názvem Ďábelské svíčky 

předvedla opět Petra s kamarádkou Hanou 

Rybářovou. Potom se objevil na sále kouzelný 

vánoční stromeček. Všechny děti si vybraly barevnou cukrovinku a podle čísla, 

které v ní bylo napsáno, obdržely kromě ovocného balíčku ještě malý dáreček. 

Protože čert nenašel žádné zlobivé dítě, odletěl strašit jinam, a tak v disciplíně, 

kdy se přetahuje s dětmi, aby je odnesl do pekla, se vytvořily dva týmy a za 

vydatné pomoci rodičů, se děti vyřádily sami. Při reprodukované hudbě se našlo 

několik odvážlivců, kteří si zatancovali. K dobré náladě nechyběla populární 

škvarková pomazánka, limonády 

a svařené víno. Blížil se večer, 

návštěvníci se pomalu rozcházeli 

domů a možná, že někde za 

oknem čekala na ty nejhodnější 

děti další nadílka.

Plánované akce na první pololetí 2016

Leden  - sobota 2. 1.Mše svatá U nové Oborské kapličky Narození Panny Marie.

         -taneční kurzy v neděli 10., 17., 24. a 31. -lektoři manželé Míšenští

         - sobota 16. 1. okrsek SDH večírek /pořádá Skalice nad Svitavou/

Únor    - sobota 6. 2. masopustní průvod, zakončení tanečního kurzu Prodlouženou

         -  sobota 13. 2. Pochovávání basy

          -  sobota 20. 2. SDH Lhota Rapotina večírek

Březen  - sobota 26. 3. Velikonoční večírek SDH Obora

Duben   - dětský karneval ČČK Obora

Květen   - plánovaný výlet do ZOO k MDD

Červen  - sobota 25.6. a neděle 26.6. - pouťový víkend
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Divadlo na Oboře

Vážení občané, přestože jsme měli nejlepší úmysly zajistit v zimním období 

návštěvu divadelních spolků u nás na Oboře, bohužel se tentokrát nepodařilo 

domluvit ty, které k nám dosud jezdily. Rájecké divadlo má roční pauzu a 

voděradský spolek DIWOOCH z důvodu pracovního vytížení sehraje pohádku 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký pouze v bydlišti herců. V sobotu  9. 1. v Drnovicích, 

v sobotu 23. 1. v Rozseči, v sobotu 13. 2. ve Zbraslavci a v sobotu 19. 3. ve 

Křetíně. Začátky představení vždy v 17.00 hodin, pokud budete mít zájem ji 

shlédnout. Pokusíme se zajistit jiné divadlo, které by k nám přijelo a včas vás 

budeme informovat.

Vánoční pozdrav z Oborské knihovny

Milé čtenářky, milí čtenáři, vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vám všem popřála krásné vánoční svátky, radost a spokojenost.V 

novém roce 2016 přeji všem především zdraví, štěstí, lásku a dobré lidi kolem 

sebe.Knihovně v Oboře vinšuji spokojené čtenáře a hezké chvíle na akcích v roce 

2016.

Chci také touto cestou poděkovat vedení obce Obora za vstřícnost a podporu v 

roce 2015.

Více informací o naší práci a projektech se dočtete na webových stránkách 

knihovny: www.obora.knihovna.cz 

Mgr. Jana Trubáková 
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Životní jubilea v říjnu,listopadu a prosinci

50 let     Borek Robert

           Ing. Müller Petr

           Scholzová Ivana

65 let     Lišková Zdena

78 let     Horák Antonín

            Kovář František

80 let     Barák Karel

81 let     Moráň Oldřich

           Moráňová Božena

85 let     Kovářová Vlasta

86 let     Borková Vlasta

87 let     Stejskal Josef

91 let     Borková Božena

Přejeme Vám naději, protože v ní se skrývá síla. Posíláme štěstí, které ukazuje 

krásu života. Přejeme Vám lásku, jelikož bez ní se cítí člověk sám. Ze všeho 

nejvíce však zdraví, neboť bez něho není nic.                   Zastupitelé obce

Plamínek života zhasl a k věčnému odpočinku se 

odebrala naše nejstarší občanka paní Ludmila 

Havířová.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.  Jen láska, úcta a 

vzpomínky v srdcích zůstávají.

Upřímnou soustrast pozůstalým.

Úmrtí

Z Obory se odhlásila Lucie Jurišincová s dcerou Sárou.

Z matriky obce

V pondělí 28. září v časných ranních hodinách nastalo úplné zatmění Měsíce. Jev 

doprovázel takzvaný superúplněk, tedy největší úplněk v tomto roce. Náš jediný 

přirozený satelit měl navíc při zatmění načervenalé zbarvení. Pozorování v České 

republice ale výrazně pokazilo počasí, kdy bylo hodně oblačnosti a zataženo.

Měsíc nebyl osvětlen Sluncem, ale slunečními paprsky, které se 

lámaly v zemské atmosféře. Tím získal načervenalé zbarvení. Další 

zatmění Měsíce nastane v červenci roku 2018. Kombinace zatmění 

a superúplňku je ještě vzácnější, dočkáme se ho až v roce 2033, 

přičemž ta předchozí nastala v roce 1982.

Jedna zajímavost - tzv. superúplněk
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Tři kluci jako buci

Za komínem klapy klap,  prý se u Vás stavil čáp. A přinesl uzlíček,  v němž byl malý 

hošíček.  Ať Vám roste jako z vody a je z něj kluk do nepohody,  ať je veselý a 

zdravý a Vás rodičovství baví.                         

Všem blahopřejí zastupitelé obce.

Mamince Lence Kotoulkové se

 narodil Filípek Fleischlinger.

Tatínkovi Janu Bočkovi se narodil

Honzík Boček.

Veronice a Igorovi Kalábovým se narodil Filípek.



13

Pranostiky

Prosinec:

 Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

 Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.

 Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.

Leden:

 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.

 Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

 Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

Únor:

 Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

 V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

 Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.

Březen:

 Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.

 Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.

 Březnové slunce má krátké ruce.

Trochu humoru

Stěžoval si děda u lékaře:

,,Pane doktore, já mám často v noci sen, jak spousta polonahých dívek pobíhá 

kolem mé postele."

,,A vy, dědo,  byste chtěl, abych vám pomohl se toho snu zbavit?"

,,Néééé, jenom ať tolik nedupou!”

A teď bába v ordinaci:

„Pane doktore,když jdu na velkou,tak se mi v ústech kýve zub.“

„Co se vám hýbe,zub? Tak se na to podíváme“

„Babi,pro příště,když budete jíst španělského ptáčka,tak ten provázek nejdřív 

odmotejte.“

V nemocnici:

Přijde montér na jednotku intenzivní péče, chvíli si prohlíží pacienty, všichni na 

přístrojích, a pak povídá: 

„Pořádně se nadechněte, budu měnit pojistky”

A poslední u očního lékaře:

„Jak se cítíte v nových brýlích?" ptá se doktor.

„Výborně. Najednou potkávám spousty známých, které jsem neviděl celé roky."
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Pozvánky

Tělovýchovná jednota Obora, z.s., pořádá tradiční vánoční 

turnaj v Bowlingovém centru Blansko, a to v pondělí 28.prosince 

od 16 do 18 hodin. Startovné 100 Kč, maximálně 48 hráčů, 

odjezd z Obory od autobusové zastávky v 15.25 hodin. 

Vyhlášení výsledků v Oborské hospůdce v 19.00 hodin. Těší se 

na vás organizátoři.

Tělovýchovná jednota Obora, z.s., připravuje na sobotu 13. února 

Pochovávání basy. K tanci a poslechu bude hrát skupina AKCENT.

Recept

Tiramisu 

2. místo na Oborské buchtě 2015 obsadila s tímto receptem paní Květoslava 

Konečná z Bořitova

Ingredience:

1 smetana ke šlehání

1 zakysaná smetana

2 mascarpone

1 balení kulatých piškotů

1 balení cukrářských piškotů

1 velká lžíce moučkového cukru

1 vanilkový cukr

1 hrnek uvařené silné kávy

2-3 lžičky likéru Amaretto

1 lžíce hořkého kakaa.

Postup: Vlažnou kávu smícháme s Amarettem. Mascarpone se zakysanou smetanou 

a cukrem vyšleháme do krému, do kterého jemně vmícháme vyšlehanou smetanu. 

Boky dortové formy vyložíme podlouhlými piškoty, částečně namočené v kávě. Na 

dno formy klademe kulaté piškoty namočené v kávě a střídáme je se silnou vrstvou 

krému, opakujeme 3krát. Poslední vrstvu ozdobíme hořkým kakaem.
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Dokud život dovolí, žijme v radosti - SENECA
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Citát závěrem:

Silvestrovský výšlap

Zastupitelé obce Obora zvou širokou veřejnost na 5. ročník sportovně - 

odpočinkové - společenské akce v poslední den tohoto roku. Výšlap na rozhlednu 

Malý Chlum začíná u Oborské hospůdky  ve 13.00 hodin. Na vrcholu kopce si 

společně pochutnáme na silvestrovské polévce, zahřejeme se čajem, svařeným 

vínem nebo něčím ,,ostřejším". Hlavně však strávíme spolu jedny z posledních 

okamžiků roku 2015.
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