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Okénko do historie z obecní a školní kroniky

Světová válka – rok 1917
Prohlídky domobranců ročníku 1892 – 1898 vykonány 
22. ledna 1917. Odvedení narukovali 12. února 1917. 
Dne 10. února konána přehlídka domobranců, naroze-
ných r. 1899, kteří narukovali 10. března 1917. V měsíci 
únoru vydána byla válečná přikázání pro domácnosti, 
pro zemědělce, pro obchodníky a pro námezdní mly-
náře. Tato válečná přikázání musila býti pod trestem 
vyvěšena na vhodných místech v obydlených stave-
ních až do té doby, kdy bude dovoleno místodržitel-
stvím je sejmouti. Účelem těchto válečných přikázání, 
jež vydána byla i pro školní dítky, jest působiti sou-
stavně na všechny vrstvy obyvatelstva, aby se vysta-
čilo ve válce s výživou. Byla pro venkov celkově zby-
tečná, neboť ten šetřil, hůře však bylo ve městech, kde 
nejrozmanitějšími obchody lichvářskými zbohatlo lidí 
pochybných charakterů.
Od 26. února do 5. března konána v obci u zemědělců 
a výrobců úřední prohlídka, aby byl stanoven přeby-
tek obilí, mouky, luštěnin a pícnin. Prohlídky konány 
po celé Moravě po obcích za asistence 4 vojínů. Komisi 
předsedal obyčejně učitel a členy byli zástupci produ-
centů, konsumentů, subkomisionáře. Komise celkově 
vzato se osvědčily. Chránili se producenti, aby nebyli 
vyssáti, neboť zůstal-li v obci jaký přebytek, dostal ho 
zase koupiti domácí člověk. Co pak se zrekvírovalo, 
uniklo nám a šlo do cizích zemí. Vojíni, kteří činili asi-
stenci, měli též porozumění. Měli se v obci dobře, ne-
boť každé stavení je hostilo jídlem, pitím a kouřením o 
čemž se jim ani nezdálo. 
V měsíci únoru panovala krutá zima, jaké téměř neby-
lo pamětníka. Teploměr ukazoval až 23°R zimy. Ne-
příznivé počasí v březnu a počátkem dubna mělo za 
následek opoždění jarních prací až do druhé polovice 
dubna. Léto i podzim až do 8. října byly velmi suché, 
takže listí předčasně na stromech žloutlo a opadáva-
lo. Byla velká nouze o vodu. Rolníci dováželi vodu ze 
vzdálených studní, ba až z řeky Svitavy. Přesto žita, 
pšenice i bramborů se dosti urodilo, slámy však a kr-
miva pro dobytek bylo málo. Jařiny však se nepoved-
ly, tak že sklízel se při některých jen výsevek. Ač jarní 
práce seťové byly spožděny, byly žně přece již začát-
kem července. 
Dne 19. března 1917 konány přehlídky domobranců 
ročníku 1891 až včetně 1872. Službou vojenskou byli 
povinni až 1. května 1917. V měsíci březnu nařízena 
dodávka tuků. Stanoveno dodati týdně 20 kg másla a 
2, 92 kg sádla z každého poraženého kusu vepřové-
ho dobytka. Nařízení tomuto bylo však jen částečně 
vyhověno. Zkrátka sabotováno ve všem, aby už byl 
konec války. 

Sraz rodáků

Základní škola - ročník 1961- 1962

 Hasičská stříkačka

Odvod branců v dubnu 1946
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Slovo starosty
Vážení občané, na začátku svého příspěvku chci poděko-
vat voličům za jejich účast v komunálních volbách v říjnu.  
Děkuji i všem kandidátům za jejich odvahu angažovat se ve 
věcech veřejných. Za svoji osobu říkám, že budu pracovat 
tak, jako doposud.
A když už jsme u toho děkování, tak děkuji všem, kte-
ří v roce 2018 pro obec Obora něco udělali, kteří ji někde  
reprezentovali. Ať už jsou to sportovní hasiči, fotbalisti, hol-
ky z bývalého ČČK, hasiči a další. Zvlášť děkuji volejbalis-
tům, ti na turnaji DSO Svitava ve volejbale v nové sportov-
ní hale ve Svitávce 10. 11. 2018 získali skvělé 2. místo. Moc 
gratuluji.
Děkuji brigádníkům za jejich práci při budování dětského 
hřiště a chodníku U Krba. Např. u chodníku činí úspora, 
oproti vybudování chodníku firmou, cca 120 000 Kč.
Od 1. 1. 2019 končí na obci svoji činnost z osobních důvodů 
pan René Scholz. Tímto mu chci poděkovat za odvedenou 
práci a popřát do dalšího života jen to nejlepší. Ať se daří!

Nyní poslední investice, výdaje, v roce 2018 :
- Chodník U Krba 122 000 Kč
- Dětská hřiště 670 000 Kč (dotace 400 000 Kč)
 (v MŠ + na Výletišti)
- Komunikace U Krba 1 430 000 Kč (dotace 715 000 Kč)
- Výsadba stromků v Hutích 4 150 Kč 
- Oprava vodovodu 2 830 000 Kč  
 v obci Obora 
Opravili jsme komunikaci do Bořitova, alespoň provi-
zorně. Materiál ve výši 9 900 Kč zaplatila obec Bořitov  
a práci provedla za 1 620 Kč obec Obora.

A nyní stručný seznam připravovaných akcí na rok 2019, 
některé závisí na získání dotace:
- Komunikace Na Pohoři
- Mateřská škola – sociálky
- Nové hasičské auto (tady jsme již dotaci získali)
- Oprava elektroinstalace na sále KD
- Změna územního plánu

Dále nás čekají nemalé investice do obnovy lesů, zničených 
kůrovcovou kalamitou. Tady se budeme pochopitelně sna-
žit o získání maxima dotací.

Tento příspěvek dopisuji v pondělí 3. 12. ráno. Právě jsem 
se vrátil z práce na zimní údržbě. Posyp solí a štěrkem. Chci 
jen říct, že si musíme všichni uvědomit, že je zima a s tím 
spojené ztížené podmínky pro pěší i pro řidiče. A podle 
toho se zachovat. Při náledí je ze strany občanů třeba dbát 
maximální opatrnosti. Snažíme se zimní údržbu provádět 
co nejlépe, ale není možné v jednu chvíli ošetřit všechny 
chodníky a komunikace. Řidiči by měli brát na vědomí, že 
se komunikace na Bořitov neudržuje. Raději volte směr na 
Doubravici nad Svitavou, ta je udržována silničáři. Takže 
opatrně a pokud možno krásnou zimu.

Přeji všem spoluobčanům krásné vánoční svátky, klidný a 
úspěšný nový rok 2019. A hlavně pevné zdraví všem.
    
     Josef Alexa 

Z obce
Ve čtvrtek 21. září se od 18.00 hodin konalo na obecním 
úřadě 6. zasedání Zastupitelstva obce Obora. 

Usnesení č. 43/2018: Zastupitelé schválili Zprávu  
o uplatňování územního plánu Obora, jejíž součástí jsou 
pokyny pro zpracování změny územního plánu Obora.

Usnesení č. 44/2018: Zastupitelé schválili Smlouvu  
o zřízení věcného břemene č.: PV – 014330046471 týkající 
se kabelového vedení NN na pozemku p. č. 873/3 
v katastrálním území Obora u Boskovic.

Usnesení č. 45/2018: Zastupitelé schválili Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č.: PV – 014330045100/001 týkající se 
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 858/32 a 858/37 
v katastrálním území Obora u Boskovic.
V bodě VIII. stanovil starosta minimální počet členů do 
okrskové volební komise 5 a zapisovatelku Mgr. Marcelu 
Jančevovou pro Volby do zastupitelstva obce Obora,  
ve dnech 5. a 6. října 2018.
V bodě IX. účetní seznámila zastupitele s rozpočtovým 
opatřením č. 7, 8 /2018.

Usnesení č. 46/2018: Zastupitelé zamítli žádost o pronájem 
pozemku mezi parcelami 19 a 20.

Volba starosty, místostarosty a předsedy výborů
V úterý 30. října se od 17.00 hodin konalo na obecním úřadě 
7. zasedání Zastupitelstva obce Obora.

Usnesení č. 49/2018: Zastupitelstvo obce Obora schválilo 
zvolení jednoho místostarosty.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 Usnesení č. 49/2018 bylo 
schváleno.

Usnesení č. 50/2018: Zastupitelstvo obce Obora v souladu s 
§ 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 
všech funkcí budou členové zastupitelstva neuvolněni.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 Usnesení č. 50/2018 bylo 
schváleno.

Usnesení č. 51/2018: Zastupitelstvo obce Obora volí 
starostou obce Obora pana Josefa Alexu.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 Usnesení č. 51/2018 bylo 
schváleno.

Usnesení č. 52/2018: (Byly podány dva návrhy. Člen 
zastupitelstva Jiří Bednář navrhl zvolit do funkce 
místostarosty paní Jaroslavu Dobiášovou. Člen zastupi-
telstva Josef Alexa navrhl zvolit do funkce místostarosty 
paní Markétu Španělovou).
Zastupitelstvo obce Obora volí místostarostkou obce Obora
paní Jaroslavu Dobiášovou.
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3 Usnesení č. 52/2018 bylo 
schváleno.
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Usnesení č. 53/2018: Zastupitelstvo obce Obora zřizuje 
finanční výbor, kontrolní výbor, sociální a kulturní výbor. 
Všechny výbory budou tříčlenné.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 Usnesení č. 53/2018 bylo 
schváleno.

Usnesení č. 54/2018: Zastupitelstvo obce Obora volí 
předsedou finančního výboru pana Jiřího Bednáře.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 Usnesení č. 54/2018 bylo 
schváleno.

Usnesení č. 55/2018: Zastupitelstvo obce Obora volí 
předsedou kontrolního výboru pana Petra Havíře.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 Usnesení č. 55/2018 bylo 
schváleno.

Usnesení č. 56/2018: Zastupitelstvo obce Obora volí 
předsedkyní sociálního a kulturního výboru paní 
Radmilu Malachovou.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 Usnesení č. 56/2018 bylo 
schváleno.
Kompletní zápis z ustavujícího zasedání ze dne 30. 10. 2018 
naleznete na úřední desce na internetových stránkách www.
obecobora.cz.

Usnesení č. 61/2018: Zastupitelé schválili Smlouvu 
o příspěvku na financování služeb sociální prevence 

a odborného sociálního poradenství, zařazených do 
Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 
2019.

Usnesení č. 62/2018: Zastupitelé schválili Smlouvu 
směnnou, týkající se pozemků p. č. 261/5, p. č. 261/6 a 
874/7.

V bodě XI. byli zastupitelé seznámeni s přípravou rozpočtu 
na rok 2019.
Usnesení č. 63/2018: Zastupitelé stanovili kompetenci 
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření bez omezení.

Ve čtvrtek 22. listopadu se konalo od 18.00 hodin na obecním 
úřadě 8. zasedání Zastupitelstva obce Obora.

Usnesení č. 66/2018: Zastupitelé schválili zkrácení provozní 
doby v ,,Oborské hospůdce“ v období od 1. října do 31. 
března.

Usnesení č. 69/2018: Zastupitelé schválili Návrh rozpočtu 
obce Obora na rok 2019.

Usnesení č. 70/2018: Zastupitelé schválili určeného 
zastupitele pro komunikaci s pořizovatelem změny č. 1 ÚP 
Obora Radmilu Malachovou.
V bodě XI. schválili zastupitelé Dohody o provedení práce, 
v bodě XII. projednali rozpočtová opatření 9, 10/2018 a 
v bodě XIII. změnu územního plánu.

Komunální volby 2018
V pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  
6. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin se konaly volby do  
zastupitelstev obcí. Na Oboře zasedla historicky nejmladší 
komise ve složení:
předsedkyně Mgr. Markéta Dobiášová, místopředsedkyně 
Lucie Borková, členové Veronika Fliegerová, Jakub Kovář, 
Petr Kovář a zapisovatelka Mgr. Marcela Jančevová.

Z 257 možných voličů s trvalým pobytem se do prostor 
obecního úřadu dostavilo 185 občanů, tedy 72 % účast. Na 
Oboře kandidovalo 27 občanů ze tří stran, č. 1 – Naše Obora, 
č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů, č. 3 – Sportovci.

Pořadí 
zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na  

hlas. lístku
Počet  
hlasů

Volební strana č. 1 – Naše Obora – získala 3 mandáty

1. Jiří Bednář 42 3. 93
2. Radmila Malachová 52 2. 84
3. Lubomír Janíček 29 7. 65

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů – 
získala 4 mandáty

1. Jaroslava Dobiášová 56 3. 140
2. Josef Alexa 54 1. 136
3. Petr Havíř 54 4. 105
4. Markéta Španělová 40 2. 76

Volební strana č. 3 – SPORTOVCI – získala 0 mandátů

Pořadí 
náhrad. Jméno a příjmení Věk Pořadí na

hlas. lístku
Počet 
hlasů

Volební strana č. 1 – Naše Obora

1. Václav Barák 53 1. 51
2. Jana Trubáková 55 4. 39
3. Petr Janíček 43 5. 22
4. Jana Včelařová 55 6. 29
5. Adriana Baráková 21 8. 16
6. František Flieger 46 9. 32

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů

1. Jiří Havíř 39 5. 64
2. Michal Staněk 37 6. 67
3. Jiřina Stejskalová 47 7. 40
4. Jiří Meloun 45 8. 10
5. Marcela Havířová 49 9. 10

Volební strana č. 3 – SPORTOVCI

1. Jan Havlíček 36 1. 27
2. Josef Kotoulek 57 2. 22
3. Monika Havlíčková 34 5. 21
4. Pavel Straka 42 4. 18
5. Klára Hladilová 38 8. 11
6. Silvie Melounová 42 9. 4
7. Lenka Straková 38 7. 3
8. Kamil Krátký 39 3. 2
9. Ivana Vydrová 35 6. 1

Zvolení zastupitelé obce Obora 
dle výsledků volebk datu 6. 10. 2018

Náhradníci dle výsledků voleb

Pořadí
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Slovo redakce
Milí naši čtenáři. Blíží se vánoční čas, vzduchem vane vůně 
jehličí, z nebe se snášejí třpytivé sněhové vločky jako an-
dělská peříčka. Hlas zvonků a vánočních koled se nese kra-
jem a pro většinu z nás se starosti všedních dnů rozplývají 
v očekávání radostných chvil v kruhu blízkých.
Přicházíme k vám v trochu jiném složení obecních zastupi-
telů, přesto s pevnou vírou, pokračovat v započatém díle 
zvelebování naší obce a života v ní. Přivítáme jakékoliv vaše 
nápady, podněty i zkušenosti, které by byly ku prospěchu 
všech. Rádi bychom, pokud se budete zajímat o dění kolem 
sebe, my uděláme maximum pro spokojenost a blaho obča-
nů. Děkujeme voličům, kteří nám dali své hlasy, a doufáme, 
že nezklameme jejich důvěru.
Až se přiblíží Štědrý večer, uvědomme si, že nejzářivější 
světlo hoří v našich srdcích a sebevzácnější dary za žádné 
peníze nekoupíme. Kdo ze srdce lásku, víru a naději dává, 
dvakrát dává.
               Všem požehnané Vánoce přeje za zastupitele obce 
    Jaroslava Dobiášová.

Sběr nebezpečného odpadu,
elektrozařízení a pneumatik se uskutečnil v sobotu 22. září 
od 10.00 do 11.00 hodin v oplocence u bývalého kravína.
Kominík pan Vyšehrad provedl ve čtvrtek 25. a pátek 26. 
října revizi komínů majitelům nemovitostí, kteří si o kont-
rolu požádali. 
Koncem října se v Huti sv. Antonie vysadily 3 lípy a 
5 ovocných stromů, a sice třešeň, hrušeň, jabloň a 2 švestky. 
U Krba se dokončila cesta kolem svazarmu a v obci se vy-
měnila část vodovodního řadu.

Provozní doba velkoobjemového kontejneru v roce 2019 

05.01.2019   13.07.2019 
02.02.2019   27.07.2019
02.03.2019   10.08.2019
06.04.2019    24.08.2019 
20.04.2019   07.09.2019
04.05.2019   21.09.2019   
18.05.2019   05.10.2019 
01.06.2019   19.10.2019 
15.06.2019   02.11.2019
29.06.2019   14.12.2019  

Čas otevření kontejneru:   10.00 – 11.00 hodin

Změna zastupitele obce Obora
k datu 23. 11. 2018

Na Zasedání zastupitelstva obce Obora, konaného dne 
22. 11. 2018, předsedající oznámil odstoupení člena zastupi-
telstva ze strany Sdružení nezávislých kandidátů, jmenovi-
tě paní Markétu Španělovou / § 55 zákona č. 491/2001 Sb. 
o volbách do zastupitelstev obcí. Mandát zanikl dnem, kdy 
starosta obdržel její písemnou rezignaci.
Na její místo nastoupil Ing. Jiří Havíř, první náhradník 
z téže volební strany č. 2 „Sdružení nezávislých kandidátů“ 
v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, 
kdy došlo k zániku mandátu.

Poděkování oborským voličům
Vážení oborští voliči, milí občané, přátelé i sousedé,dovolte 
mi za celý tým a volební stranu č. 1 „Naše Obora“ poděko-
vat za výraznou podporu, kterou jste nám vyjádřili v právě 
uplynulých komunálních volbách do zastupitelstva obce 
Obora. Nevyhráli jsme, ale ani neprohráli! Získali jsme tři 
mandáty a trojice zastupitelů Jiří Bednář, Radmila Mala-
chová a Lubomír Janíček se bude snažit prosazovat společ-
ně cíle v nově složeném sedmičlenném zastupitelstvu obce.

Rovněž bych rád poblahopřál i ostatním zvoleným 
kolegům z druhé strany k získání mandátu. Pevně věřím 
v dobrou společnou spolupráci obou stran pro naši krásnou 
obec Obora.

Za hlasy, které jsou pro nás velkým závazkem, všem na-
šim voličům ještě jednou děkujeme.

Závěrem bych Vám i Vašim blízkým chtěl popřát příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém roce 2019 hlavně hodně zdraví, štěstí 
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

     Jiří Bednář

Dárek pro seniory
Občané s trvalým pobytem na Oboře při dovršení 70 let 
a výše dostanou v příštím roce od obce dárkový poukaz 
v hodnotě 250 Kč na výběr zboží dle vlastního výběru v kte-
rémkoliv obchodě Jednota COOP Boskovice. K tomu ješ-
tě sadu ovocných čajů. Jubilanti, kteří dosáhnou kulatého 
nebo polokulatého výročí, obdrží poukazy dva.

Poplatek za komunální odpad
Za osobu s trvalým pobytem se bude v roce 2019 vybírat 450 
Kč, chalupáři za nemovitost také 450 Kč, za každého psa 70 
Kč.  První termín výběru s uskuteční ve čtvrtek 21. března 
na obecním úřadě od 17.00 do 19.00 hodin, druhý pak ve 
čtvrtek 18. dubna ve stejném čase.
Platbu bude možno provést i převodem na účet 9227631 / 
0100, kdy jako variabilní symbol uvedete číslo domu a do 
zprávy pro příjemce napíšete vaše jméno a příjmení.
Osvobození od placení zůstanou senioři od 80 let, členové 
zásahové jednotky Obora, děti v roce 2019 narozené, obča-
né, kteří se více než 9 měsíců ocitli v nemocnici nebo v jiném 
zdravotním zařízení a občané, kteří déle než 9 měsíců pobý-
vali v zahraničí. 
V tomto roce se za svoz odpadu od občanů vybrala částka 
136 781 Kč, z toho poplatek za psy činil 5 110 Kč. 

Historicky nejmladší volební komise
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Oslava výročí vzniku Československa
K nejvýznamnějším událostem tohoto 
roku v celé naší republice bezesporu 
patřilo 100. výročí vzniku samostatné-
ho československého státu. K jeho vy-
hlášení došlo 28. října 1918 v Obecním 
domě v Praze, zásluhou představitelů 
Národního výboru Antonína Švehly, 
Aloise Rašína, Františka Soukupa, Ji-
řího Stříbrného a Vavro Škrobára. Do 
historie vstoupili jako ,,Muži 28. října“. 
Na první schůzi revolučního Národ-
ního shromáždění 14. listopadu 1918 
byla ustavena první vláda, předsedou 
zvolen Karel Kramář a ministrem fi-
nancí Alois Rašín – vedoucí osobnost 
domácího protirakouského odboje. 
Dne 21. prosince se vrátil do svobodné 
vlasti president T. G. Masaryk – před-
stavitel zahraničního odboje. Vznik 
nového státu přinesl významné změny 
v hospodářském vývoji.

Pochmurné nedělní odpoledne s deš-
ťovými přeháňkami neodradilo větší 
množství účastníků pietního aktu, kte-
rý se odehrával právě 28. října 2018 od 
14.00 hodin v naší obci na počest této 
události. Po úvodním projevu pana 
starosty, zasazení památeční lípy /
pojmenované po T. G. Masarykovi/ a 
odhalení pamětní desky před domem 
č. 20, zazpíval několik písní pěvecký 
sbor ZUŠ Blansko. Poté prošel průvod 
v čele s několika členy Mysliveckého 
sdružení, Sboru dobrovolných hasi-
čů a Tělovýchovné jednoty Obora, 
zastoupené především fotbalisty FK 
Obora. Za nimi kráčeli pozvaní hosté a 
ostatní občané. U památníku padlých 
občanů v 1. světové válce položením 
věnce, vztyčením české vlajky a zapě-
ním státní hymny, si přítomní uvědo-
mili tuto jedinečnou chvíli.

Místní kronikářka seznámila poslu-
chače s krátkými úryvky z kroniky, 
věnované tomuto místu a popřála 
nově vysázené lípě zdravý růst. V sále 
kulturního domu pak čekalo menší 
pohoštění a v Oborské hospůdce pose-
zení. Děkujeme všem za hojnou účast 
a buďme vděčni za naši svobodnou a 
demokratickou zemi.   JD

     

Projev starosty k 100. výročí založení Československa
Vážené dámy, vážení pánové, vážení 
hosté, děti, vítám vás. Zvlášť vítám 
zástupce spřátelených obcí Svazku 
Svitava, zástupce složek Mysliveckého 
spolku Obora, TJ Obora a SDH Obo-
ra. Dále vítám děti s paní učitelkou ze 
ZUŠ Blansko.
Vítám vás na malé oslavě, ale o to vý-
znamnějšího, podle mého názoru vů-
bec nejvýznamnějšího státního svátku, 
100. výročí založení samostatného Čes-
koslovenska.
Považoval jsem za povinnost tuto 
oslavu, samozřejmě s pomocí kolegů, 
zorganizovat. Je nesmírně důležité si 
význam tohoto svátku uvědomit. Vět-
šina lidí bere různé svátky jako dny, 
kdy nemusí do práce, kdy si doma 
něco udělají, popř. zajedou s rodinou 
někam na výlet. O smyslu svátku často 
nepřemýšlí.

Vznik samostatného Československa 
28. října 1918 byla obrovská věc. Ko-
nečně jsme byli svobodní, začali jsme 
žít v samostatné, nezávislé, svobodné 
zemi. A až na období 2. světové války a 
40 let vlády komunistů žijeme v takové 
zemi doposud. Ale nelze to brát jako 
samozřejmost, jako hotovou věc. Vel-
mi málo stačí, aby se všechno zvrtlo, a 
budeme znovu ovládáni nějakým dik-
tátem. Ať už je to diktát Bruselu nebo 
všemožných multikulturních uskupe-
ní.
Svoboda a demokracie totiž není jen 
o svobodě a nezávislosti země, ale i  
o svobodě slova, o svobodném vyjád-
ření svého názoru bez toho, abychom 
za něj byli osočování, různě nálepko-
váni, popř. perzekuováni.
Je třeba si uvědomit, že v roce 1918 
nám svoboda do klína nespadla jen 

tak. Byla vykoupena krví a životy 
mnoha lidí, kteří bojovali například  
u Zborova a na jiných bojištích. Ne-
smírným úsilím politiků, T. G. Masa-
ryka, Milana Rastislava Štefánika, Ed-
varda Beneše, Karla Kramáře, Aloise 
Rašína a dalších. O to větší závazek 
nám z toho plyne. Musíme naši svobo-
du a nezávislost bránit pro příští gene-
race, to je naše povinnost.
Proto při dnešní oslavě dojde s vysaze-
ní památeční lípy, k odhalení skromné 
památeční desky s textem, ke vztyčení 
české vlajky. Tyto symboly zanecha-
jí jasnou stopu a budou dnešní vý-
znamný den připomínat. A především 
nám budou připomínat to obrovské 
štěstí, ten obrovský dar, který máme, 
a to svobodu. Děkuji za pozornost.                                                                            
   Josef Alexa   
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Putování pohádkovým lesem Drakiáda

Státní svátek: Den české státnosti – 28. září
V tento den si připomínáme událost 
z roku 935, kdy byl svým mladším 
bratrem Boleslavem zavražděn ve Sta-
ré Boleslavi kníže Václav.  Narodil se 
roku 907 knížeti Vratislavovi I. a jeho 
manželce Drahomíře. Jeho prarodiči 
byli první kníže Bořivoj a svatá Ludmi-
la, se kterou měl obzvlášť vřelý vztah, 
neboť jej babička vychovávala. Dodnes 
je považován za hlavního patrona čes-
ké země.
Svátek svatého Václava byl do roku 
1951 považován za památný den, ov-
šem za dob komunismu se tato udá-
lost příliš nepřipomínala. Teprve 
v roce 2000 byl zákonem uznán a určen 
také dnem pracovního klidu s ofi ciál-

ním označením – Den české státnosti 
– Svatý Václav.

Dušičky aneb od Keltů ke 
Křesťanům

Oslava Dušiček se odvíjí od svátku 
Všech svatých, připadající na dny, kdy 
Keltové slavili konec roku, tzv. svá-
tek Samhain – v noci z 31. října na 1. 
listopad. Samhain byl Kelty vnímán 
také jako čas, kdy se stírá hranice mezi 
světem živých a mrtvých. Věřilo se, že 
duše zesnulých se vracejí na zemský 
povrch a živí mohou navštívit podsvě-
tí. Světlem údajně živí ukazovali cestu 
mrtvým. Tradice zapalovat v tento den 

oheň a svíčky pochází od Keltů i Slova-
nů. Oni věřili, že oheň očišťuje a světlo 
pomáhá chránit před zlými a potměši-
lými duchy.
Tradici svátku Samhain je svou pod-
statou nejvíce věrná oslava Halloween. 
Od 10. století se slaví Dušičky. Památ-
ku zemřelých pravděpodobně zavedl 
roku 998 clunyjský opat Odilo, jenž se 
tak snažil čelit přetrvávajícím pohan-
ským obřadům. Tyto svátky se ve 13. 
století rozšířily po celé západní církvi a 
dnes mají své pevné místo i v ,,ateistic-
kém kalendáři.“
/čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie/

Zájezd do vinného sklípku
Tělovýchovná jednota Obora, z. s., 
uspořádala pro členy i nečleny spol-
ku již třetí posezení v JLT rodinném 
vinařství u Procházků v Němčičkách 
za Brnem. Odjíždělo se od autobusové 
zastávky v pátek 28. září v 15.30 hodin. 
Po prvotním velkém zájmu se nakonec 
zúčastnilo jen 33 osob, ale tito si výle-
tu užili do sytosti. Přispělo k tomu též 
krásné slunečné a teplé počasí, takže 
jsme mohli posedět i ve venkovním al-
tánu dlouho do nočních hodin. Výbor-
nou degustaci několika druhů bílého, 
růžového i červeného vína doplnilo 
občerstvení, nachystané našimi hos-
titeli. Skvěle chutnaly hlavně poma-
zánky, připravené podle domácího 
rodinného receptu, který i nadále nám 
zůstal tajemstvím. 
Čas ubíhal velmi rychle nejenom po-
vídáním, naším ,,neodolatelným zpě-
vem“, ale i tancem při reprodukované 
hudbě. A nastala doba loučení. Od-
jíždět se nám vůbec nechtělo, ale nic 
naplat. Všechno jednou končí. Domů 

jsme se navrátili nad sobotním ránem 
kolem 4 hodiny, někdo rozjařený, jiný 
unavený. Ale určitě nikdo nelitoval, že 
se této akce zúčastnil. Tak zase za rok?

Putování pohádkovým 
lesem

Krásné slunečné počasí s mírným vě-
trem potěšilo v sobotu 6. října nejenom 
organizátorky oblíbené akce, ale i děti 
v doprovodu dospělých. Od 15.00 ho-
din se scházeli na výletišti, kde obdr-
žely děti kartičky. Do nich na 7 vyzna-
čených stanovištích dostávaly razítka 
od pohádkových bytostí za splněné 
úkoly a menší odměnu. Někteří ro-
diče neodolali a zapojili se do plnění 
úkolů také. Na trase směrem na Huť 
sv. Antonie, kolem Malého Chlumu, 
střelnice, přes les Březí, zpět na hřiště 
se objevila Červená Karkulka s vlkem, 
dvě indiánky, superborci Pat a Mat, tři 
čarodějnice, Sněhurka a sedm trpaslí-
ků, Tom a Jerry. Po vysilující cestě si 

dopřáli všichni posezení u dětského 
hřiště s menším pohoštěním.   JD

Drakiáda
Barevný podzim, babí léto a pouště-
ní draků patří neodmyslitelně k sobě. 
V sobotu 20. října od 14.30 hodin si 
mohly nejenom děti dopřát Na Poho-
ři tento rituál. Už se trochu ochladi-
lo oproti předcházejícím slunečným 
dnům, teploty dosáhly + 14°C, oblač-
no, ale za to severozápadní vítr hezky 
foukal. Málokdo mohl říct, že jeho drá-
ček nevzlétl. A tak se obloha zaplnila 
více jak 30 ti pestrobarevnými plápo-
lajícími draky. Členky bývalého ČČK 
Obora pohostili všechny přítomné tep-
lým čajem a svařeným vínem. Nechy-
běly sladkosti i limonády. Někdo zů-
stal jen chvíli, jiný si užíval poletování 
do sytosti. A nebyly to pouze děti, kdo 
zkoušel svou dovednost v pouštění 
dráčků.  JD
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Rozsvícení vánočního stromku
,,Vánoce, vánoce, přicházejí, zpívejme přátelé.“ My na Obo-
ře jsme sice nezpívali, ale v hojném počtu si poslechli jiné 
vánoční písně a koledy ve středu 5. prosince, kdy od 17.00 
hodin připravili obecní zastupitelé tradiční rozsvícení naší 
borovice v parku před obchodem Jednota COOP. Po úvod-
ním slově pana starosty, se strom po třetím zvolání rozsví-
til blikajícími světýlky, kterým dominovala modrá zářivá 
hvězda, upevněná ve vršku. Vystoupení skupiny žáků ze 
ZUŠ Blansko se bohužel nekonalo, neboť paní profesorka 
ten den utrpěla autonehodu. Naštěstí bez následků. Tak 
jsme si plně vychutnali alespoň produkci dětí z Mateřské 
školy Obora, kterou s nimi šikovné paní učitelky nacvičily, 
a právem sklidili všichni velký potlesk.
To už se ale vzduchem nesla strašidelná hudba, blesky a 
hromobití. Pekelná brána se otevřela a na svém ďábel-
ském stroji se vyřítili čerti, za doprovodu ohně, dýmu a 

rachotu. Proháněli děti i dospělé, ale nic naplat, s sebou ni-
koho neodnesli. Že by na Oboře neexistovali zlobivci? A jak 
to, že tak brzo sami utekli? Přicházel totiž pan Mikuláš se 
dvěma anděly, kteří mu na cestu svítili lucerničkami. Všich-
ni přítomní je následovali na vyzdobené výletiště, kde na 
hodné děti čekala nadílka. Z krbu sálalo příjemné teplo, ná-
vštěvníci zasedli k prostřeným stolům. Skvělou škvarkovou 
pomazánku, tvarohové koláče a makové rohlíčky doplnil 
teplý čaj a svařené víno. Musím ještě dodat, že i z hůry nám 
bylo přáno, neboť počasí v odpoledních hodinách připomí-
nalo spíše jaro a i večer se teploty držely kolem 4°C. Své 
kouzlo přinesl také moderátor, který nás večerem provázel. 
I když sice netradičně, přes to věříme, že se program povedl 
a občané odcházeli spokojeně domů. Nechť všechny prová-
zí na cestě naše modrá hvězda jako symbol dobra.

                                                                                             JD

Hasičská soutěž Mikroregionu DSO Svitava
V režii obce Obora a SDH Obora se uskutečnila 
v sobotu 22. září 2018 se začátkem od 13.00 ho-
din, kdy se sjížděly sbory z okolních městysů 
a obcí. Počasí se po nočním lijáku umoudřilo, 
a i když denní teploty dosáhly maxima jen 
+ 18°C, z podmračené oblohy občas vykouklo 
slunce, podmínky pro závody byly ideální.
Z 9 týmů se nedostavily Jabloňany, Kuničky a 
Skalice nad Svitavou, kteří se omluvily. 
Od 13. 30 hodin se uskutečnil pouze požární 
útok dle pravidel požárního sportu, bez doplň-
kové soutěže. Nejvyšší ocenění získal Újezd u 
Boskovic, jenž  zaběhl nejrychlejší čas 0.25:78 s. 
A jelikož i loni vyhrál a přivezl sebou putovní 
pohár, tak si jej zase odvezl. Pokud by obhájil 
vítězství i příště, pohár by mu již zůstal.
Pořadí dalších sborů:
2. místo -  Lhota Rapotina /0.29:81 s/
3. místo  - Chrudichromy /0.31:21 s/
4. místo  - Doubravice nad Svitavou /0.38:28 s/
5. místo  - Svitávka /0.44:97 s/
6. místo   - Obora /1.53:09 s/
Všem k chuti přišlo občerstvení, a pokud ne-
spěchali účastníci na další jejich aktivity, pose-
děli u dobrého pití do večerních hodin.  JD

Hasičská soutěž DSO Svitava
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Malá kopaná FK Obora
Při svém posledním utkání sezóny sice oborští fotbalisté 
svého soupeře porazili, ale celkově zůstali v základní sku-
pině a do 5. ligy nepostoupili. Nejlepším střelcem se stal Ja-
roslav Dobiáš s 10 góly, Tomáš Mazal se 4 góly a Lubomír 
Janíček se 3 góly. Kdo viděl zápasy, nemohl klukům up-
řít obrovskou snahu i vytrvalost. Stále stejný problém jako 
v předchozích letech – malá účast hráčů /zranění fotbalisté 
+ pracovní vytížení/. Ale jdeme dál a uvidíme, co přinese 
jaro 2019.

Zakončení malé kopané
Vzhledem k teplému počasí se fotbalisté FK Obora rozhodli 
pro závěrečné posezení na výletišti v sobotu 13. října od-
poledne od 15.00 hodin. Sešli se úplně všichni a kromě alko  
i nealko pití si dopřáli specialitu na grilu – pečenou kýtu.
Nedařilo se jim v sezóně podle svých představ, ale s velkým 
odhodláním a novými posilami se pokusí v příštím roce o 
lepší výsledek. Určitě si to zaslouží. Hodně elánu a zdaru 
v nové sezóně.
A že se jako správní fotbalisté nezapřou, i na zakončené sle-
dovali fotbalové utkání Česko – Slovensko.

Výsledná tabulka sezóny:
Tým Zápasy Výhry Rem. Prohry Skóre Body

1. TJ SOKOL Valchov B Veteráni 14 13 1 0 68:38 40
2. VETERÁNI Šerkovice 14 9 0 5 49:22 27
3. SK ŽÍZEŇ Petrovice 14 8 2 4 43.29 26
4. FC Študlov 14 6 2 6 40:39 20
5. FK PENZION ARTIS 14 4 4 6 28:33 16
6. FK Obora 14 3 3 8 28:41 12
7. MK BANÁNI Rájec 14 3 3 8 29:44 12
8. FC ROMA Olešnice 14 2 1 11 36:75 7

Volejbalový turnaj Mikroregionu 
DSO Svitava

Dobrovolný svazek obcí připravil v nové sportovní hale 
Svitávka 4. ročník volejbalového klání, a to v sobotu 10. 
listopadu 2018 od 10.00 hodin. Po prezentaci všechny pří-
tomné uvítal předseda Svazku pan Jaroslav Zoubek a vy-
světlil organizační průběh akce. Potom došlo k rozlosování 
6 družstev v systému, kdy hrály týmy ,,každý s každým“. 
Ve hře figurovala Doubravice nad Svitavou, Lhota Rapoti-
na, Obora, Skalice nad Svitavou, pořádající Svitávka a ob-
hájce loňského turnaje Újezd u Boskovic. Nezúčastnily se 
Chrudichromy, Jabloňany a Kuničky. 
Vzhledem k rozloze haly, probíhaly zároveň tři duely, takže 
jsme si mohli vybrat, který chceme sledovat. Oboru repre-
zentovali v čele s kapitánem Kamilem Krátkým ještě Adria-
na Baráková, Jan Havíř, Monika Havlíčková, David a Hana 
Müllerovi, Ivana a Kamil Vydrovi. 
Atmosféra velmi přátelská, doplněná příjemným občerstve-
ním, vyvrcholila závěrečnými souboji. Přes velikou snahu 
překonat úřadujícího vítěze, se to žádnému družstvu ne-
podařilo. Proto si nový putovní pohár odvezl opět Újezd 

u Boskovic. Následovala Obora, Svitávka, Doubravice nad 
Svitavou, Skalice nad Svitavou a Lhota Rapotina. Nikomu 
nelze upřít snahu i bojovného ducha, ale jen jeden může sta-
nout na stupni nejvyšším. A kdo ví, komu se to podaří příští 
rok? Všem velká gratulace za jejich výkony.  JD



Zprávičky z naší školičky
V září se dětem naší MŠ splnilo jedno z  toužebných přání - 
mít na školní zahradě velkou pirátskou loď. Díky zapojení 
se obce do dotačnímu programu Podpora obnovy a rozvo-
je venkova, jsme si ji mohli opravdu, kromě jiných hracích 
prvků pořídit. Teď můžeme klidně obeplout celý svět. 
V říjnu nás navštívila již druhým rokem společnost Malá 
technická univerzita s programem stavitelé věží. Hned poté 
k nám zavítala  společnost Zdraví dětem, která si pro nás 
připravila cvičení s velkým padákem v barvách podzimu.
Největší radost ale máme, když k nám přijdou na návštěvu 
do mateřské školy naši nejbližší. S rodiči jsme si užili krás-
ného podzimního tvoření. Společně strávené odpoledne 
bylo moc prima a výrobky jedinečné. 
Listopad nám přinesl spoustu práce na zahradě i v budově 
školky. Venku jsme hlavně sbírali oříšky, shrabovali listí, 
česali jablíčka a zazimovali bylinkovou a zeleninovou za-
hrádku. Samozřejmě nechyběly krásné podzimní vycházky 
do přírody.
Také někteří rodiče si udělali na nás čas. Paní Straková uči-
la děti pracovat s keramickou hlínou, což i malé nezbedy 
nadchlo tak, že zapomněli zlobit. 
A manželé Staňkovi ukázali, jaké úžasné věci se dají uplést 
a umotat z obyčejné vlny. 
Přátelé a kamarádi, blíží se předvánoční čas a jeho první po-
sel pan Mikuláš. Ve středu 5. prosince jsme ho společně na 
Oboře přivolali krátkým programem před obchodem Jed-
nota COOP a pomohli rozsvítit vánoční strom.   
Ve středu 19. prosince stihneme ještě vánoční besídku 
s rodiči, kterým bychom  chtěli  i touto cestou poděkovat 
za ochotu, vstřícnost a bezva spolupráci.

Všem krásné pohodové svátky vánoční, do nového roku 
pak hodně zdraví,  radosti a porozumění.

  Přeje kolektiv mateřské školy v Oboře.

pirátská loď

 tvoření s rodiči

cvičení s velkým padákem v barvách podzimu - společnost Zdraví dětem

keramická dílnička

Malá technická univerzita s programem stavitelé věží

kouzelné tvoření s obyčejnou vlnou



Obecní knihovna Obora
Ohlédnutí za akcemi v podzimním období a pozvánka na setkání po novém roce

Vánoce dospělých  
Jan Skácel 

Radostí dětí ohřejí si ruce,                                                              
budou se usmívat a říkat                                                              

jsou tady Vánoce                                                              
a bílou nití zaobroubí mráz                                                              

to roztřepené, co se v nich obnosilo                                                              
za tak dlouhá léta.                                                                   

A budou trošku veselí                                                                   
a trošku smutní                                                                   

a trošku pobavení sami sebou                                                                   
a ticho roztáhne svých deset prstů                                                                   

před jejich tváře                                                                  
a zamrzne do opuštěných ulic.                                                                  

A teplá ramena stromečků                                                                  
vtlačí se do oken, až bezdětní                                                                   

půjdou si po večeři na procházku                                                                   
a budou se držet za ruce                                                                  

a budou si dětmi a každý z těch dvou                                                                                     
bude se snažit být ten dospělejší                                                                                      

pečovat o toho druhého,                                                                                    
protože venku je kluzko a uvnitř Vá-

noc.

S blížícími se Vánocemi a koncem roku 
nás počasí „častuje“ mrznoucími ml-
hami, ledovkou, námrazou a (hlavně) 
dlouhými večery. V knihovně jsme 
v letošním podzimu virtuálně cestova-
li s manželi Eliškou a Jiřím Havířový-
mi po Izraeli a Jordánsku, dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavých informací 
o těchto zemích prostřednictvím au-
torských fotografií Jiřího Havíře. Bylo 
to velmi příjemné setkání.
Koncem října jsme s Evou Sáňkovou 
pronikli do tajů papírového filigránu 
– quillingu. Na listopadovém autor-
ském čtení jsme se seznámili s tvorbou 

paní Jiřiny Jakubcové z Borotína (ver-
še Zrcadlení s autorskými ilustracemi). 
Prosincová čajovna se nesla v duchu 
společenské etikety Ladislava Špačka 
(a bylo to i zábavné), verši Jana Skáce-
la, Jaroslava Seiferta a Jiřiny Jakubco-
vé. Takové pohlazení po duši.
Adventní tvoření (27. 11.) s Marikou 
se opět setkalo s vaším příznivým 
ohlasem a do knihovny jsme se sko-
ro nevešli, bylo nás šestnáct. Hlava 
na hlavě, ale vůbec nám to nevadilo, 
bylo to skvělé! Dívky i ženy z Obory/
Doubravice/Blanska svou fantazií i ši-
kovností opět vytvořily krásné advent-
ní věnce na stůl či na dveře. Vůně jehli-
čí, barvy Vánoc a pohodová atmosféra.
Do konce roku je zde ještě k vidění vý-
stava fotografií dr. Petra Zajíčka o jes-
kyních Moravského krasu.
V novém roce 2019 vás chci, milí spo-
luobčané, pozvat v úterý 22. 1. od 17 
hodin na cestovatelskou besedu s dr. 
Janem Královcem Barvy a vůně Jižní 
Ameriky. 29. ledna na vás bude čekat 
literární čajovna a nová výstava – Ob-
razy Jiřiny Jakubcové. Další čajovna 
je plánována na 12. února. 
26. února se setkáme opět s dr. Anto-
nínem Štrofem a budeme volně po-
kračovat v tématice archeologie v oko-
lí naší obce.  
Březen – je tradičně věnován knihám, 
čtení, čtenářství. Ale – také blížícího 
se jara. Místo březnové tvořivé dílny 
vás zvu na sobotní Odpoledne s krá-
sou (2. března od 14 hodin v přísá-
lí KD). Co nás čeká? Odborné rady i 
doporučení sympatické vizážistky a 

stylistky (doporučení líčení a účesů, 
výběr oblečení, typologie barev aj.), 
služby manikérky i pedikérky. Krása 
však musí být vyvážena. A to - nejen 
po stránce dekorativní, ale také v sou-
ladu se zdravím; slovy klasika – ve 
zdravém těle, zdravý duch. Proto se 
nám představí paní Marie Štembero-
vá, fyzioterapeutka, která nás seznámí 
např. s Dornovou metodou; možná si 
i zacvičíme. Drobné občerstvení bude 
zajištěno. 
Poslední „zimní“ čajovna uzavře zim-
ní období 26. března. Všechny pozván-
ky budou opět vyvěšeny na webové 
stránce knihovny a ve vývěsce u ob-
chodu.
Milí čtenáři, milí uživatelé oborské 
knihovny a spoluobčané, děkuji Vám 
za letošní přízeň, kterou jste knihov-
ně (i mně) věnovali. Věřím, že kníž-
ky Vám přinášejí potěšení a radost. A 
naše setkání při různých příležitostech 
poučení i zábavu. Děkuji Vám.
Děkuji zastupitelům obce Obora za to, 
že činnost knihovny podporují. 

Přeji Vám všem příjemné a pohodové 
prožití vánočních svátků, zdraví, ra-
dosti a vše dobré v roce 2019.

Text: Jana Trubáková, foto: Jana Trubáková, Eva 
Sáňková

(foto: dílna s quillingem, adventní dílna, autor-
ské čtení s Jiřinou Jakubcovou, „zakletá“ ledová 
růže, vánoční pečení)
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Životní jubilea v říjnu, listopadu a prosinci

    60 let   Dudešek Milan  65 let   Vitouch Jan
    71 let   Řezníčková Marta 72 let   Trtílková Svatava
    72 let   Havíř Pavel  83 let   Barák Karel
    84 let   Moráň Oldřich  88 let   Kovářová Vlasta
    89 let   Borková Vlasta

 

Úmrtí

Dne 23. října nás opustila ve věku 88 let paní Božena Kazdová.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. Skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.

Svou krátkou životní pouť dokonal ve věku 37 let pan Roman Kopecký.

,,Neplačte, ztište v srdci žal, já dobré dílo v žití vykonal a po práci chci tiše spát, i bez slz možno vzpomínat. 
Nebylo mi dopřáno dále s vámi být, nebylo léku, jímž mohl bych déle žít.“

                                                                Hlubokou a upřímnou soustrast pozůstalým.

Tříkrálová sbírka

Pod záštitou Oblastní charity Blansko se 
uskuteční v sobotu 5. ledna 2019 na Oboře 
Tříkrálová sbírka od 9.00 hodin. V případě 

nepříznivého počasí se přesune o týden později, 
na sobotu 12. ledna. 

Velké poděkování předem za jakýkoliv, 
i sebemenší fi nanční obnos. 
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  Osmý ro ník.           V kulturním dom .  
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Vyu ují u itelé 
tance  manželé 

Míšenští. 

 

Zažijete p íjemné ve ery plné tance, zábavy a pohody. 
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DIVVOOCH
d i v a d l o v o d ě r a d s k ý ch o ch o t n í ků

Světáci

5. ledna 2019 / 17 :00

DIVVOOCH

OBORA

Pozvánky:



Humor:
Učitel se ptá svých žáků, čím by chtěli být, až budou velcí. 

Většina dětí pohotově odpoví, že hercem, zpěvákem, 
hasičem, řidičem, …Jen Pepíček se zamyslí, a pak povídá: 

,,Já bych chtěl být Ježíškem!“,, A proč?“, diví se učitel. 
,,Protože rozdává dárky?“

,,Ne. Protože pracuje jen jednou za rok!“

Citát závěrem
Hodiny tikají, roky se sčítají, 

život náš plyne jako řeka.
Ať příběhy, které píše, 

jsou úsměvné spíše, 
ať zdraví a láska je provází 

a ani štěstíčko a hodně přátel nikomu neschází.
Skleničku zvedněte, 
připijte na zdraví, 

rok 2019 ať vše zlé napraví.                                                                                          

Přejí zastupitelé obce Obora.



Číslo 51. Prosinec 2018. Nákladem 140 výtisků vydává 14. 12. 2018 obec Obora.                           
Další číslo Oboráčku vyjde 15. března 2019.

Obecní úřad Obora

Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou
Úřední hodiny: čtvrtek 17.00 – 19.00 hodin

tel.: 516 469 275, info@obecobora.cz, www.obecobora.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 9227631/0100   

 Josef Alexa 
starosta obce 

mobil: 774 718 430 
e-mail: josefalexa@seznam.cz

Jaroslava Dobiášová
místostarostka obce
mobil: 774 718 431

e-mail: dobiasova.jar@seznam.cz




