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informace z obce    kulturní akce    z matriky 
jubilea    pozvánky
Motto zpravodaje: 
„Věřím, že fantazie je silnější než vědění; že mýty mají větší moc než 
historie; že sny jsou mocnější než skutečnost; že naděje vždy zvítězí 
nad zkušeností; že smích je jediným lékem nad zármutkem. A věřím, 
že láska je silnější než smrt.“                                           Robert Fulghum 

Pohled na Malý Chlum
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Slovo starosty
Vážení občané,
poslední letošní investicí byla nová kuchyňka, vč. jejího 
kompletního vybavení, v prodejním místě v sále kulturního 
domu v ceně 91 900 Kč.

V roce 2021 máme naplánované následující investice. Podo-
týkám, že některé jsou vázány na získání dotace.  Dále bude 
také záležet na příjmech do obecního rozpočtu. Díky koro-
naviru a daňovým změnám pravděpodobně dojde k nižší-
mu plnění obecních rozpočtů.
Naplánováno je:
 - nová komunikace na Pohoři
 - rozhledna
 - nákup několika velkoobjemových kontejnerů
 - výsadba stromořadí U Krba
V sobotu 10. října 2020 proběhla na sále KD brigáda za 
účasti zastupitelů obce a členů SDH Obora od 15.00 hodin. 
Holky uklízely nové prodejní místo a zařizovaly je novým 
vybavením. Pánové opravovali stoly a židle, zametali, vy-
řadili nepotřebný nábytek,… Po brigádě následovala za-
sloužená odměna ve formě vynikajícího gulášku od pana 
hostinského.
Novou správkyní sálu KD se stala paní Jana Kubínová, 
která se bude starat o předávání a přejímání prostor KD 
od pronajímatelů, dále bude provádět úklid a vůbec zajiš-
ťovat vše potřebné ve spojitosti s prostorami KD. V případě 
zájmu o půjčení sálu KD kontaktujte paní Janu Kubínovou 
na tel. čísle 724 767 325.

Jako každoročně v tomto období nastupující zimy připo-
mínám, že zimní údržba bude probíhat standardně, stejně 
jako v minulých letech. Nejde zajistit, aby všechny chodní-
ky a komunikace byly ošetřeny v jedné chvíli. Dbejte proto 
zvýšené opatrnosti především na zledovatělých chodnících. 
Budu se snažit, aby chodníky byly ošetřeny nejpozději do 
7:00 hodin. 
Ještě krátká zmínka k památníku padlých spoluobčanů. 
Po dlouhé době, zaviněné koronavirem, byl na památník 
umístěn znak. Jedná se o repliku původního znaku, který 
byl velmi poškozen neodborným zásahem ve II. světové 
válce. Za války totiž musel být znak, na příkaz říšských úřa-
dů, zakryt vrstvou betonu a při odstraňování došlo k jeho 
poškození. Jedná se o znak československých legií, které bo-
jovaly v I. světové válce a významnou měrou se zasloužily 
o vznik samostatného Československa.
Braňme svoji svobodu a nezávislost pro příští generace!

A na závěr uvádím výňatek z dopisu pana Václava Dvořáka:
„Nepochybně zůstaly natrvalo v paměti i mých oborských vrs-
tevníků výchovné excesy spjaté s působením třebas obecně po-

pulárního učitele matematiky, kreslení, též hudební výchovy a 
tělocviku, vysokého a silného chlapa Otto Klímy, řečeného Pedro 
či Pedrák. Drobnější venkovánky, kteří ho dokázali po svém roz-
zlobit třebas v tělocviku, trestal mj. několikerým vyhozením do 
vysokého stropu tělocvičny, vždy je zachytil těsně nad zemí téměř 
podělané strachem. Tradoval se i příběh s jistým starším už obo-
rákem, kterého jen za kšandy podržel z okna ve třetím patře a 
poté smrtelně zpoceného vtáhl dovnitř. Jeho mohutnou medvědí 
tlapu obtisknutou po celé půlce obličeje si řada mých oborských 
vrstevníků s proklínáním a výhružkami pravidelně odvážela do 
rodné obce. Ale nakonec vždy převážily jeho chlapsky pozitivní 
stránky – např. při organizování a průběhu zážitkově bohatých, 
třebas fyzicky náročných až nebezpečných několikadenních škol-
ních výletů (1949 Kutná Hora, 1950 Krkonoše a konečně 1951 
Vysoké Tatry).“

Na samotný závěr přeji všem spoluobčanům krásné Váno-
ce, hodně pohody a především zdraví v novém roce 2021. 
Ať už tato podivná doba skončí a můžeme žít normálním 
životem.                                                            
     Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 12. listopadu se konalo od 18.00 hodin 6. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 42/2020: schválil se Návrh rozpočtu obce Obora 
na rok 2021
Usnesení č. 43/2020: schválila se Smlouva o příspěvku na 
fi nancování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
poradenství ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností ORP Boskovice. Příspěvek obce Obora pro rok 
2021 činí 5 830 Kč.
Usnesení 44/2020: schválila se Darovací smlouva na 
příspěvek na provoz místního hřbitova v Doubravici nad 
Svitavou v hodnotě 10 000 Kč.
Usnesení 45/2020: schválil se Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
provozování elektronické spisové služby.

vybavení nové kuchyňky v KD Obora

zrenovovaný znak na pomníku
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Usnesení 46/2020: schválilo se Vyřazení projektové 
dokumentace vyhotovené v roce 2011 na rekonstrukci 
místních komunikací a chodníků.
Usnesení č. 47/2020: schválil se Návrh rozpočtu příspěvkové 
organizace MŠ Obora na rok 2021.
Usnesení č. 48/2020: schválila se Žádost o dotaci MMR 
– 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova: DT 
117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
Ve čtvrtek 10. prosince se konalo od 18.00 hodin 7. zasedání 
Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního úřadu.
Usnesení č. 51/2020: schválil se Rozpočet obce Obora na rok 
2021.
Usnesení č. 52/2020: schválil se Rozpočet /plán výnosů a 
nákladů/ příspěvkové organizace MŠ Obora na rok 2021.
Usnesení č. 53/2020: schválila se Obecně závazná 
vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 54/2020: zastupitelé neschválili realizaci optické 
sítě v obci Obora, realizované společností CETIN a ATW 

Brno za stanovených podmínek.
Usnesení č. 55/2020: schválila se Smlouva s fi rmou Suez a.s. 
na automatický evidenční systém ArcoSmart.
Usnesení č. 56/2020: schválilo se podání Žádosti o dotaci 
na výsadbu stromů v obci Obora z Národního programu 
Životního prostředí.
Usnesení č. 57/2020: schválila se aktualizace Programu 
rozvoje venkova obce Obora.
Usnesení č. 58/2020: zastupitelé schválili Dohodu o 
provedení práce v roce 2021, týkající se pana Josefa Alexy /
údržba obecního majetku/.
Usnesení č. 59/2020: zastupitelé schválili Dohodu o 
provedení práce v roce 2021, týkající se paní Jaroslavy 
Dobiášové /kronikářka/.
Usnesení č. 60/2020: schválila se inventarizační komise 
ve složení: předseda pan Ing. Jiří Havíř, členové pan Josef 
Alexa a paní Jaroslava Dobiášová.
Usnesení č. 61/2020: schválilo se podání Žádosti o dotaci 
MMR – 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova: DT 
117D821A Podpora obnovy místních komunikací /Pohoř/.

Volby do krajských zastupitelstev ČR
Proběhly v pátek 2. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
3. října od 08.00 do 14.00 hodin ve 13 krajích republiky. Jed-
nalo se o šesté volby ČR. Vzhledem k pandemii covidu-19 
schválila vláda zákon, který umožnil volit i lidem v karan-
téně. Náklady na hygienická opatření činily okolo 24 milio-
nů korun a celkový rozpočet krajských a senátních / v části 
ČR/ voleb se vyšplhal k 450 milionům korun. V konečných 
výsledcích voleb ČR zvítězila Strana ANO 2011 /604 441 
hlasů; 21,83%/ před Stranou Piráti /333 153 hlasů; 12,03%/ 
a Stranou ODS /192 946 hlasů; 6,97%/.
Na Oboře zasedla volební komise ve složení: předsedkyně 
Jaroslava Dobiášová, místopředsedkyně Lenka Zelníčková 
/nominována za Stranu Piráti/, členové Markéta Dobiášo-
vá, Petra Havířová a Jakub Kovář, zapisovatelka Veronika 
Fliegerová. Ze stálého voličského seznamu s počtem 262 
osob přišlo 110 občanů hlasovat pro 16 možných stran Jiho-
moravského kraje. Účast tedy 42%, všechny hlasovací lístky 
platné.
Výsledky na Oboře:
1. Strana 50 ANO 2011 = 28 hlasů
2. Strana 76 ODS s podporou Svobodných a hnutí 
 Starostové a osobnosti pro Moravu = 17 hlasů
3. Strana 51 Starostové pro jižní Moravu = 16 hlasů
4. Strana 70 Trikolóra hnutí občanů = 13 hlasů

5. Strana 16 Svoboda a přímá demokracie /SPD/ +
  Strana 45 ČSSD = obě strany po 10 hlasech
6. Strana 19 Česká pirátská strana = 7 hlasů
7. Strana 12 KDU-ČSL + Strana 63 Komunistická 
 strana Čech a Moravy = obě po 3 hlasech
8. Strana 44 Spolu pro Moravu = 2 hlasy
9. Strana 5 Demokratická strana zelených – Za práva
  zvířat = 1 hlas

Poplatek za komunální odpad a za psy
V příštím roce 2021 dojde k navýšení poplatku za svoz 
komunálního odpadu na 500 Kč za každou osobu s trvalým 
pobytem na Oboře. Také chalupáři za nemovitost v této 
lokalitě uhradí 500 Kč. Poplatek za každého psa se nemění, 
tedy 70 Kč. Termíny výběru na Obecním úřadě Obora 
v měsíci březnu a dubnu budou včas oznámeny. Platbu 
lze provést také převodem na účet 9227631/0100, kdy jako 
variabilní symbol uvedete číslo domu a do zprávy pro 
příjemce napíšete vaše jméno a příjmení. Poplatky musí být 
zaplaceny nejpozději do 30. června 2021.

Od poplatku za svoz odpadu budou osvobozeni senioři od 
80 let a starší; děti v daném roce narozené; členové zásahové 
jednotky Obora; občané ocitnuvši se více jak 9 měsíců 
v nemocnici, jiném zdravotním zařízení, v nápravném 
zařízení nebo pobývající v zahraničí.
Za rok 2020 se za svoz komunálního odpadu od občanů 
vybralo 143 270 Kč, z toho poplatek za psy činil 4 900 Kč.

Krajské volby



4

Vánoční nadílka spoluobčanům
Letos nám nebylo umožněno rozsvítit vánoční strom za 
účasti široké veřejnosti. Stále panovala zpřísněná vládní 
opatření, proto ani neproběhla každoroční mikulášská 
nadílka. Zastupitel obce Jiří Bednář přišel s nápadem 
zakoupit vánoční kolekce do každé rodiny s trvalým 
pobytem na Oboře. Spolu s dalšími kolegy je osobně 
roznášeli v sobotu 5. prosince odpoledne a občanům popřáli 
především pevné zdraví.

Dárek pro seniory
Občané s trvalým pobytem na Oboře při dovršení 70 let a 
starší budou v roce 2021 dostávat dárkový balíček a poukaz 
v hodnotě 250 Kč na nákup zboží dle vlastního výběru 
v kterémkoliv obchodě Jednota COOP Boskovice. Jubilanti, 
kteří dosáhnou kulatého nebo polokulatého výročí, obdrží 
poukazy dva. 

Slovo redakce
Milí občané. V letošním roce by naše obec Obora, a my s ní, 
oslavila 660. výročí vzniku. Menší přípravy se chystaly při 
pouťovém červnovém víkendu, ale vzhledem k šířící se 
epidemii se musely dodržovat vládní opatření a veškeré 
hromadné činnosti byly zakázány. S vírou, že na podzim 

bude lépe, se zajistil na sobotu 24. října program pro všechny 
věkové kategorie na sále kulturního domu. I tato akce 
bohužel nedopadla. Chtěla bych proto alespoň touto cestou 
připomenout významnou událost, týkající se naší obce. 
Zároveň také za sebe i ostatní zastupitele popřát spokojené 
a klidné vánoční svátky, pevné zdraví, spokojenost a víru 
v lepší zítřky. Ať všichni zvládneme těžké chvíle a budeme 
se moct radovat ve společnosti nejenom v kruhu svých 
blízkých, přátel ale i ostatních občanů při dalších kulturních 
a sportovních akcích. 
,,Zastavit čas v tuto vánoční chvíli, poslouchat, jak andělé mávají 
křídly. A vidět štěstí všude kolem sebe, cítit, jak sněhová vločka 
zebe. Kéž nejenom o Vánocích, ale i po celé další roky, nacházíme 
cestu k sobě radostnými kroky.“                  Jaroslava Dobiášová

Poslové dobra
O andělech se říká, že jsou ochránci a poslové dobra. Ať už 
tomu věříte či nikoli, každý máme svého anděla strážného 
a protože se blíží Vánoce, neměl by nějaký andílek chybět 

ani ve vaší vánoční výzdobě. Na to nezapomínají ani děti ve 
školce.

Nechť tedy i vás provází v každodenním životě, chrání a 
pomáhá vám žít život podle vašich představ byť třeba jen 
maličký andílek.           

Jeden z nich doprovázel také Mikuláše a čerta, kteří se v so-
botu 5. prosince podvečer objevili v naší obci. 

Vánoční nadílka od zastupitelů obce
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Vánoční čas nastal
Od 25. listopadu se opět vrátili žáci do školních lavic. Shle-
dání bylo intenzivní a všichni doufáme, že již žádná nedob-
rovolná odluka a distanční výuka nenastane. I v domácím 
prostředí se žáci pilně vzdělávali a tvořili různé výrobky. Za 
což největší dík patří obětavým rodičům.
Bohužel epidemiologická situace nepřála žádnému setkává-
ní, ale přesto jsme uspořádali Malý venkovní vánoční jar-
mark, který probíhal před budovou školy, kde byla možnost 
si koupit krásné výrobky žáků.
Na Mikuláše k nám přišel oknem pouze čert. Byl vyslán, aby 
napravil malé nezbedníky, kteří se museli vykoupit básnič-
kou nebo písničkou. Všichni slíbili, že již zlobit nebudou a 
čert se spokojeně vrátil, odkud přišel.
Naše malé prvňačky jsou od září pilné jako včelky, naučily 

se první písmena, slabiky i jedno-
duchá slova. V pátek 4. prosince je 
čekal vytoužený den! Nastal čas 
posunout se dále – do Slabikáře. 
Při slavnostním předávání Slabi-
kářů a pasování na čtenáře plni-
ly různé úkoly a nakonec svým 
podpisem stvrdily Slavnostní slib 
čtenáře. I pan starosta jim přišel 
popřát hodně úspěchů. 
Klidné prožití svátků vánočních a 
v novém roce pevné zdraví Vám 
přeje celý kolektiv ZŠ Jabloňany.

Zrušení akcí!
Tělovýchovná jednota Obora, z.s. letos ruší tradiční vánoční 
turnaj v bowlingu, jenž se měl uskutečnit 28. prosince 2020 
v Bowlingovém centru Blansko.
Také oblíbené kurzy tanečních na Oboře pod vedením 
manželů Míšenských, které měly začít v lednu 2021, 
neproběhnou. Organizátoři děkují za pochopení. 

Silvestrovský výšlap
Vážení občané. Letošní rozloučení se starým rokem se u roz-
hledny na Malém Chlumu uskuteční individuálně, nikoliv 
pořádané obcí Obora, jak tomu bylo doposud po dobu 9 let. 
A právě jubilejní 10 rok, který je před námi, bychom nechtěli 
minout bez povšimnutí. Záleží jen na vás, kdo si sám za sebe 
zpříjemní čtvrtek 31. prosince výšlapem na toto oblíbené 
místo. Věřme, že nastanou lepší časy a my si alespoň takto 
popřejeme do nového roku jen to nejlepší.       
                                                   Zastupitelé obce Obora

Z činnosti jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů obce Obora

Ve druhé polovině letošního roku naše jednotka řešila dvě 
mimořádné události. První z nich byla dne 16. srpna. Jed-
nalo se o účast při pátrání po pohřešované osobě. Na řešení 

této události jsme 
se podíleli spolu 
s JSDHO z Jabloňan 
a Skalice nad Svi-
tavou a s dalšími 
složkami Integro-
vaného záchranné-
ho systému JmK, tj. 
s PČR, ZZS a HZS. 
Pátrání se rovněž zúčastnila celá řada dobrovolníků z Obo-
ry, za což všem patří velký dík. Druhou mimořádnou udá-
lostí byl dne 10. října v odpoledních hodinách úklid stromu 
spadlého na vozovku u Hutí. Obě zmíněné události se obe-
šly bez újmy na zdraví či majetku.
Před letními prázdninami jsme v rámci brigád dokončili re-
novaci vozíku za naše nové auto a po nezbytných formalitách 
byl vozík zaregistrován do evidence techniky Integrovaného 
záchranného systému. Při renovaci vozíku jsme odpracovali 
téměř 80 hodin. V polovině září jsme měli brigádu v hasičské 
zbrojnici, kde jsme provedli důkladný úklid, vyřadili jsme 
poškozenou výzbroj a vybourali příčku v zadní části garáže.
Rád bych poděkoval členům JSDHO za aktivní práci i všem 
spoluobčanům za pomoc a podporu. Přeji všem klidné pro-
žití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku.
  Tomáš Přibyl, velitel JSDHO Obora

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. STARS Letovice 16 10 3 3 57:31 33
2. TJ Ostrov u Macochy 16 10 3 3 72:34 33
3. MK JISKRA Brněnec 16 8 7 1 50:37 31
4. SK VIKTORIA Suchý ,,B“ 16 8 2 6 45:52 26
5. FC PICCOLO Černá Hora 16 7 1 8 55:46 22
6. SK ŽÍZEŇ Petrovice 16 6 3 7 39:54 21
7. TJ K20 Šošůvka 16 5 4 7 29:40 19
8. FK Obora 16 5 4 7 45:47 19
9. MK BANÁNI Rájec 16 4 4 8 38:54 16
10. FC ROMA Olešnice 16 0 3 13 23:58 3

Malá kopaná
Podzimní sezóna byla kvůli druhé vlně epidemie 
předčasně ukončena, takže poslední fotbalová utkání 
se už nedohrála. Nekonalo se ani zakončení našeho 

týmu FK Obora, neboť se nemohl shromažďovat větší 
počet osob. Výsledná tabulka:

Spadlý strom v Hu� ch



6

Zprávičky z naší školičky
Od začátku školního roku až doposud se na situaci ohledně 
omezení spojených s Coronavirem nic nezměnilo. ZŠ byly 
od 13. října uzavřeny; MŠ, tedy i ta naše, zůstaly v běžném 
provozu, samozřejmě za dodržování zvýšených hygienic-
kých podmínek. S dětmi jsme bohužel nemohly nikam jez-
dit, nikoho navštěvovat. Podzimní čas jsme trávili přede-
vším v budově školky a pobytem na školní zahradě. Jeden 
z mála hezkých podzimních dnů jsme využili k dopoled-
nímu výšlapu na oblíbený Malý Chlum. Krásný zážitek 
z pobytu venku jsme si přenesli i do prostor MŠ. Využili 
jsme  doposud nasbíraného přírodního materiálu k nejrůz-
nějšímu tvoření. O tom, co všechno se dá z přírodnin vytvo-
řit a co všechno šikovné ručičky dětí s pomocí paní učitelek 
dovedou, se můžete podívat na webových stránkách obce 
- MŠ.
Jedinou návštěvou v těchto dnech bylo divadélko manželů 
Horákových s  Krtečkem, oblíbeným to kamarádem dětí. A 
protože děti pohádky milují, hráli jsme si je navzájem sami 
pro radost. O Červené Karkulce, O perníkové chaloupce, O 
Koblížkovi a mnoho dalších. Ty, které jsme si nepředváděli, 
alespoň jsme si o nich četli. Čteme si pořád a všude, což oce-
nila i knihovna v Boskovicích udělením Diplomu kolektivu 
MŠ v Oboře za čtení v době Covidu - Čtení pod stanem.
V pátek 4. prosince na nás nezapomněl pan Mikuláš se 
svým doprovodem a naděloval podle zásluh. Čert jen tak 
z dálky zahartusil, do MŠ jsme ho nepustili, vždyť tady jsou 
totiž jen samé hodné děti.
Pomaloučku se blíží čas vánoční a s ním i naše nadělování 
všem ostatním. Rodičům, přátelům školy i těm, kteří nám 
pomáhali, posíláme alespoň takto naše velké poděkování. 
Přejeme všem šťastné vykročení do nového roku, zdraví, 
pohodu a radostné chvilky se svými dětmi. Těšíme se na 
další setkávání v příznivějším čase, při organizování akcí 
pro naše děti a v příjemné atmosféře v naší školičce.
                   Michálková Dana, ředitelka MŠ Obora
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Zimní čas v knihovně
Milí čtenáři, milí příznivci naší 

knihovny, jak ráda 
bych nyní napsala, 
že plánované pod-
zimní akce pro 
vás byly všechny 
uskutečněné, že 
se vše vydařilo a  
že všichni zúčast-
něni byli spokojení.   
Jenže opět nám do 

cesty vstoupila, tentokrát druhá vlna 
pandemie koronaviru a s ní i uzavření 
kulturních institucí. Knihovna byla 
opět zavřená pro veřejnost od poloviny 
října do 7. 12. 2020.

Než se tak stalo, povedla se nám od 
poloviny září tato tvořivá setkání:
15. září jsme zahájili výstavu obrazů 
výtvarnice Aleny Hönigové BARVY 
V NÁS I KOLEM NÁS. 

V úterý 22. 9. proběhlo floristické 
tvoření VŮNĚ BABÍHO LÉTA  
V NAŠICH DOMOVECH. Toto 
tvoření se mělo uskutečnit před 
Velikonocemi, ale kvůli první vlně 
koronaviru se tak stalo až v září 
v babím létě. A bylo to opět skvělé 
setkání s floristkou Jiřinou Jakubcovou 
z Borotína. 

A poslední letošní výtvarnou dílnou 
(a akcí vůbec) bylo opětovné setkání 
s malováním pastely a žehličkou 
v TAJUPLNÝCH SVĚTECH 
ENKAUSTIKY (lektorkou byla 
Marcela Havířová).
Náklady na tato tvoření byla hrazena 
z dotačního titulu Knihovna 21. století 

Ministerstva kultury ČR se spoluúčastí 
Obce Obora.

Bohužel nám nevyšly tyto kulturní a 
volnočasové aktivity např. Podzimní 
vycházka k řece Svitavě, Cestovatelská 
beseda s manželi Havířovými, 
ukončení projektů s Mateřskou školou 
Obora Moje babička a Čtvero ročních 
období u nás v obci, tvořivé dílny Pro 
malé i velké hravé lidičky, Adventní 
tvoření s Marikou, Beseda o historii 
Obory s PhDr. B. Kovářovou, literární 
čajovny pro veřejnost, divadelní 
představení pro děti MŠ a ZŠ 
s pohádkou Vánočníček s Divadlem 
Paravánek.

V lednu a únoru bych chtěla zrealizovat 
v náhradním termínu některé z výše 
uvedených akcí. Vzhledem ke stále 
nejisté situaci, termíny akcí budou 
vyhlášeny v obecním rozhlase a 
zveřejněny ve vývěsce u obchodu 
COOP a také na webových stránkách 
knihovny (https://obora.knihovna.
cz/aktuality2/). Děkuji vám za 
pochopení.

Posledním výpůjčním dnem v tomto 
roce je úterý 15. prosince 2020, první 
výpůjční den v novém roce 2021 bude 
úterý 5. ledna. Těším se na Vás.

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřála klidné 
a pohodové vánoční svátky v kruhu 
rodinném, s novým rokem Vám všem přeji 
zdraví, štěstí, spokojenost a radost.

Pěkné adventní dny Vám přeje Jana 
Trubáková

Vážení a milí kolegové,
děkuji Vám všem za překvapení, které 
se Vám dnes opravdu podařilo!
Vážím si Vašeho ocenění za práci  
v knihovně v Oboře, je to především 
radost a pohoda, jsem ráda za své 
oborské čtenáře a uživatele. Jsou to mé 
kořeny a dávají mi chuť a sílu se dál 
„prát“ se životem.
Ovšem - na tomto místě chci zmínit své 
velké poděkování také svému manže-
lovi Jiřímu, bez kterého bych knihov-
nu „dělat“ nemohla; byl vždy u všeho, 
co se v knihovně „vrtlo“ a „šustlo“. 
Upřímné poděkování patří i p. Jarce 
Dobiášové a našemu starostovi p. Jo-
sefu Alexovi - bez jejich podpory by to 
také nešlo. Báječná spolupráce fungo-
vala také s MŠ Obora. A největší dík 
patří čtenářům a uživatelům, pro kte-
ré to všechno dělám/e, aby vše bylo v 
pořádku, aby se knihy líbily, aby akce 
byly pestré a ...

Je čas adventní, předvánoční. Dovol-
te, abych Vám všem popřála klidné a 
vlídné prožití vánočních svátků, hod-
ně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti 
v novém roce 2021.
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Životní jubilea v říjnu, listopadu a 
prosinci

55 let Borek Robert 55 let Scholzová Ivana

55 let Ing. Müller Petr 70 let Lišková Zdeňka

71 let Ing. Havíř Jiří 74 let Trtílková Svatava

86 let Moráň Oldřich 90 let Kovářová Vlasta

91 let Borková Vlasta

Z matriky
Během roku 2020 se narodilo 6 dětí, z toho 3 holčičky 
a 3 chlapci. K trvalému pobytu se nahlásilo 9 občanů, 
odhlásili se 4 lidé. Zemřela paní Božena Újezdská, paní 
Marie Králová, pan Milan Kopecký a pan Josef Alexa.
V současné době má na Oboře trvalý pobyt 334 občanů.

Humor
Veverka sedí na stromě a louská oříšky. Rozlouskne 
první – stříbrné šaty. Rozlouskne druhý – zlaté šaty. 
Rozlouskne třetí – diamantové šaty. Na to se rozlobí: 
,,Do prčic, já se kvůli té zatracené pohádce ani nena-
jím!“

Pranostiky lidu
Říjen: Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím 
déle pěkné a jasné dny potrvají. V říjnu mnoho dešťů, 
v prosinci mnoho větrů.

Listopad: Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, 
ale dlouho nepobude. Začátkem-li listopadu sněží, 
mívá sníh pak výšku věží.

Prosinec: Pošmurný prosinec dobré je znamení pro 
sady, lučiny i všechno osení. Jaké zimy v prosinci, ta-
ková tepla v červnu.

Úmrtí
,,Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla. A lesy budou 

stále v slunci snít a vody dřímat v lesku bílých hvězd.“

Na věčnost Boží se dne 22. října odebrala paní Marie 
Králová ve věku 87 let.

,,Přišla noc poslední a po ní žádné ráno.“
Po dlouhé těžké nemoci nás opustil dne 23. listopadu 

pan Josef Alexa ve věku 84 let.
     Hlubokou a upřímnou soustrast zarmouceným 

rodinám vyjadřují zastupitelé obce.
Citát závěrem

,,Pokud jste schopni vidět krásu, pak nejen proto, 
že ji nosíš v sobě. Neboť svět se podobá zrcadlu, 

v němž každý vidí svůj vlastní obraz.“        
            Paulo Coelho

Tříkrálová sbírka 2021
Milí občané, lednová Tříkrálová sbírka na Oboře se 
uskuteční bez účasti koledníků, kteří každoročně na-
vštěvovali vaše příbytky. Od 1. do 24 ledna 2021 bude 
na Obecním úřadě Obora / v době úředních hodin, 
vždy ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin/zapečetě-
ná pokladnička; /druhá v místním obchodě Jednota 
COOP – upřesníme/, do nichž můžete vkládat dob-
rovolný příspěvek na pomoc potřebným. Do vašich 
schránek budou rozneseny informace i o dalším mož-
ném způsobu přispění platbou pomocí QR kódu nebo 
bankovním převodem na tříkrálový účet. Vše důle-
žité naleznete na webových stránkách obce Obora a 
ve vývěsce u obchodu. Děkujeme za pochopení a vaši 
podporu, velmi si jí vážíme.


