
informace z obce    historie z obecní kroniky
kulturní akce    z matriky    jubilea    pozvánky
Motto zpravodaje: 
,,Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst.“        
  
    Carlo Goldoni italský dramatik a libretista

ZPRAVODAJ OBCE OBORA    ČÍSLO 67    PROSINEC 2022    ZDARMA
www.obecobora.cz

Společná fotografi e delegace z Obory v budově Krajského úřadu JMK  spolu s panem Mgr. F. Luklem, MPA, nám. hejtmana JMK, 
a panem prof. T. Kubíčkem, Ph.D., ředitelem MZK v Brně. 



2

Okénko do historie z obecní a školní kroniky
/pokračování událostí roku 1928/
V létě r. 1928 obnoveno úsilí obecního zastupitelstva míst-
ního o prodloužení silnice z Obory přes Babu do Rapotiny 
Lhoty. Akce setkala se s úspěchem. Po delším jednání usne-
seno silnici postaviti. S přípravnými pracemi jako vykáce-
ním lesa počalo se z jara, vlastně už v zimě. Silnice má býti 
dohotovena do konce r. 1930. 
Dne 2. prosince konány v obci volby do zemských a okres-
ních zastupitelstev /podrobnosti v obecní kronice na straně 
78 a 79/.
Rok 1928 byl celkem příznivý, zvláště zemědělství. Plodi-
nám nebezpečný byl mráz začátkem června. Teplota klesla 
až na 2°C zimy, u nás nahoře však mráz neměl příliš škodli-
vého účinku až na cukrovku v nižších polohách. Brzo však 
se zotavilo, co bylo zachyceno. Léto vyznačovalo se sluneč-
ným svitem po všechny 3 letní měsíce a opět jak v červnu 
počalo chladem, tak zase zakončilo 1. září chladnou vlnou. 
Plodiny v tomto roce se pěkně vydařily, pohoda při sklizni 
byla příznivá, což se opětovalo i při sklizni okopanin, tak-
že vše se dostalo v dobrém stavu pod krov. Zima v posled-
ních měsících tohoto roku nebyla téměř žádná. Spokojenost 
bylo viděti ve vrstvách zemědělských, ne taková však byla 
v kruzích dělnických a zaměstnaneckých pro drahotu, která 
opět citelně se zvedla. Přes to každý těšil se po vánocích, že 
už zimy bude na krátko. Nový rok 1929 ukázal se rokem 
však katastrofálním.
Rok 1929: vyznačoval se abnormalitami tepelnými jak 
v zimě, v létě tak i na podzim. Po Novém roce počalo se 
ochlazovati a již 10. a 11. ledna klesla teplota na -19°C. Zima 
stoupala stále víc a víc, takže 10. února zaznamenáno 29°C 
zimy. Následkem toho nebylo dne 11. až 13. února vyučo-
váno. Mráz nepolevoval, držel se stále nad -20°C, proto bylo 
vyučování ministerským výnosem od 18. do 24. února pře-

rušeno. Chladno trvalo až do 8. března, kdy teplota stoupla 
nad bod mrazu a nastalo tání. V době těchto krutých mrazů 
napadlo na ½ m sněhu vysoko. Obleva po 8. březnu neměla 
velké síly, příroda se ze spánku neprobouzela. Následkem 
toho se u nás k jarním polním pracím nedošlo. Tak to trva-
lo do 5. dubna, kdy opět teplota klesla na -9°C, což trvalo 
až do 11. dubna, kdy nastal obrat. Oteplilo se, půda rychle 
vyschla, takže polní práce mohly se odbýti. Objevil se však 
mráz opět ve dnech 22. až 26. dubna, pak však nastalo teplo, 
které potrvalo i přes obávané tři svaté Pankráce, Serváce a 
Bonifáce, kteří letos neprojevili své mrazivé činnosti. Stromy 
krásně kvetly, totiž ty, které zbyly z pomrzlých a očekávaná 
úroda ovoce. Zmíniti jest se o této třeskuté zimě, co napá-
chala škod. Třešně na naší ,,Stráni“ téměř všechny zmrzly. 
Zima tato však nám ukázala, že nemáme sázeti v naší po-
loze stromy ovocné choulostivé oproti mrazu. Udělala nám 
sortiment ovocného stromoví. To, co přetrvá, to můžeme 
považovati za okruh otužilý, který u nás prospívá. Nejvíce 
zimou touto poškozena zvěř a ptactvo. Drobné ptactvo hy-
nulo šmahem a byly případy, že v letu náhle klesnul pták 
hladem a zimou zkřehlý do sněhu. Zvěř pro silnou vrstvu 
sněhu nemohla se dostati na půdu a ztrácela se kus po kuse. 
Hlad dohnal ji, že koroptve, bažanti a zajíci počali se obje-
vovati v zahradách a dvorech beze strachu. Ač zvěři bylo 
zasýpáno a i mnozí hospodáři do zahrad dávali potravu, 
přece jí mnoho hynulo, an zásypy byly denními vánicemi 
zasypány a zvěř zvláště koroptve zesláblé, byly vranami 
ubíjeny. Ukázaly se v této zimě vrány jako nejnebezpečnější 
nepřátelé koroptví. Též lidé trpěli zimou. Noviny přinesly 
zprávy o zmrzlých lidech. U nás nám však omrzly nejvíce 
uši, takže jsme si je musili chrániti čepicemi a náušnicemi.
/pokračování v příštím vydání zpravodaje Oboráček/

obec Obora z ptačí perspek� vy
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Slovo starosty
Vážení občané, 
když píši tento můj příspěvek, tak venku už začíná úřado-
vat zima. Budeme se snažit provádět zimní údržbu co nej-
lépe. Buďte opatrní, jak pěší, tak i motoristé. Nezapomeňte, 
že nově opravené úseky komunikací, Hutě, Bořitov - Obora 
a od pomníku ke Krbu jsou o poznání více kluzké, než starší 
povrchy.
Chci poděkovat hasičům za pomoc s úklidem listí. Jejich po-
moci si velmi vážím.
22. listopadu byla dokončena výsadba nových stromů v 
obci Obora. Vysadilo se 18 ks třešní a 2 ks kaštanů Na Poho-
ři, 1 ks břízy u dětského hřiště a 6 ks javorů před obchodem 
a u fotbalového hřiště. Celkem tedy 27 ks stromů. Výsadbou 
ovšem práce nekončí, spíše naopak. Stromy se musí dosta-
tečně zalévat, stejně jako 21 ks líp u Krba. Stromy vyšly cel-
kem na 179 079 Kč. Z toho činí 167 088 Kč dotace a 11 991 Kč 
(2 ks kaštanů) je hrazeno z rozpočtu obce.
V červnu letošního roku dosloužila sekačka Stiga. V provo-
zu na obci fungovala 10 roků, a to byla pořízena jako ojetá 
z TS Blansko. Čili svoje si odpracovala. Bohužel jsme čekali 
na dodávku nového stroje bezmála 5 měsíců a skoro celou 
sezónu jsme museli improvizovat, půjčovat si stroje. Děkuji 
všem, kteří nám s tím pomohli. Koupili jsme nový stroj ri-
der Husquarna za 271 598 Kč. Věřím, že nám bude sloužit 
dlouhou řadu let.
Na podzim byly opraveny některé úseky komunikací v obci. 
Komunikace v Hutích je místní komunikace, proto oprava 
byla hrazena z rozpočtu obce. Akce vyšla na 2 438 566 Kč. 
Z této částky činí 250 000 Kč dotace JmK. S naší žádostí o 
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jsme skončili mezi 
náhradníky. Je ale možné, že dotace budou zpětně uplatňo-
vány. Uvidíme.
Další opravenou komunikací je úsek od pomníku po konec 
obce na Lhotu Rapotinu. Tato komunikace je ve správě SUS 
Blansko, potažmo Jmk. Každopádně velký dík za opravu.
A poslední opravený úsek, který jistě všichni, co tudy jezdí 
přivítali, je část komunikace Bořitov - Obora. Za opravu pa-
tří velký dík obci Bořitov.
Dovolte mi, abych vám po čase opět připomněl některé in-
formace týkající se komunálních odpadů:

1. Směsný komunální odpad - popelnice. Snažte se snižo-
vat jeho množství, především tříděním. Do popelnic nepatří  
bioodpad, stavební suť a nebezpečné odpady. Pozor na  
horký popel.
2. Plasty - kontejnery jsou umístěny u obchodu Jednota. Vy-
sypávejte plasty z pytlů, do kontejnerů se toho vleze víc. 
Nevhazujte jídlo, uvědomte si, že se plasty třídí na lince a 
vše, co tam vhodíte berou do rukou lidé.
3. Papír - kontejnery naleznete také u obchodu. Krabice se-
šlapujte. Dále je možnost, ideálně svázané balíky časopisů, 
reklamních letáků,..., nosit do mateřské školy. Děti za výtě-
žek jezdí na výlety.
4. Kovový odpad - popelnice jsou také u obchodu. Větší 
kusy můžete donést do oplocenky u kravína.
5. V prostoru u obchodu je ještě popelnice na jedlé oleje a 
tuky. Oleje ukládejte v uzavřených nádobách. Nevhazujte 
motorové oleje.
6. Sklo - kontejnery na sklo tzn. zvony naleznete naproti OÚ.
7. Bioodpad - velkoobjemový kontejner na bioodpad je 
umístěn u oplocenky u kravína. Nevhazujte větší větve. U 
Svazarmu je umístěn vozík na ukládání bioodpadu.
8. Objemný odpad - velkoobjemový kontejner na objemný 
odpad je umístěn v oplocence. Pozor - slouží na uložení vět-
ších kusů odpadu (co nevleze do popelnice). Např. staré se-
dačky, koberce,... Kdo vyklízí celou nemovitost, nebo půdu, 
musí si objednat kontejner svůj. 
9. Nebezpečné odpady - shromažďují se v oplocence for-
mou mobilního sběru, odváží se na likvidaci do odborné 
firmy.
10. Elektrozařízení - také se shromažďuje v oplocence. Jed-
nou za rok obec objíždí hasiči a sbírají železný šrot a elek-
trozařízení.
11. Pneumatiky - ty prosím nechávejte v pneuservisech, 
které vám je zdarma odeberou. Jinak pokud je to nezbytně 
nutné, lze je uložit v oplocence.
Pokud potřebujete něco vysvětlit, neváhejte mě kontakto-
vat. To se týká především nově přistěhovalých spoluobča-
nů.
Závěrem všem přeji krásné Vánoce, hodně zdraví, klid a 
mír.      Josef Alexa

Z obce
Ve čtvrtek 18. října 2022 se konalo od 17.00 hodin 
5. zasedání Zastupitelstva obce Obora /Ustavující 
zasedání/v prostorách obecního úřadu. Podrobný zápis 
viz. na webových stránkách obce Obora.
Usnesení č. 48/2022: schválila se Smlouva o příspěvku na 
financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb 
okresu Blansko pro rok 2023.Příspěvek obce Obora činil 
10 800 Kč.
Usnesení č. 49/2022: neschválila se Smlouva č. PR-
001030079168/001-ENGB o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene /souhlas s umístěním distribuční 
soustavy na par. č. 254/1, 474 v katastrálním území Obora u 
Boskovic/ s firmou EG.D, a.s.
Usnesení č. 50/2022: zastupitelé schválili v souladu s § 102 
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty 
obce Obora k přijímání jednotlivých rozpočtových opatření 
v následujícím rozsahu: bez omezení.
Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 se konalo od 17.00 hodin 6. 
zasedání Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního 
úřadu.
Usnesení č. 53/2022: schválil se Návrh rozpočtu obce Obora 

na rok 2023.
Usnesení č. 54/2022: schválil se Návrh rozpočtu /plán 
výnosů a nákladů/ MŠ Obora, příspěvkové organizace, na 
rok 2023.
Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se konalo od 17.00 hodin 7. 
zasedání Zastupitelstva obce Obora v prostorách obecního 
úřadu.
Usnesení č. 57/2022: schválil se Rozpočet obce Obora na rok 
2023. Rozpočtové příjmy celkem 5 927 100 Kč, rozpočtové 
výdaje celkem 5 927 100 Kč.
Usnesení č. 58/2022: schválil se Rozpočet /plán výnosů a 
nákladů/ MŠ Obora, příspěvkové organizace, na rok 2023.
Usnesení č. 59/2022: schválila se Dohoda o provedení 
práce v roce 2023, týkající se paní Jaroslavy Dobiášové /
kronikářka/.
Usnesení č. 60/2022: schválila se Dohoda o provedení 
práce v roce 2023, týkající se paní Radmily Malachové / 
administrativní činnost, zpracování podkladů pro jednání 
se stavebním úřadem/.
Usnesení č. 61/2022: schválila se inventarizační komise ve 
složení: předseda pan Petr Havíř, členové pan Josef Alexa a 
paní Jaroslava Dobiášová.
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Volby do zastupitelstva obcí, měst a městysů
Volby do zastupitelstva obcí se 
uskutečnily v pátek 23. září 2022 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
24. září od 8.00 do 14.00 hodin. 
Současně se v našem kraji konaly také 
senátní volby do Parlamentu ČR. Ve 
volební komisi na Oboře zasedly 
předsedkyně Ludmila Kožiaková /
nominována za stranu Naše Obora/, 
místopředsedkyně Petra Havířová 
DiS, členky Mgr. Markéta Dobiášová 
DiS., Mgr. Hana Havířová a Ivana 
Vydrová, zapisovatelka Mgr. Veronika 
Fliegerová. Z celkového počtu 266 
voličů se dostavilo 207 občanů. 
Neplatné hlasy 2, účast 77,82 %.
Výsledky komunálních voleb:

Volební strana č. 1 – Sdružení 
nezávislých kandidátů /816 hlasů; 4 
mandáty/
1. Josef Alexa (151 hlasů)
2. Jaroslava Dobiášová (142 hlasů)
3. Petr Havíř (108 hlasů)
4. Aleš Havíř (102 hlasů)

Volební strana č. 2 – Naše Obora /534 
hlasů; 3 mandáty/
1. Jiří Bednář (112 hlasů)
2. Radmila Malachová (88 hlasů)
3. Václav Barák (72 hlasů)

Náhradní kandidáti:
Volební strana č. 1 – Sdružení 
nezávislých kandidátů
1. Ing. Jan Dobiáš (99 hlasů)
2. Ing. Jiří Havíř (91 hlasů)
3. Ing. Jiřina Stejskalová (81 hlasů)
4. Jitka Borková (19 hlasů), pořadí na 
HL 8.
5. Josef Kotoulek (23 hlasů), pořadí na 
HL 9.
Volební strana č. 2 – Naše Obora
1. Lubomír Janíček (69 hlasů)
2. Mgr. Jana Trubáková (56 hlasů)
3. Jana Včelařová (44 hlasů)
4. Ing. Ondřej Borek (37 hlasů), pořadí 
na HL 7.
5. Dagmar Vyhlídalová (37 hlasů), 
pořadí na HL 8.
6. Zdeněk Šafránek (19 hlasů)

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 1. 
kolo
Na Oboře se vydalo 180 obálek, 
odevzdalo se 167. Z celkového počtu 
267 voličů byla účast 67,42 %; všechny 
hlasy platné.
Volby do Senátu Parlamentu ČR – 2. 
kolo /pátek 30. září a sobota 1. října/
Z celkového počtu 265 voličů na 
seznamu přišlo hlasovat 59 občanů, 
tedy účast 22,26 %. Všechny hlasy byly 
platné.
O prvenství se utkal kandidát č. 2 
- Antonín Žirovnický (Strana ANO 
2011) a kandidát č. 6 - Ing. Jaromíra 
Vítková (Strana KDU-ČSL).
Za obvod 49 Blansko byla zvolena do 
Senátu Parlamentu ČR Ing. Jaromíra 
Vítková; 14 188 hlasů; 65,36 %.

Kominík pan Vyšehrad provedl ve 
čtvrtek 20. a pátek 21. října revizi 
komínů všem majitelům domů, kteří 
o kontrolu požádali. Od pondělí 17. 
října od 7.00 hodin do úterý 18. října 
do ranních hodin byla uzavřena 
komunikace směrem na Huť sv. 
Antonie z důvodu opravy. Od úterý 
25. října od 14.00 hodin do čtvrtka 27. 
října do 23.00 hodin pak byla hlášena 
uzavírka komunikace od křižovatky u 
pomníku směrem na Lhotu Rapotinu 
kvůli nové pokládce povrchu silnice. 
Od konce listopadu došlo ke změně 
svozu komunálního odpadu. Termín 
– lichý pátek – zůstal beze změn, 
pouze odvoz se bude uskutečňovat 
v ranních hodinách. Proto je nutné 
popelnice připravit do 6.00 hodin. 
Další uzavírka proběhla ve čtvrtek 24. 
a pátek 25. listopadu, tentokrát přes 
Huť sv. Antonie směrem na Bořitov, 
kde se z větší části také pokládal nový 
povrch komunikace. 
V minulém čísle zpravodaje byla 
zmínka o personální změně, týkající se 
MŠ Obora. Od 1. ledna 2023 nastupuje 
na post ředitelky Mateřské školy 
Obora, okres Blansko, příspěvkové 
organizace, paní Mgr. Miroslava 
Sedláková. V úterý 27. září 2022 o tom 
rozhodla konkurzní komise, která se 
sešla v ranních hodinách na Obecním 
úřadě Obora: pan Josef Alexa /
předseda komise/, pan Jiří Bednář                              
/zastupitel obce Obora/, paní Mgr. 

Růžena Jonášová /referentka oddělení 
vzdělávání odboru školství, určená 
krajským úřadem/, paní Bc. Marcela 
Havlíčková /školní inspektorka 
Jihomoravského inspektorátu České 
školní inspekce /, paní Mgr. Lucie 
Štěpánková /odbornice v oblasti 
organizace a řízení ve školství, určena 
Českou školní inspekcí/, paní Dana 
Michálková               /pedagogický 
pracovník příslušné příspěvkové 
organizace/. Paní Jana Galitová                     
/ odbornice v oblasti státní správy, 
určena Českou školní inspekcí/ se 
omluvila. Funkcí tajemníka komise 
byla pověřena Jaroslava Dobiášová.

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit 
veliké poděkování ředitelce MŠ 
Obora paní Daně Michálkové za 
dlouholetou činnost působení ve 
školství, především u nás na Oboře. 
Nejdříve zastávala funkci učitelky, 
posléze 12 let jako ředitelka této 
příspěvkové organizace. Přejeme Vám 
hodně zdraví, elánu a spokojenosti 
v dalším osobním životě. Užívejte si 
pohodu a společnost svých nejbližších. 
Ať se Vám daří a mějte se co nejlépe. 
Děkujeme.

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu a za psy v roce 2023
Poplatek zůstává neměnný, tedy 
stejně jako dosud uhradí každá osoba 
s trvalým pobytem na Oboře 550 Kč. 
Chalupáři za nemovitost v této lokalitě 

také 550 Kč. Úhrada za každého psa 
činí 70 Kč. Včas budou oznámeny 
dva termíny výběru v měsíci březnu 
a dubnu, uskutečněné na Obecním 
úřadě Obora. Platbu lze provést již 
od ledna 2023 převodem na účet 
9227631/0100, kde uvedete jako 
variabilní symbol popisné číslo vašeho 
domu a do zprávy pro příjemce 
napíšete své jméno a příjmení.
Osvobozeni od placení poplatku za 
svoz odpadu budou senioři od 80 let 
a starší; děti v daném roce narozené; 
členové zásahové jednotky Obora. 
Další osvobození od placení viz. 
Obecně závazná vyhláška obce Obora 
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství.
Dárek pro seniory.
Při dovršení 70 let a výše budou 
občané s trvalým pobytem na Oboře 
dostávat v roce 2023 dárkový poukaz 
v hodnotě 250 Kč na výběr zboží dle 
vlastního výběru v místním obchodě 
Jednota COOP a balíček směsi čajů. Při 
dosáhnutí kulatého, či polokulatého 
jubilea obdrží poukazy dva.

Volební komise

Konkurzní komise
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Přírodovědná vycházka
Z iniciativy Dobrovolného svazku obcí Svitava DSO vznikla 
v roce 2013 naučná stezka, na jejíž realizaci se z větší části 
podílel fi nančními prostředky Jihomoravský kraj. Jednalo se 
o rozmístění 5 panelů s informacemi údajů o paleontologii, 
geologii, archeologii, fauně a fl óře, a to směrem od Hutě sv. 
Antonie k rozhledně na Malém Chlumu. Zastupitelé obce 
Obora se letos rozhodli zrekonstruovat tuto naučnou stezku. 
Nechali pořídit nové panely, které zabudovali ve stejném 
směru a původní, již špatně viditelné odstranili. Na neděli 
25. září pozvali zastupitele i širokou veřejnost z okolních 
obcí a městysů, včetně občanů Obory, ke znovuotevření 
naučné stezky. Sraz účastníků se naplánoval v parku Huti 
sv. Antonie ve 14.00 hodin. V altánku měla paní hostinská 
připraveno pohoštění s velice pikantní škvarkovou 
pomazánkou, což s ní předem domluvil starosta obce Josef 
Alexa. Ten také všechny výletníky přivítal a představil 
našeho průvodce archeologa pana Ph.Dr. Antonína Štrofa 
z Bořitova, který nás cestou provázel a poutavě vyprávěl u 
pěti nových panelů o životě našich předchůdců, o nálezech, 
které dokreslovaly ráz tehdejší doby a mnoho jiných 
zvláštností a zajímavostí, které byly pro mnohé obohacením 
či rozšířením znalostí prehistorické éry.
Také počasí přispělo k příjemnému výšlapu, neboť sice 

ráno pršelo, ale během dne se vyčasilo, občas se ukázalo 
i sluníčko. Procházka působila celkově dobrým dojmem, 
všichni si jí náležitě užili. Při zpáteční cestě se mohli opět 
občerstvit v parčíku, odkud se původně vycházelo.  Stále 
víc a více výletníků tuto oblíbenou lokalitu navštěvuje. 
Nejenom v létě, ale během celého roku. Snad bude naučná 
stezka přínosem pro všechny kolemjdoucí, aby si mohli 
připomenout dávnou historii, porovnat ji se současností, ale 
hlavně chránit přírodu. JD

Putování kouzelnou vesničkou
Co je nejkrásnější na pohádkách? 
Přece to, že ,,Dobro zvítězí nad 
Zlem“. Proto máme pohádky moc 
rádi. Děvčata ze Spolku oborských 
žen a několik oborských dobro-
volníků se v sobotu 1. října za 
pohádkové postavičky ustrojili 
a na 7 označených stanovištích 
čekali na příchod dětí a jejich 
doprovodu. Ti potom plnili 
požadované úkoly. Původní 
plánovanou trasu přes Huť sv. 
Antonie na střelnici pod Malým 
Chlumem a les Březí zhatila předpověď počasí s dešťovou 
nadílkou. Cesta by byla hodně blátivá, a proto se zvolila 
možnost přes náves, lokalitu Zmolu a Veselku na výletiště 
u místního hřiště. Zde byl také sraz účastníků, kde od 15 
hodin děti obdržely kartičky a po skupinkách se vypravily 
do pohádky. Ač se po obloze honily tmavé mraky, téměř 
všichni včetně 65 dětí, dorazili do cíle v suchu. Rozpršelo se 

kolem 17 hodiny, ale to už většina seděla pod stříškou kiosku 
a oddávala se hlavně teplému občerstvení, k čemuž fi nančně 
vypomohla obec Obora. Děti kromě párku a limonády 
dostaly za splněné úkoly malý dáreček – refl exní přívěšek 
s myškou. Malý talismánek snad bude připomínkou pěkně 
stráveného odpoledne a podvečera. A také je moc dobře, že 
se opět mohou konat takovéto akce.  JD

Slovo redakce
Milí naši občané. Rok 2022 se neúprosně blíží ke svému 
závěru. Měli bychom se ohlédnout především za krásnými 
zážitky a vzpomínkami, které zůstaly v našich srdcích; za 
prací, jež se nám podařila; s pokorou a konáním dobra pak 
hledět vstříc novému roku 2023. Nechť nás očekávají dny 
vyplněné pohodou, spokojeností a láskou. Ať každý má 
někoho blízkého, s nímž se může radovat i sdílet své starosti 
a pevné zdraví ho provází na každém kroku. Požehnané 

vánoční svátky, splnění i nejtajnějších přání a vše dobré vám 
přeje
                              Jaroslava Dobiášová a Mára Vymazal

,,Štěstí ať se na Tě snese, jako vločky sněhu, nový rok ať 
přinese ti zdraví, lásku, něhu. Vzhlédni na oblohu plnou 
hvězd a tvůj život rozzáří se na to hned.“
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Drakiáda na Oboře
Spolek oborských žen připravil ještě jednu podzimní 
akci, a to pouštění draků v sobotu 29. října na místním 
hřišti. Vždy bývá otázkou, zda bude foukat vítr, či ne. 
Přichystaly se proto sportovní disciplíny pro případ, 
že by povětrnostní podmínky nebyly příznivé pro 
létání. Naštěstí toho nabylo zapotřebí. Ranní mlhy se 
rozestoupily a odpoledne se jevilo nadějně. Sice ne moc 
silný vítr, ale přesto stačil k tomu, aby si mohli dráčci 
poletovat od 15 hodiny, dokud to děti i dospělé bavilo. 
Organizátorky připravily svařené víno a pro děti čaj a 
oplatky. Drakiáda se vydařila ke spokojenosti všech 
přítomných, hlavně dětí, kterých se sešlo v počtu 32. A 
žádnému z dráčků se nepodařilo uletět, což bylo prima. 
JD

Divadlo na Oboře
,,Čeho všeho se musíme vzdát, abychom mohli jít dál“.
Ochotnický spolek při SDH Pamětice se představil 
v kulturním domě na Oboře v sobotu 19. listopadu od 
18.00 hodin divadelní hrou Dveře od autora Jana Zindulky. 
Pod režijním vedením pana Dominika Dračky se uvedlo 
8 amatérských herců v představení, kdy se tito všichni sešli 
po smrti v předsíni nebe. Nikdo z nich se nechce vzdát věcí, 
které si s sebou přinesl, ale se kterými nemůže projít dveřmi 
do nebe. Při vzájemné konverzaci se více než 80 návštěvníků 
dovídalo příběhy, plné bolesti i radosti, a postupně si mohli 
uvědomit stejně jako činoherníci, co je vlastně důležité a čeho 
se mohou vzdát. Velice působivé, dojemné i k pousmání, se 
divadlo opravdu povedlo a stálo za to je vidět. JD

Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
Nastal adventní čas, který je 
na Oboře spjat s dlouholetou 
tradicí rozsvícení vánočního 
stromu. Původně se vždy 
zdobil ztepilý smrk, mohutně 
se vypínající k obloze, stojící 
vedle místního obchodu 
Jednota Coop. Od prosince 
2013 jej nahradila urostlá černá 
borovice, rostoucí v parku před 
obchodem. V sobotu 3. prosince 

se sešla početná skupina občanů na tomto místě a shlédla od 
17.00 hodin program, připravený obecními zastupiteli. Po 
úvodní vánoční písni se v krásném vystoupení představily 
děti z MŠ Obora, které společně se starostou obce trojím 
zvoláním: ,,Stromečku rozsviť se!“, jej rozsvítily. Na vrcholu 
stromu zářila nová hvězda. Děti sklidily veliký potlesk od 
všech přítomných. Znenadání se vyrojili čerti, doprovázeni 
dunivým rachotem a hustým dýmem. Při zvuku líbezné 
hudby od pomníku přicházel Mikuláš v doprovodu dvou 
andělů, kteří mu na cestu svítili rozžatými lucerničkami. 
Čerti na nic nečekali a pelášili pryč. Děti odříkávaly 
básničky nebo písničky a Mikuláš je obdaroval adventním 
kalendářem. V kiosku na výletišti byl připraven teplý čaj, 
svařené víno a škvarková pomazánka s chlebem. Kolem se 
linula krásná vánoční hudba a koledy. Akce, sponzorovaná 
obcí Obora, se vydařila. Jediným stínem celého večera bylo 

mlhavé počasí s občasným mrholením. Nadějný sníh, který 
do rána napadl, se rozplynul, což byla škoda. Tak snad se 
brzo sněhové nadílky dočkáme. JD

Tělovýchovná jednota Obora, z. s.
Po dvouleté pauze zorganizoval spolek zájezd do JLT 
rodinného vinařství Procházků v Němčičkách. Na toto 
místo se jelo už pátým rokem, a sice v sobotu 22. října. 
Z přihlášených 34 osob odjíždělo po 16 hodině od autobusové 
zastávky na Oboře 30 zájemců. Jako v předešlých posezeních 
nás čekala degustace ročníkových i archivních vín, spousta 
dobrého jídla ve formě švédského stolu, nealko nápoje, káva 
a oborské koláče. Zpívalo se a tancovalo při reprodukované 
hudbě. A samozřejmě, že když se blížila doba odjezdu, 
zábava v plném proudu a loučit se nikomu nechtělo, což 
bylo dobrou vizitkou úspěšné akce.                 
Na pátek 2. prosince pozval výbor Tělovýchovné jednoty 
Obora, z. s., své členy do Oborské hospůdky na schůzi od 
18.00 hodin. Zúčastnilo se pouze 11 osob a 8 se omluvilo. 
Přečetla se Zpráva o hospodaření, zrekapituloval se průběh 
SMFBL v malé kopané, prodiskutovaly se uplynulé akce, 
blížící se vánoční bowlingový turnaj v Blansku, vybíral 
se členský příspěvek 100 Kč. Tradiční Masopustní zábava 
s pochováváním basy se odložila na rok 2024. Následovalo 
menší občerstvení a diskuze.
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Bezplatný internet v naší hospůdce na 2 roky prodloužen…
Vážení spoluobčané, návštěvníci naší hospůdky, 
většina z nás si nedokáže život bez internetu 
vůbec představit. Stal se neodmyslitelnou součástí 
našeho života a potkáváme se s ním téměř všude. 
Mimo množství informací z celého světa je spolu 
s mobilními telefony nejlepší prostředek ke 
komunikaci. 
V Oborské hospůdce bylo připojení přes wi-
fi do 31. 12. 2022 úplně zdarma pro potřeby 
provozovatele a všechny návštěvníky. Po 
vzájemné domluvě s provozovatelkou hospůdky
s paní Ivou Kovářovou jsem opět navštívil pana 
Josefa Opálky, majitele a jednatele firmy TOPNET Services 
s.r.o. z Boskovic. Na společném jednání jsme se domluvili a 
uzavřeli nový dodatek ke smlouvě „Používání internetového 
připojení zdarma na další 2 roky od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 
s tarifem Connect 30M/5M v Oborské hospůdce“. Jen pro 
vaši informaci, za toto připojení se standardně účtuje částka 
475 Kč/měsíc, tj celkem za 2 roky 11 400 Kč.

Touto cestou bych chtěl firmě TOPNET moc poděkovat 
za maximální vstřícnost a podporu sponzoringu na 
kulturních akcích v naší obci.

Během měsíce prosince dojde také ke změně přístupového 
hesla na wi-fi, které Vám ochotně sdělí personál v hospůdce 
nebo se můžete obrátit na moji osobu. 
Potřebujete-li s něčím poradit, případně zřídit novou 
internetovou přípojku, na Vaše dotazy rádo odpoví 
zákaznické oddělení firmy TOPNET na bezplatné infolince 
800 888 300 nebo na e-mailu info@topnet.cz.
Linka technické a servisní podpory (hlášení poruch): 731 413 
488
Rychlé a dostupné, stabilní a bezpečné internetové připojení 
Vám přeje Jiří Bednář

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 FCAUTO-BENKE Ráječko 16 11 2 3 75:40 35
2 FC Brťov 16 10 2 4 60:28 32
3 DL Lysice 16 10 1 5 66:44 31
4 TJ SOKOL Valchov 16 8 3 5 53:39 27
5 MK JISKRA Brněnec 16 7 3 6 51:49 24
6 FK Obora 16 6 4 6 42:58 22
7 FC Spešov 16 4 3 9 38:55 15
8 SK VIKTORIA Suchy,,B“ 16 3 2 11 45:75 11
9 TJ K20 Šošůvka 16 3 0 13 29:71 9

Malá kopaná – FK Obora: výsledná tabulka

Malá kopaná – FK Obora
O prvenství nejlepšího střelce roku 2022 se rozdělili Tomáš 
Bílek a Martin Kotoulek /oba shodně po 9 gólech/, 2. místo 
získal Tomáš Kamenický /8 gólů/ a 3. místo Jan Štěrba /4 
góly/. Zakončení ročníku 2022 proběhlo 5. listopadu na sále 
kulturního domu Obora od 16.00 hodin. Předseda spolku 
Josef Kotoulek všem přítomným projevil dík za velmi dobře 

odvedenou herní práci. Ve prospěch spolku se druhým 
rokem všichni fotbalisté vzdali nároku na cestovné za 
malou kopanou. Malým poděkováním od nás jim bylo nejen 
za tento počin, ale především za dlouholetou sportovní 
aktivitu, připravené pohoštění. JD

Tříkrálová sbírka 2023
V celé České republice bude probíhat od 1. do 15. 
ledna pod záštitou Charity ČR. Na Oboře, tentokrát 
už s účastí koledníků, se Tříkrálová sbírka uskuteční 
v sobotu 7. ledna 2023 v dopoledních hodinách. Pokud 
bude zájem ze strany dětí, procháze-li by tedy obcí 3 
skupinky a ne 2, jako v předešlých letech. Vybraný 
obnos pomůže přímo na Blanensku: mobilnímu 
hospici sv. Martina, seniorům a zdravotně postiženým 
lidem v regionu, rodinám s dětmi v nouzi, charitní 
záchranné síti, rozvoji dobrovolnictví v Charitě 
Blansko. Za jakýkoliv příspěvek velice děkujeme.
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Zprávičky z naší školičky
Od září do listopadu jsme v naší školce zrealizovali mnoho 
zajímavých činností a nejrůznějších aktivit. V první polovině 
října jsme pozvali rodiče na školkovou akci pod názvem: 
,,Mámo, táto pojď si hrát.“ Všichni si mohli prohlédnout 
školní budovu, děti ukázat své oblíbené hračky, především 
si však ,, spolu pohrát“. Velmi se vydařilo podzimní říjnové 
počasí, a proto jsme pozvali na návštěvu k nám žáky ze 
ZŠ Jabloňany. Sluníčko krásně hřálo a my jsme si mohli 
vychutnat hezky strávené dopoledne na školní zahradě. 
Ve spolupráci s paní knihovnicí Mgr. Janou Trubákovou 
jsme se zapojili do čtenářského projektu: ,,Jižní Morava čte“ 
s tématem Co vypráví voda. V rámci této aktivity nás navštívil 
v pátek 21. října v 9.30 hodin spisovatel pan Jiří Šandera, jenž 
je autorem mnoha knih právě s tímto námětem. V listopadu 
jsme pro děti připravily divadelní pohádku pana Urbánka, 
proloženou písničkami – Ententýky. A na konci tohoto 
měsíce nás ve školce navštívil hudebník pan Libor Janeček. 
Nejenom nám ukázal, ale zároveň i zahrál na spoustu 
hudebních nástrojů. Společně s ním jsme si zazpívali hodně 
písniček. V sobotu 3. prosince v 17.00 hodin vystoupily 
děti s krátkým hudebním programem, který si nacvičily u 
příležitosti rozsvícení vánočního stromu na Oboře. Hned 
v pondělí 5. prosince nás potěšil svým příchodem svatý 
Mikuláš v doprovodu Anděla. Obdaroval všechny děti 
mikulášskou nadílkou, ze které měly děti obrovskou radost. 
Děkujeme touto cestou manželům Vydrovým za spolupráci 
s přípravou. Dny posledního měsíce v roce pomalu a jistě 
ubíhají, blíží se vánoční čas. Na něj se nejvíce těší právě 
děti. Tak ať si jej všichni vychutnáme ve zdraví, radosti a po 
novém roce zase na viděnou v naší školičce.
                       Za kolektiv MŠ Obora školní asistentka a učitelka 
Libuše Hamplová

POHODA VÁNOC
Tak jako každý rok i letos proběhl  na 
naší škole vánoční jarmark. 
Žáci se do výroby dárečků pustili 
s vervou. Vyráběli nejenom vánoční 
dekorace, ozdoby na stromeček, ale 
také voňavá mýdla.
Velké poděkování patří dospělákům, 
kteří nám darovali své výrobky a 
maminkám, které i v tomto hektickém  
čase stihly napéct malé sladké 
pohoštění.
Vánoční jarmark se opět vydařil. 
Všem návštěvníkům i pomocníkům  
děkujeme.
Kdo v pátek nestihl jarmark navštívit, 
má stále možnost. Výrobky jsou 
k zakoupení ve škole. Stačí zazvonit od 7,00 do 15,00.
Za vybraný fi nanční obnos uhradíme žákům návštěvu 
divadla, kina atd.
V adventním čase jsme také stihli nacvičit písničky a 

básničky, které jsme zpívali u vánočního stromu u kapličky.
Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a v novém 
roce moře zdraví, štěstí a pohody.
       Kolektiv ZŠ Jabloňany
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Obecní knihovna v Oboře 
– JE PRVNÍ !!!

Vážení občané Obory, vážení čtenáři,
ve středu 7. 12. 2022 Obecní knihovna 
v Oboře převzala ocenění v soutěži 
knihoven Komunitní knihovna 
Jihomoravského kraje 2022 
v kategorii obcí do 500 obyvatel, a to 
PRESTIŽNÍ 1. MÍSTO.

Slavnostní setkání se konalo pod 
záštitou  hejtmana Jihomoravského 
kraje Mgr. Jana Grolicha a náměstka 
hejtmana Mgr. Františka Lukla, 
MPA v prostorách historické budovy 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
ve středu 7. 12. 2022. Ocenění bylo 
předáno také z rukou prof. Tomáše 
Kubíčka, Ph.D., ředitele Moravské 
zemské knihovny v Brně. 

Za naši obec se slavnostního 
ceremoniálu zúčastnili:
Josef Alexa, Jaroslava Dobiášová, Jiří 
Bednář, Ing. Jiří Trubák a Mgr. Jana 
Trubáková.

Na tomto místě chci poděkovat za 
dlouholetou spolupráci zastupitelům 
obce Obora, zřizovateli knihovny, 
knihovnické komisi při MZK v Brně, 
čtenářům a uživatelům za přízeň a 
podporu činnosti oborské knihovny. 
Velmi si toho vážím.

A těším se na další setkání s Vámi 
všemi – v naší knihovně.

 Jana Trubáková, knihovnice 

PS: 
Jsem velmi šťastná a vděčná, že zrovna 
naše obec Obora získala toto uznání a 
ocenění.

Obora – JEDE!!! Událost, která 
se (možná) stane 1 x za život. 
Informace také na: https://obora.
knihovna.cz/aktuality2/

Ocenění v soutěži
knihoven Jihomoravského
kraje
Když se v roce 2011 ujala funkce oborské 
knihovnice paní Mgr. Jana Trubáková, 
málokdo si dovedl představit, co vše 
si pro nás jmenovaná v knihovně do 
budoucna připraví. Kromě zajištění 
krásného zázemí místní knihovny 
a výpůjčního fondu, plánovala, 
organizovala, ale hlavně zrealizovala 
nespočetné množství výtvarných 
dílen, besed, výstav, vycházek do 
přírody, čajovny a různá setkání 
se zajímavými osobnostmi. I přes 
pracovní povinnosti v zaměstnání, 
hodně času věnovala a věnuje dětem 
z Mateřské školy Obora. Domluvila 
pro ně besedy se spisovateli, výlety 
do blízkých knihoven a na některá 
památná místa, zajišťovala divadelní 
představení z Brna pro ně i žáky ze ZŠ 
v Jabloňanech a ZŠ a MŠ v Bořitově, 
zapojovala se s nimi do soutěží, 
které byly každoročně vyhlášené 
Městskou knihovnou Blansko nebo 

Městskou knihovnou Boskovice. 
V posledních třech letech se knihovna 
účastní projektu Jižní Morava čte, 
kterou organizuje Moravská zemská 
knihovna Brno. Nutno dodat, že 
oborské děti se umísťují na předních 
místech. Knihovnice je přítomna 
červnovému loučení s předškoláky 
v MŠ Obora a pokaždé dětem předala 
knihu, či jiný drobný dárek pro jejich 
rozvoj a lásku ke čtenářství. 
Je také velkou zásluhou paní 
knihovnice, že se snaží finanční 
prostředky pro činnost knihovny 
získávat i mimo rozpočtové zdroje 
obce. Například z dotačních 
prostředků Ministerstva kultury ČR 
(VISK3, K21), vyhlášených výzev 
dotačních programů Jihomoravského 
kraje. Paní Jana má veliký přehled, 
co se literatury týká. Má bohaté 
zkušenosti v práci v knihovnách a ve 
školství. V jejím životě knihy, kultura, 
literatura a umění mají velký význam. 
Jsem velice ráda, že jsme se poznaly 
a můžeme spolupracovat. Lidi 
kolem sebe motivuje, srší elánem a 
nápady, stále přichází s něčím novým. 
Právem si zasloužila ocenění, které 
jí bylo uděleno na Krajském úřadě 
Jihomoravského kraje v Brně. Chybělo 
velice málo k získání titulu TOP 
komunitní knihovna Jihomoravského 
kraje 2022 /rozhodovalo se mezi 
5 vítězi napříč kategoriemi z 
nominovaných/. Určitě nejsem sama, 
kdo má radost z tohoto úspěchu. Jen 
bych knihovně přála ještě více čtenářů 
a zájemců o dění. I sebelepší knihovník 
nezmůže nic bez čtenářů. 
Jani, srdečně gratuluji! A jedeme dál. 
Díky.             
Jarka Dobiášová, místostarostka obce 
Obora

Záštitu nad oceněním Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022 převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich.

Úvodní slovo pronese a ocenění předá 
Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje 
a prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel MZK v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně 
Vás srdečně zve na slavnostní setkání

KRAJE

KNIHOVNA
v prostorách Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo nám. 449/3, Brno

středa 7. 12. 2022 
ve 12.00 hodin

JIHOMORAVSKÉHO
2 0 2 2

KOMUNITNÍ



Informace z knihovny
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jistě jste si již všimli či přímo zažili, :-) že je kolem nás jak 
vánoční shon, tak i radost z blížících se zimních svátků. Čas 
setkávání, zázraků a rozzářených nejen dětských očí. Jaké ty 
letošní svátky vánoční nakonec budou? To záleží především 
na nás samotných.
V knihovně jsme mohli po několika covidových letech tvořit 
krásná adventní aranžmá. Stalo se tak opět s floristkou 
Marikou v úterý s magickým datem 22. 11. 2022. V knihovně 
se sešly dívky a ženy z Obory, Doubravice, Blanska, Sloupu, 
Drválovic, Letovic. Vytvořili jsme pro své domovy adventní 
metličky na vstupní dveře nebo do vázy, čas hezky plynul a 
my měli spolu krásnou předvánoční náladu. Ve fotogalerii 
na webu knihovny (https://obora.knihovna.cz/aktuality/)  
naleznete fotografie ode mne a také od Evy Sáňkové.
Stále je možné zhlédnout výstavu obrazů paní Lenky Staré 
z Dolní Rožínky. Obrazy je možné zakoupit a udělat tak 
k Vánocům radost sobě i svým blízkým. Díla jsou vytvořena 
akvarelovými a akrylovými barvami. Motivem je příroda, 
vesmír, ale také portréty. 
Výstava bude slavnostně ukončena dernisáží v úterý 10. 1. 
2023 v 17 hodin za účasti výtvarnice.  Drobné občerstvení 
bude zajištěno. Jste srdečně zváni.  
Od ledna 2023 bych vám ráda nabídla novou službu 
knihovny – a to donáškovou činnost knižních výpůjček 
pro čtenáře, kteří jsou málo pohybliví nebo imobilní.
Pokud by někdo z Vás o tuto službu měl zájem, je možné 
mě kontaktovat na tel. č. 728 11 37 35 nebo v e-mailu: 
knihovna@obecobora.cz
Je prosinec, konec roku 2022. Čas bilancování i plánování. 
Dovolte, abych vás pozvala na lednové akce: 

10. 1. 17.00 hodin Dernisáž výstavy Cesta ke světlu 
výtvarnice Lenky Staré – slavnostní ukončení výstavy za 
účasti autorky 
31. 1. 16,30 hodin Výtvarné 
tvoření pro veřejnost – 
Andělé pro dny všední i 
sváteční aneb andělé pro 
každého. Kreativní dílna 
s Marikou.
Jsme komunitní knihovnou 
roku 2022 – více v článku na 
jiném místě ve zpravodaji 
– v kategorii obcí do 500 
obyvatel. Milí čtenáři i 
uživatelé oborské knihovny 
i Vy, kteří knihovnu v její 
činnosti podporujete a 
fandíte jí – DĚKUJI VÁM 
VŠEM! Bez Vás bychom toto 
ocenění nezískali. Knihovna bez čtenářů by knihovnou 
nemohla být. Je třeba také poděkovat i zřizovateli – Obci 
Obora a zastupitelům, kteří činnost knihovny podporují 
již 11 let. Vážím si velmi dobré spolupráce s místní 
mateřskou školou; mé upřímné poděkování patří paní 
ředitelce Daně Michálkové, paní učitelce Janě Kolínkové 
a dalším pedagogickým pracovníkům MŠ a - také dětem, 
které se v oborské knihovně seznamují se čteným textem, 
pohádkami. Děkuji vám za přízeň.
Krásné vánoční svátky, pokoj a mír, štěstí a zdraví v Novém 
roce 2023 Vám přeje
Jana Trubáková, knihovnice Obecní knihovny Obora



Životní jubilea v říjnu, listopadu a prosinci

50 let   František Flieger 50 let   Táňa Baráková

65 let   Lenka Kopecká 65 let   Věra Mašková

70 let   Jaromír Zachoval 70 let   Miroslava Šmerdová

71 let   Eva Kovářová 71 let   Josef Kopřiva

72 let   Zdeňka Lišková 73 let   Ing. Jiří Havíř

75 let   Marta Řezníčková 88 let   Oldřich Moráň

92 let   Vlasta Kovářová

Z matriky
Na Oboře má trvalý pobyt 350 osob. V roce 2022 se narodily 4 děti / 2 chlapci a 2 děvčata; zemřeli 

2 muži a 1 žena; odhlásily se 2 ženy a 1 muž; přihlásilo se 10 občanů. Konaly se 3 sňatky.

Úmrtí
,,Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká 

ve své lásce a dobrotě.“
V sobotu 22. října zemřela po dlouhé a těžké nemoci 

paní Marie Alexová ve věku 86 let.
Celé zarmoucené rodině upřímnou a hlubokou sou-

strast vyjadřují zastupitelé obce Obora.

Narození
,,Láska k dítěti je ten největší životní dar, který vám mohl být 

dán. Vaše dcera za to stojí, odteď budete žít pouze pro ni. Ať váš 
zázrak malinký propluje tímto světem tak, že smete životní ná-

strahy jako lehký prach.“

Mamince Haně Kožiakové a tatínkovi Zdeňku 
Čuprovi se narodila holčička Veronika a 

manželům Haně a Janovi Havířovým holčička Lucie. 
Šťastným rodičům i oběma princezničkám 

vše nejlepší přejí obecní zastupitelé.

Lucie Havířová Veronika Čuprová

DIVVOOCH
divadlo voděradských ochotníků

uvádí hudební pohádku

Žerty
s Kašpárkem

a čerty

OBORA
14. ledna 2023 / 18:00

T A N E Č N Í  N A  O B O Ř ET A N E Č N Í  N A  O B O Ř E   
 Jedenáctý ro ník. č         V kulturním dom .ě

Vyu ují u iteléč čVyu ují u iteléč č   

tance manželétance manželé  

Míšenští.Míšenští.
Ve 2Ve 2  kategoriích: začátečníci / pokročilí.kategoriích: začátečníci / pokročilí.

POLKA, VALČÍK, TANGO, WALTZ, JIVE, COUNTRY TANCE

Zahájení neděle 15.1.2022, další o nedělích 22.1., 29.1., 5.2., 12.2.. 

Začátečníci v 17:00 hod. / Pokročilí v 19:00 hod.
☻ 

Slavnostní závěrečný večírek v sobotu 18. 2. 2023 od 19:00 do 24:00 hod. 

Slavnostní tabule, tombola, taneční hry.

☻
Oblečení: pánové - kalhoty, košile, kravata, dámy - odpolední šaty.

Během lekcí je zajištěno občerstvení na sále.

☻
Cena kurzu 1800,- Kč za pár.

Přihlášky na e-mail: haviri.obora@seznam.cz / tel. 731 548 254, 731 548 279

Zažijete p íjemné ve ery plné tance, zábavy a pohody.ř č

USKUTEČNĚNÍ AKCE JE ZÁVISLÉ NA SHROMAŽĎOVACÍCH OMEZENÍCH, 
KTERÁ BUDOU V TÉ DOBĚ PLATIT.



 
 
 

  
 
 

 
 
 
Sraz u Oborské hospůdky ve 13.00 hodin. Na vrcholu kopce bude připravena silvestrovská 
polévka, svařák a čaj. Vstupné dobrovolné. 

 

Pojďte si s námi užít jedny z posledních okamžiků roku 2022. 

Tělovýchovná jednota Obora, z.s. pořádá tradiční 

 
 
 

 
 
 
   Bowlingové centrum Blansko        
           17.00 –19.00 hodin 
                     8 drah 
 

Odjezd autobusu v 16.15 hodin od autobusové zastávky, startovné 150 Kč, dopravu hradí spolek. 
Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům po příjezdu v Oborské hospůdce. 

 
 

 

 Přihlášky přijímá osobně Jaroslava Dobiášová nebo na telefonu 778 088 980.  

Sraz u Oborské hospůdky ve 13.00 hodin. Na vrcholu kopce bude připravena silvestrovská 
polévka, svařák a čaj. Vstupné dobrovolné. 

Pojďte si s námi užít jedny z posledních okamžiků roku 2022. 

Tělovýchovná jednota Obora, z.s. pořádá tradiční 

   Bowlingové centrum Blansko        
           17.00 –19.00 hodin 
                     8 drah 

Odjezd autobusu v 16.15 hodin od autobusové zastávky, startovné 150 Kč, dopravu hradí spolek. 
Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům po příjezdu v Oborské hospůdce.

Přihlášky přijímá osobně Jaroslava Dobiášová nebo na telefonu 778 088 980.  

Číslo 67. Prosinec 2022. Nákladem 150 výtisků vydává obec Obora.                           
Evidenční číslo MK ČR E 23582

Další číslo Oboráčku vyjde v březnu 2023.

Krásný čas vánoční,
 spojený s vůní 

jehličí, třpytivé sně
hové nadílky a 

blízkosti lidí, na k
terých nám záleží. 

Vykročení do nového
 roku ruku 

v ruce s nadějí sp
lněných přání, 

se štěstím a pevný
m zdravím, 

s láskou a bezpeč
ím pro nás všechn

y. 

Spokojené a mírum
ilovné dny Vám 

přejí zastupitelé ob
ce Obora.


