Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,

je tady léto, čas prázdnin a dovolených. Poněvadž poslední předprázdninové zasedání mi
opět neumožnilo projednat závěr (z důvodů již chronických - můžete se o nich dočíst v zápise
z 18. VZ), dovolte mi stručné shrnutí toho, co se v naší obci událo za uplynulé tři měsíce a co
nás po prázdninách čeká.
Během několika týdnů by měla začít instalace prvků na volnočasovém hřišti uprostřed obce.
Pevně doufám, že si je děti i dospěláci ještě letos užijí. Děkuji moc všem, kteří se zúčastnili
brigády a pomohli při přípravě, vyčištění a vyměření hřiště.
Projektanti již finišují s prací na domovních kanalizačních přípojkách, 10. srpna 2017
proběhne dlouho očekáváné veřejné projednání nového územního plánu Obory.
Na návsi u rybníka jsme instalovali další lavičku, přibudou ještě stojany na kola a odpadkové
koše, zeleň a dřevěné ohrady na kontejnery.
V květnu byl demontován Böttgerův památník a sochaři „Neprašovci“ usilovně pracují na
jeho restaurování. Během října uspořádáme malý slavnostní akt k znovuodhalení památníku.
Nejedná se o investici z veřejných prostředků, avšak jsem garantem celé akce a památník se
nachází v majetku obce Obora.
V sále byla téměř dokončena rekonstrukce, zbývají poslední práce. Na podzim připravujeme
soutěž v lovení ryb z místního rybníka a poté sousedské povídání u grilu.
Přeji Vám všem, abyste během letních týdnů načerpali sílu a dobrou náladu, abyste si užili
volný čas s dětmi, s rodinami, s přáteli a blízkými a nabrali nové síly do dalšího koloběhu
povinností.
A ať už se vypravíte kamkoliv, přeji krásnou, pohodovou, prosluněnou a především
přátelskou a příjemnou dovolenou.
Dana Lesak, starostka Obory, 2. července 2017
______________________________________________________________________
V P.S. si neodpustím připodotknutí:
Všem (ti 3, jichž se to týká, dobře vědí), kteří nemohou klidně spát, aniž by věděli, (jejich slovy) „jak
jsem přišla ke své firmě“ (jedna z osob zasílá obtěžující sms – nejen mně – mi napsala doslova „“na
schuzy diskuzy bod nedate proc jste nam neodpovedela,jak jste prisla k firme.kdyz se porad chlubyte“,
sděluji:
Společnost (firma, právnická osoba) se obvykle zakládá. Existuje veřejně přístupný obchodní rejstřík,
kde je vše, včetně více jak dvacetileté historie mé firmy, uvedeno.
Jak je patrné, doba ještě nedospěla. Demokracie je křehká věc. Stále jsou mezi námi tací, kteří úspěch,
talent, autentičnost a pracovitost neodpouštějí.
Pevně věřím, neboť jsem založením životní optimista, že nejsou v převaze……

