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Co už bylo ?
5.července 2018

Memoriál L.Knődla

Tradičně se sjeli hasiči do Roubaniny a oslavili červencový svátek soutěží v požárním
sportu - a to 15. ročníkem Memoriálu Ludvíka Knődla.
Hasičské soutěže na cvičišti Na Drahách se zúčastnilo
5 sborů dobrovolných hasičů (mužů), které se utkaly o
putovní pohár soutěže. A jako bonus 2 družstva žen a
5 družstev mladých hasičů (mladší a starší žáci)
předvedly také své umění v požárních útocích. A kdo
vystoupil na pomyslný stupeň vítězů ? První místa si
rozdělila družstva ze 2 obcí - Slatiny a Borotína. Na
prvních místech se umístili muži ze Slatiny a ženy z
Borotína.
V
nejoblíbenějších
mládežnických
kategoriích zvítězili mladší žáci ze Slatiny a starší žáci
z Borotína. Počasí se vydařilo, jen pár kapek skropilo
prosívku na soutěžní dráze a divácké osazenstvo.
Příjemná reprodukovaná hudba, kvalitní občerstvení,
důležitý pitný režim to byly důležité atributy
svátečního odpoledne v Roubanině. A veselá nálada je mezi hasiči samozřejmostí. Tak
zase za rok na shledanou v Roubanině na dalším ročníku Memoriálu Ludvíka Knődla!

5.srpna 2018

Hasičský výlet

První srpnovou neděli se přišli bavit příznivci hasičů a vyznavači dobré nálady. Po
námětové ukázce hasičského umění se výletilo na výletišti. O zábavu ani o dobré jídlo
nebyla nouze. Kdo si koupil
jízdenku, svezl se vláčkem a
v bohaté tombole vyhrával.
Děti měly své soutěže a
spokojení byli úplně všichni.

14. října 2018
Vítání občánků
V tuto neděli pan starosta
spolu
s kulturní
komisí

slavnostně přivítal do naší vesničky dva nové občánky: Nikolku Pavlíkovou a Matyáška
Červinku.
Vzkaz pro Nikolku a Matyáška
Nad Tebou bude bdít matčino srdce,
bude Tě chránit a učit Tě znát,
že život je krásný,
když všichni lidé společně štěstí jdou dobývat.

17. listopadu 2018

5.ročník Róbaninské slivovičky

Ve státní svátek - v sobotu 17.listopadu zorganizovali místní hasiči již tradiční košt
pálenek a slivovic. Do 5. ročníku se v Roubanině přihlásilo 89 účastníků s celkem 126
vzorky
pálenek
a
slivovic. Tímto znovu
padl rekord místního
koštu
v
počtu
odevzdaných vzorků. A
další tradicí se stala
mezinárodní účast kvalitní
zahraniční
vzorky od partnerské
hasičské
organizace
DHZ
Radimov
ze
slovenské obce Radimov
a letos také vzorky z
Rakouska.
Odborná
hodnotící
komise
posuzovala
anonymně
chuť a vůni přihlášených soutěžních vzorků. Přeplněný sál budovy hasičů se výborně
bavil, příjemnou náladu během celého soutěžního odpoledne a večera zajistila letovická
kapela. A něco na zub také nechybělo - od tlačenky, přes pečený prejt a kroupy,
výpečky, bůček až po roubaninský mix talíř.
A výsledky koštu ve dvou soutěžních kategoriích ?
Slivovici měl nejlepší pan B.Strnad z Úsobrna a z ostatních destilátů zvítězila višeň
pana M. Živného z Velkých Opatovic.
Každý soutěžící koštu obdržel pamětní list a ti nejlepší z TOP 10 pak diplom za umístění.
V závěru akce proběhla již tradiční dražba lahví šesti nejlepších pálenek, ve které
účastníci koštu podpořili místní hasiče.
Děkujeme tímto všem soutěžícím účastníkům, kteří se s námi všemi podělili o své tekuté
bohatství. Poděkování patří také celému početnému týmu hasičů a organizátorů této
vydařené akce.
A co na úplný závěr ? Není důležité zvítězit, ale hlavně dobře vypálit ....

2. prosince 2O18

Svatoondřejská pouť

Poutní mše svatá proběhla na první
adventní neděli dopoledne - v kostele
sv. Ondřeje v Roubanině a následné
přátelské posezení v místní budově
hasičů.

2. prosince 2018

Mikulášská besídka

Mikulášskou besídku v Roubanině nastartovala divadelní pohádka O třech doktorech
v podání šikovných ochotníků z Velkých
Opatovic,
poté
následovalo
vánoční
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ v Deštné.
Mikuláš tentokrát přijel až z Beskyd a
naděloval hodným dětem za písničku či
básničku balíčky. Nakonec se náš Mikuláš
ujal slavnostního rozsvícení obecního

vánočního stromku u autobusové zastávky. Děkujeme, že jsi nám přinesl dlouho
očekávaný vánoční čas.

18. prosinec
zdobení

2018

Vánoční

Vánoční atmosféru a vůni mohly děti nasát i naší knihovně. Paní M. Trčková napekla
výborné perníčky a děti pečlivě zdobily. Dobrou chuť.

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Rok 2018 se pomalu s námi loučí, tak se pojďme ohlédnout za tím, co se v naší obci
v tomto roce událo. Léto bylo velice teplé a suché, proto nastal problém s kapacitou
dodávky pitné vody, pro oba dva vodovody v obci. Vzpomeňme si na předcházející
setkávání ohledně jednání o novém přivaděči do obce ze Slatin. Zazněl i takový názor,
„proč se to vlastně chystá a někteří že tu vodu nechtějí.“ V letních měsících, když byl
nedostatek vody, se mě hodně spoluobčanů ptalo, kdy už ta nová voda bude. Věřte tomu,
že se snažíme pro to dělat vše, co je v našich možnostech. Územní rozhodnutí je vydáno,
teď se připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení a taktéž žádost na
přivaděč na hranici obce Roubanina ze Slatin. Jestli vše dobře dopadne, v roce 2019 by
se přivaděč mohl realizovat. Jsem moc rád, že náš projekt přivést dostatek kvalitní
vody do naší obce má kladnou odezvu.
Další akcí, kterou nelze v obci přehlédnout, je oprava bývalé fary. V letošním roce
budou dokončeny nové stropy a budova bude mít na celou novou střechu včetně oken
v podkroví. Snažíme se provést i některé práce svépomocí. Obecní zaměstnanci provedli
okopání a vyčištění spár na vnitřních omítkách.
Děkuji oběma pracovníkům za

provedenou náročnou práci ve velmi prašném prostředí. V roce 2019 se bude dále
pokračovat na rekonstrukci.
V měsíci říjnu se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Myslím, že mohu
poděkovat jménem všech zvolených zastupitelů za to, že jste k volbám přišli a dali jste
nám svůj hlas. Děkujeme a budeme se snažit co nejlépe pracovat pro obec. Zastupitelé
budou určitě moc rádi, když přijdete na různé akce pořádané v naší obci.
Na závěr všem přeji hodně zdraví a rodinnou pohodu v novém roce 2019.

Petr Dvořáček

Slovo místostarosty obce
Voda pro Roubaninu
Není třeba popisovat zde problematiku nedostatku vody, která přesahuje hranice
naší republiky. Z médií zní téma kritického stavu podzemních vod velmi často a je to
vidět i na hladinách povrchových vodních toků. Sami to můžeme v posledních letech
vnímat stále intenzivněji na vlastní kůži, protože se nám tato skutečnost nijak nevyhýbá,
právě naopak.
Jak je asi všem známo, již v loňském roce se obecní zastupitelstvo rozhodlo tuto
problematiku řešit a pro obyvatele Roubaniny zajistit dostatečné množství kvalitní pitné
vody. Byly zahájeny přípravné činnosti pro realizaci obecního vodovodu, který bohužel
nedokáže postihnout vzdálenější části naší obce – Roubanskou a Klen, což je dáno vinou
vzdálenosti,
nevhodného
výškového
reliéfu
krajiny
a
z toho
plynoucích
neakceptovatelných měrných nákladů.
Obrazně řečeno, od 15.2.2017, kdy byl veřejnosti na mimořádné schůzi poprvé
představen záměr řešení zdroje pitné vody pro naši obec, uplynulo již hodně vody i
v našem vyschlém korytu potoka. Krátce uvedu, co se za tu dobu v této věci událo.
Byl vypracován dokument, který posoudil a vyhodnotil technické parametry dvou
možných řešení, tedy:
1) vybudování vlastního zdroje vody,
2) napojení na vodojem Slatina a vybudování přivaděče do obce Roubanina.
Součástí byl hrubý návrh rozvodných řadů v obci Roubanina, stanovení investičních
nákladů, zhodnocení z pohledu možného financování stavby z dotačních titulů a z jiných
zdrojů. Výsledkem bylo závěrečné zhodnocení a doporučení optimální varianty
zkvalitnění zásobování obyvatel Roubaniny pitnou vodou.
Na základě tohoto dokumentu bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí. Bylo nutno zajistit vyjádření všech dotčených subjektů a
získat souhlas majitelů pozemků, které budou stavbou zasaženy, včetně sousedících
parcel. Po různých komplikacích a peripetiích jsme už dnes ve fázi, kdy na „Vodovod
Roubanina“ máme platné územní rozhodnutí.
Bezprostředně na to jsme začali pracovat na získání stavebního povolení.
Vzhledem k novým možnostem financování jsme celý projekt rozdělili do dvou etap, kdy
v první právě řešíme přivaděč z vodojemu Slatina do Roubaniny. Následně druhá etapa
postihne samotné rozvody v intravilánu obce, včetně veřejných částí domovních
přípojek.
Aktuálně se zpracovává dokumentace pro stavební povolení na přivaděč a připravuje
se žádost o dotaci, která bude podána do poloviny ledna 2019.

My, jako malá obec s omezeným rozpočtem, bychom bez pomoci dotací nebyli schopni
obecní vodovod realizovat, proto usilujeme dotační podporu využít v maximální možné
míře.
Jen náklady na zajištění projekční dokumentace v několika stádiích a na administraci
žádosti o dotace jsou v řádu stovek tisíc korun, při předpokládaných celkových
nákladech tohoto projektu ve výši téměř 11 mil. Kč.
Procesní záležitosti jsou poměrně náročné, takže budeme rádi, když do konce roku 2019
dokážeme zajistit realizaci přivaděče. Souběžně s tím se již bude intenzivně pracovat na
druhé etapě, kterou jsem zmínil výše.
Doufám, že se podaří zajistit výhodné podmínky financování, které hledáme spíše
v nabídce možností z národních zdrojů než z těch evropských.
Další aktuální informace se budete moci dozvědět na příští veřejné schůzi, která se jako
obvykle uskuteční v jarních měsících příštího roku.
Martin Seidl

Slovo knihovnice obce

Už jsou zase Vánoce a my se ohlížíme za uplynulým rokem. Někteří čtenáři už
nejsou mezi námi a děti odrůstají. Knižní fond jsme obohatili o celou řadu nových knih.
Od 5. listopadu funguje v knihovně nový výpůjční systém Tritius. Ještě není úplně
všechno, jak má být, ale učíme se.
Na závěr roku se tradičně sejdeme při zdobení perníčků. Jakékoliv nápady na vylepšení
práce knihovny jsou vítány.
Přeji všem krásné a pohodové Vánoce a v novém roce 2019 hodně zdraví a elánu.

Marie Trčková

Jaké jsou předpokládané akce ?
» 19. ledna 2019

Roubaninský ples

» zač. března 2019

oslava MDŽ

» březen 2019

turnaj v mariáši

» březen-duben 2019

zabíjačkové speciality

» 30. dubna 2019

pálení čarodějnic

» 5. července 2019

memoriál Ludvíka Knődla

» 4. srpna 2019

hasičský výlet

…………………..
Sledujte prosím plakáty na obecní vývěsce, na internetových
stránkách obce, pozvánky ve vašich poštovních schránkách
nebo poslouchejte obecní rozhlas! Každá obecní nebo hasičská
akce je vždy ohlášena dopředu.
Fotky z kulturních akcí jsou zveřejněny na www.roubanina.cz

V první polovině roku 2019 oslaví své kulaté či požehnané
narozeniny:
v lednu

v únoru

Marie Říhová, Marie Trčková,
František Trčka

Věra Kobylková

v březnu

Marta Konečná, Věra Korbelová,
Helena Kreuzová, Eva Luňáčková

v dubnu

Irena Kolářová, Alois Bušina

v květnu

Ladislav Říha, Petr Dvořáček,
Filip Kočár

„Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží.
Smích ať pokrývá Váš ret a to nejmíň do sta let.“

Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a výjimečných okamžiků v
život přeje OÚ Roubanina.

Vánoce jsou láska, naděje, štěstí.
Přeje vám a vaší rodině
šťastné svátky plné lásky a rodinné pohody
hlavně žádné nehody.

Příští Roubaníček vyjde v červnu 2019.

