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Co už bylo ?
5.července 2019 Memoriál L.Knődla

Na první červencový svátek Den
slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje se jako obvykle sjeli
hasiči do Roubaniny a oslavili
svátek soutěží v požárním sportu
- a to 16. ročníkem Memoriálu
Ludvíka
Knődla.
Hasičské
soutěže na cvičišti Na Drahách se
zúčastnilo 6 sborů dobrovolných
hasičů (mužů) z blízkého okolí,
které se utkaly o putovní pohár
soutěže. V soutěži se objevila i 3
družstva žen a 6 družstev
mladých hasičů (mladší a starší
žáci), která také předvedla své
umění v požárních útocích.
Zpestřením Memoriálu byla soutěž veteránů, kteří zavzpomínali na staré dobré časy
a dokázali, že stále umí a že ani s časem neztratili nic ze svého umu.
Kvalitní občerstvení z udírny, d ůležitý pitný režim za horkého po časí a
samozřejmě bojový duch a veselá, soutěživá nálada to byly hlavní znaky tohoto
letního,
horkého,
požárního
odpoledne
v
Roubanin ě.

4. srpna 2019

hasičský výlet
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Hasičský výlet a hasičské námětové cvičení okolních hasičských sborů s
dálkovým přenosem vody se konal již tradičně první neděli v srpnu. Počasí se moc
nepředvedlo, ale hasiči ano.

16.listopadu 2019

6.ročník - Roubaninská slivovička

Otců našich staré pití, národ
sobě
nedá
vzíti!
V tomto duchu v sobotu
16.11.2019 zorganizovali v
Roubanině místní hasiči již
tradiční akci, místní košt
pálenek a slivovic - další
ročník Róbaninské slivovičke.
A tak se v naší obci tato
listopadová sobota stala dnem
vepřových hodů a 6.ročníku
Róbaninské slivovičke 2019.
I přes letošní malou úrodu ovoce se do soutěže přihlásilo 74 účastníků s 110
vzorky, loňský rekord (89 účastníků se 126 vzorky pálenek a slivovic) tedy nebyl
překonán. Dle hodnotitelů bylo kvalita letošních vzorků vyšší a tomu také
odpovídalo i vyšší bodové ohodnocení vzorků. Soutěžící účastníci museli asi
zalovit ve svých kvalitních archívech (sáhnout hlouběji do svých zásob z minulých
let).
A i další tradice byla dodržena - mezinárodní účast - své kvalitní
vzorky slivovic a pálenek přivezli hasiči (páni i dámy) z partnerské hasičské
organizace DHZ Radimov ze slovenské obce Radimov. Jejich tradiční ochutnávka
- Radimovská koštovka ovocných destilátov (jejíž 23. ročník proběhl letos v
březnu v kulturním domě), je asi největší akcí tohoto druhu na Slovensku, co do
počtu vzorků i návštěvníků. Pro představu Radimovská koštovka - ročník 2018 přes 1450 vzorků ovocných destilátů , ročník 2019 necelých 1700 vzorků, no
prostě jiná liga a poklona organizátorům takové rozsáhlé akce.
Odborná hodnotící komise, letos v mírně pozměněném složení, posuzovala
anonymně chuť, vůni i harmonii přihlášených soutěžních vzorků. V letošní
hodnotící komisi chyběl ze zdravotních důvodů starosta obce p. Petr Dvořáček,
který zaslal návštěvníkům zdravici. V té poděkoval všem návštěvníkům za trvalý
zájem o tuto akci, vyzdvihl a pochválil tradiční tři opory příprav koštu - ředitele
Slivovičky
Jaroslava
Bártu,
Vratislava
Rádla
a
Pavla
Chloupka.
Samotné ochutnávání to je malý rituál. Nejdříve vůní potěšit čichové buňky, pak
zrakem posoudit barvu a nato pomalu ochutnat. Další pocity se projevují různě.
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Někdo dělá grimasy, jiný souhlasně zamručí, hloubá se a pak se zapisují body.

Opětovně naplněný sál budovy hasičů v Roubanině se výborně bavil, o příjemnou
hudební atmosféru a náladu se během celého soutěžního odpoledne a večera
postarala letovická kapela - hudební trio Mifkotur. Většina účastníků akce
okusila k dobrému pití i něco na zub z dopoledních Vepřových hodů kroupy se zelím, pečený jitrnicový prejt, žemlový prejt, výpečky se zelím,
tlačenka s cibulí, horká polévka černá i bílá až po roubaninský mix talíř.

Finále koštu probíhalo ve 2 kategoriích : švestka a ostatní destiláty.
A tak již k tomu nejdůležitějšímu a to výsledkům 2 kategorií:
Slivovice (švestka) - destilovaný alkoholický nápoj
1. Ing. Jozef Pavlík, Radimov, Slovensko - 150,1 bodů
2. Jozef Juviga, Radimov, Slovensko - 147,6 bodů
3. Monika Štefková, Radimov, Slovensko - 145 bodů
Ostatní destiláty
1. Josef Továrek, Velké Opatovice, višeň - 139,1 bodů
2. Ing. Fero Hrušecký, Radimov, Slovensko, hruška - 135,9 bodů
3. Břetislav Strnad, Úsobrno, hruška - 134,3 bodů

Vítězná slivovice ze Slovenska byla dle hodnotitelské komise největší "star"
koštu - kouzelná tekutá šampionka, po té by pookřála nejedna znavená lidská
duše. 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.
(sepsal M.Kobylka)

A co na závěr ?
Na zdraví a na přátelství !
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1.prosince
Svatoondřejská pouť

2019

Roubanina slavila. Svatá poutní mše
v kostele sv. Ondřeje se konala
dopoledne na první adventní neděli.
Pan farář Mgr. Miroslav Hřib všem
přítomným připomněl advent, dobu
čekání na příchod Spasitele. Po mši
se farníci odebrali do sálu hasičské
budovy k pohoštění.

14.prosince 2019 Mikulášská nadílka
V neděli
podvečer
se
Mikuláš vydal se svou
velkou
družinou
po
roubaninských cestách za
místními dětmi, aby je
obdaroval sladkostmi a
malými
dárky.
Děti
recitovaly,
zpívaly,
vtipkovaly.
Vůbec
se
čertů nebály, jsou přeci
pořád hodné. Tak ať jim
to vydrží, milí rodičové.
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Ani se to nezdá, když pohlédnete z okna, ale jsou tady vánoční svátky a s tím
spojený konec roku 2019. Vhodná doba k hodnocení, co se podařilo a co ne.
Letos v naší obci pokračovaly práce na rekonstrukci bývalé fary. Jsou hotové
nové odvětrané podlahy včetně rozvodu odpadního potrubí. Byla vystavěna nové
sociální zařízení, dále vybudován prostor pro boční vchod. Jen zde připomenu, k
čemu by opravená budova měla sloužit: obecní úřad, knihovna, vzpomínková
místnost na faráře Bečicu a prostor pro farníky.
Další a velice důležitou akcí pro naši obec je přivaděč vody do obce (viz příspěvek
Ing. Martina Seidla).
Pro letošní rok se nám podařilo získat dotace na obecní pracovníky. Řeknu Vám, je
to čím dál složitější získat peníze od úřadu práce na financování těchto
pracovníků. Chtěl bych jim (jmenovitě - p.Marcele a p. Pavlovi) poděkovat za
odvedenou práci pro obec.
Dále jsme pracovali na podepsání smlouvy s firmou na likvidaci jedlých olejů z
domácností. Obce májí od nového roku povinnost nabídnout občanům třídění olejů
z domácnosti. Smlouvu jsme podepsali s firmou FRITEX, která nám dodala
kontejner na tuto surovinu. Přílohou Roubaníčku je i letáček pro vaši
informovanost. Žádám vás dodržovat, co je tam napsáno. Olej v plastových
nádobách můžete zanechat u vrat u místního koloniálu. Obecní zaměstnanec
nádobu uklidí do kontejneru. Snažme se třídit odpady a tím i předcházet
zvyšování ceny poplatku za odvoz, který obec Roubanina vybírá od nás občanů.
Pro rok 2020 se s největší pravděpodobností cena poplatku od občanů nebude
navyšovat. Děkuji, že třídíte.
Ještě jsem moc rád, že v obci se začíná rozbíhat výstavba nových rodinných
domů a rekonstrukce starších. Domeček vedle koloniálu je velice pěkně opraven.
A závěrem bych vám všem chtěl popřát jménem Zastupitelstva obce Roubanina
klidné a pohodové Vánoce, hodně a hodně zdraví v novém roce 2020.
Petr Dvořáček
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Slovo účetní obce
Většinou Vás touto cestou informuji, na kolik přišly změny naší obce během
minulého roku. Poněvadž už máme svátky vánoční a minulý rok byl rekapitulován
na veřejné schůzi v březnu, seznámím vás s předběžnými výdaji roku letošního.
V letošním roce do konce listopadu byly příjmy obce 2 410 000,- Kč. Z toho 1 630 000,Kč daňové. Další příjmy byly např. dotace na rekonstrukci „Víceúčelového centra“(bývalé
fary) v částce 250 000,- Kč, dotace na zaměstnance z ÚP 120 000,-Kč , příjmy z
pronájmu 65 000,- Kč, vytřídění komunálního odpadu nám vyneslo 11 000,- Kč. V únoru
byly obci proplaceny peníze z prodeje akcií České spořitelny ve výši 265 600,- Kč.
Výdaje letošního roku do konce listopadu jsou 2 460 000,- Kč.
V roce 2019 byly dasavadní výdaje: - veřejné osvětlení…………………....82 200,- odvoz komunálního odpadu……... 97 900,- obecní zaměstnanci ……….…….195 700,- (dotace 120 000 + vlastní finance)
- zastupitelstvo…..………………….178 500,- místní správa……………….....…...290 000,- víceúčelové centrum………….…1 159 000,- výstavba vodovodu – projekty.........271 000,-

Další podrobnosti o hospodaření naší obce budou projednány na veřejné schůzi v
březnu příštího roku.
Dne 11.11.2019 proběhl na obecním úřadě předaudit JMK za rok 2019. Obec byla
shledána bez závad a výsledná zpráva bude vyvěšena až po celkovém auditu na
jaře příštího roku na webových stránkách. Také se můžete podívat na obecní
stránky, kde je vyvěšen Závěrečný účet obce za rok 2018. Přeji všem pěkné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví.
Lenka Kobylková

Slovo naší knihovnice

Do konce roku zbývá jen několik málo dní, a tak bilancujeme. V naší
knihovně přibylo hodně nových knih, ale odešli další čtenáři, kteří se už nevrátí.
Doufám, že mnozí odloží občas mobilní telefon, internet a televizi a zavítají do
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knihovny, aby prožili pěkné chvíle s knihou. Také připomínám naše docházející
periodika - Receptář, Přísně tajné a Historie. Všem přeji krásné, klidné a
pohodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví, elánu a úspěchů v zaměstnání i
osobním životě.
Marie Trčková

Co teprve bude ?
»
»
»
»
»
»

18.ledna 2020 Roubaninský ples
březen 2020
oslava MDŽ, turnaj v mariáši
březen – duben 2020 hasičská zabíjačka
30.dubna 2020
pálení čarodějnic
5.července 2020 Memoriál L.Knődla
2.srpna 2020
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
Za ztracené pozvánky či jinou obecní poštu se předem omlouváme těm, kteří nemají poštovní
schránky.

V první polovině roku 2020 oslaví
své kulaté či požehnané narozeniny:
v lednu

M.Říhová, F.Trčka

v únoru

V.Kobylková

v březnu

V.Korbelová

v dubnu

A.Bušina, Z.Doskočilová, I.Kolářová

v květnu

L.Říha

Čas – ten pořád někam spěchá mílovými kroky.
Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky….
Všechno nejlepší k narozeninám přeje
Kulturní komise OÚ Roubanina
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Příští Roubaníček vyjde v červnu 2020.

Vaše příspěvky

Vodovodní přivaděč do obce
Vážení spoluobčané.
Ačkoliv se může zdát, že poslední měsíce přinesly více srážek, situace se stavem vody není
lepší, než tomu bylo v létě. Dobře je to vidět, mimo jiné, na hladině vody ve studni Horního
vodovodu. Proto chci uživatelům Horního vodovodu poděkovat za rozumné nakládání s
vodou. Jsem velmi rád, že i přes tuto nepříznivou situaci nedošlo k vyčerpání rezervoáru a
výpadku dodávky.
A nyní již navazuji na článek v předminulém Roubaníčku před rokem, kdy jsem vás
informoval o přípravách na realizaci zásobování naší obce pitnou vodou. Od té doby se nám
podařilo o něco se přiblížit k cíli první etapy.
V lednu 2019 jsme podali žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR. Naše žádost
byla schválena a v červnu 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků.
Rozpočtové náklady na tuto akci činí 3.470.917 Kč, z toho přidělená podpora je ve výší 80%
a dotace tak představuje částku 2.776.734 Kč.
Byla vypracována dokumentace pro stavební povolení (DSP). Proběhlo stavební řízení a MěÚ
Boskovice, odbor ŽP, vydal stavební povolení, které nabylo právní moci dne 8.11.2019.
Jedná se o stavební povolení na celou stavbu, tedy vodovodní přivaděč i rozvody po obci.
Následně byla vyhotovena dokumentace pro provádění stavby (DPS) vodovodního přivaděče.
Ve spolupráci s externím poradcem bylo připraveno poptávkové řízení a veškeré náležitosti
pro provedení výběrového řízení na realizaci vodovodního přivaděče. Oslovili jsme pět firem.
Dne 3.10.2019 proběhlo otevírání obálek. Jedna firma se omluvila a nabídku nepodala z
kapacitních důvodů. Zbývající čtyři firmy své nabídky předložily. Vítěznou nabídku podala
firma Building Expert s.r.o. Pardubice. Vysoutěžená nejnižší cena představuje částku
2.528.781 Kč. Ještě do konce roku bude podepsána smlouva na provedení prací, které mají
být dokončeny do 30.4.2020.
Současně již byly zahájeny navazující přípravné práce pro realizaci druhé etapy – rozvodů
vody po obci. Věříme, že se nám opět podaří získat dotaci na dokončení celého díla.
Připravujeme žádost, která bude tentokrát podána na Ministerstvo zemědělství. Rovněž se
zpracovává dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Na veřejné schůzi na jaře 2020 už zase budeme vědět o něco víc.
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Přeji vám všem příjemný vánoční čas a úspěšný vstup do nového roku.
Martin Seidl, místostarosta

