
Roubaníček č.34
   

obecní zpravodaj
červen 2020

Co už bylo ?

4. ledna 2020 Tříkrálová sbírka

Občané přispěli  částkou 5190 Kč a 2 €.
Díky  patří  všem,  kteří  projevili  podporu
této charitativní akci. 

18. ledna 2020  Roubaninský ples

Na letošní roubaninský ples jen tak
nikdo  nezapomene.  Každý  totiž
využil možnosti fotokoutku a domů
si  odnášel  svůj  úsměv  na  fotkách,
které mu připomenou ten jedinečný
sobotní kulturní večer.
Královnou  plesu  pro  rok  2020  se
stala paní R.Kobylková. 
Gratulujeme.



Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané. 
Podle  kalendáře  jsou  zde  letní  měsíce,  ale  počasí  si  s námi  pěkně  hraje.  Na
druhou stranu vláha je potřeba. 
Skončil  nouzový  stav  a  s ním  snad  už  konečně  dojde  k návratu  k normálnímu
životu. Že je letos něco jinak, poznaly i obecní úřady. Do dnešního dne nemáme
zprávu,  zda dostaneme dotaci  na opravu  bývalé  fary.  Měla by se projednávat
v měsíci září letošního roku na krajském úřadě. Další trochu smutná zpráva je, že
obce budou mít krácený rozpočet. Doufejme v co nejmenší míře. Chápu stát, měl
nečekané  výdaje  na  zajištění  nepředvídatelné  události,  a  zdraví  občanů  naší
republiky jsou na prvním místě. 
Na měsíc březen byla  plánovaná veřejná schůze a kulturní  odpoledne k oslavě
MDŽ,  ale  bohužel  vlivem  pandemie  se  nemohly  uskutečnit.  Veřejnou  schůzi
chceme  uskutečnit  v podzimních  měsících,  budete  dopředu  informováni.  Dále
v měsíci září proběhne vítání nových občánků do naší obce. Rodiče, prarodiče a
děti budou osobně na tuto akci pozváni. Doufejme, že nám to nepřekazí druhá
vlna epidemie koronaviru a druhá půlka roku 2020 bude klidnější. 
Na závěr přeji všem zdravé slunečné léto a rodinnou pohodu. 
                                                                                      Petr Dvořáček

Slovo místostarosty obce
Dvě etapy zajištění vody pro obyvatele Roubaniny

Vážení spoluobčané. 

Po loňském úspěšném zajištění  prostředků na vodovodní  přivaděč ze Státního
fondu životního prostředí ČR a po výběru zhotovitele, nás letos čekala realizace
tohoto  díla.  Jedná  se  o  první  etapu  zajištění  vody  pro  Roubaninu.  Se
zhotovitelem,  firmou  Building  Expert  s.r.o.  Pardubice,  byla  dne  9.1.2020
podepsána smlouva o dílo. Práce byly prováděny v období duben až květen 2020.
Během  realizace  díla  se  uskutečnilo  několik  kontrolních  dnů  na  staveništi.
Pokládka  potrubí  byla  prováděna  třemi  různými  technologiemi:  pluhováním,
řízeným  protlakem  a  otevřeným  výkopem.  Po  uložení  potrubí  a  napojení  do
vodojemu Slatina bylo provedeno zavodnění celého úseku, tlaková zkouška, odběr
vzorků vody  a  jejich  laboratorní  analýza.  Bylo  ověřeno,  že  voda  je  kvalitní  a
zdravotně  nezávadná.  Ještě  před  vydáním  tohoto  Roubaníčku  se  uskuteční
závěrečné setkání, kde budou předány zbývající dokumenty a schváleno vystavení
faktury.
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Chci  tímto  poděkovat  projekční  kanceláři  RECPROJEKT  za  vypracování
dokumentace, panu Abrahamovi za pomoc při výběrovém řízení a při vypracování
žádosti o dotaci, zhotoviteli, firmě Building Expert za realizaci díla a stavebnímu
dozoru,  Ing.  Daliborovi  Dvořáčkovi  za  pečlivou  kontrolu  a  sledování  kvality
prováděných prací.
Ačkoliv stavební povolení je vydáno na celou stavbu (přivaděč i rozvody po obci),
kvůli dotačním podmínkám musí být vydáno kolaudační rozhodnutí i na samotný
přivaděč. To je nyní v řešení.
K úplnému zdolání cíle první etapy nám tak zbývá ještě dokompletovat veškeré
podklady  pro  provedení  závěrečného  vyhodnocení  akce  (geodetické  zaměření
skutečného  stavu,  souhlasná  stanoviska  vlastníků  dotčených  parcel,  vyjádření
orgánů  a  další),  aby  vše  odpovídalo  podmínkám  ve  smlouvě  s poskytovatelem
dotace.
V přípravě na praktické provozování vodovodu Roubanina jsme s panem starostou
Petrem Dvořáčkem dne 5.5.2020 absolvovali  jednání  s ekonomickou ředitelkou
VHOSu Moravská  Třebová,  paní  Drábkovou.  Na  konci  června  na  toto  jednání
navážeme pokračováním, navíc ještě za účasti starostů obcí Březina a Slatina.
Budou řešeny možné varianty provozování našeho vodovodu.
Co  se  týká  druhé  etapy,  projekční  kanceláři  RECPROJEKT  bylo  zadáno
vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) na realizaci rozvodů vody
po  obci.  Dokumentace  je  již  dokončena  a  byla  nám  předána.  Souběžně  byla
připravena  žádost  o  dotaci,  která  byla  předána  na  Ministerstvo  zemědělství.
Vinou omezení vztahujících se k epidemii koronavirem došlo ke zpoždění a žádosti
o  dotaci  dosud  nebyly  na  MZe  projednány.  Věříme  ale,  že  prostředky  na
financování vodovodu v obci se nám podaří získat. 
Podle situace a časového vývoje v průběhu roku svoláme schůzku všech zájemců o
napojení  na  obecní  vodovod,  kde  bude  představen  způsob  realizace  a  budou
projednány konkrétní podmínky pro provedení domovních přípojek.
Přeji Vám všem příjemný vstup do letního období.

                                                     Martin Seidl

Slovo naší knihovnice
            Opět jsou za dveřmi prázdniny a my se ohlížíme za uplynulou polovinou
roku. Zaskočila nás celosvětová epidemie a s tím spojená opatření. Ale díky tomu,
že jsme malá obec a jsme v kontaktu, bylo možné uspokojit po domluvě vytrvalé
čtenáře. Bohužel jich stabilně ubývá a mladší generace se do čtení moc nehrne.
Pro studenty máme dobrou zprávu, že mnohá doporučená četba je k dispozici v
elektronické formě, jde ji na požádání poslat jako přílohu e- mailu a přečíst z
počítače. Bližší informace v knihovně. 
Přejeme  krásné  a  zdravé  prázdniny  a  v  září  se  opět  budeme  těšit  na  vaše
návštěvy.                                                                       Marie Trčková         
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Slovo účetní obce
  Dobrý den, chtěla bych Vás informovat, na kolik přišly změny naší obce během minulého
roku. V minulém roce byly příjmy obce 2 797 000,- Kč. Z toho 1 855 000,- Kč daňové.
Další  příjmy byly např.  dotace na rekonstrukci „Víceúčelového centra“(bývalé fary) v
částce 250 000,- Kč, dotace na zaměstnance z ÚP 163 000,-Kč, příjmy z pronájmu 64
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 jsou 2 914 000,- Kč.

V roce 2019 byly celkové výdaje na : - veřejné osvětlení…………………..109 500,-

- odvoz komunálního odpadu……... 121 600,-

- obecní zaměstnanci ……….…….232 700,- (dotace 163 000 + vlastní finance)

- zastupitelstvo…..………………….218 500,-

- místní správa……………….....…...342 500,-

- Víceúčelové centrum………….…1 337 000,-

- výstavba vodovodu – projekty.........390 200,-

- dopravní obslužnost …........................6 500,-

Vzhledem k okolnostem se veřejná schůze v březnu nekonala, je možné tedy nahlédnout
do Rozpočtového výhledu na Obecním úřadě. Dne 5.3.2020 proběhl na obecním úřadě
audit JMK za rok 2019. Obec byla shledána s minimální závadou, která byla doúčtována a
výsledná  zpráva  bude  vyvěšena  na  webových  stránkách.  Také  se  můžete  podívat  na
obecní stránky, kde bude vyvěšen Závěrečný účet obce za rok 2019. Přeji všem hodně
zdraví a pěkné prožití letních dovolených.

                                                                                            Lenka Kobylková

                                                           

Co teprve bude ?
»   2. srpna 2020     tradiční výlet 

     »   listopad 2020     soutěž Róbaninská slivovička, zabijačka   
     »   prosinec 2020    mikulášská besídka 
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 
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        Ve druhé polovině roku 2020 oslaví
                   své kulaté či požehnané narozeniny:

     

v červenci      M.Elísková, E.Trčková, A.Dvořáčková

v srpnu         R.Kohoutková, M.Bušinová
                                          
v září           L.Ondroušková, Z.Kobylka
                                             
v říjnu          Z.Mužíková, J.Dvořáček             
                                              
v prosinci       R.Peigerová

Na zdraví dnes Vám připít chceme,
Hodně štěstí, zdraví ze srdce Vám popřejeme.
Nedejte si život ničím otrávit.
Dokažte všem, jak dá se stále krásně žít !
                                                 

Všechno nejlepší k narozeninám přeje
                                                        Kulturní komise OÚ Roubanina

 
                                 

          Příští Roubaníček  vyjde  v prosinci 2020.
         Chcete-li něco sdělit všem občanům,

        máte zde jedinečnou příležitost.
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Vaše příspěvky
  Zdravím spoluobčany obce Roubanina.
Chci přidat příspěvek pro všechny milovníky čtyřnohých miláčků. Pracuji pro naši
obec již několik let a postupem času se více stupňují exkrementy Vašich miláčků
na veřejném – obecním prostranství. Jistě mi dáte za pravdu, že při sečení trávy
to není nijak příjemné. Taktéž i při projití naší obcí.
Mimo to jsem již podruhé odklízel psí exkrement z dětského hřiště v naší obci.
To si myslím, že už je moc a nedá se to přehlížet. Vždyť si tam hrají naše děti a
vnoučata. 
Chci tímto poprosit o ohleduplnost a zodpovědnost za své psí miláčky. Domnívám
se, když mohou uklízet výkaly po svých psích miláčcích ve městech, proč by to
nebylo  možné  také  v naší  obci,  kterou  se  snažíme  mít  pěknou,  udržovanou  a
čistou.
Děkuji za pochopení.
                                                                                                Pavel Chloupek

Děkujeme, že třídíte odpad v naší vesnici.
Použitý olej z vaší kuchyně se také odevzdává.
Informace v místním koloniálu.
                                         Obec Roubanina

Všem čtenářům Roubaníčku - 
přejeme  pěkné  letní  zážitky  prožité  ve  zdraví  a  pohodě.  Dětem  radostné
prázdniny a dospělákům odpočinkovou dovolenou.
                                                                           
                                                Kulturní komise  Roubaniny
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