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obecní zpravodaj
červen 2022

                    Co už bylo ?

Leden 2022  Tříkrálová sbírka

V obci Roubanina se uskutečnila sbírka, 
pořádaná Charitou Moravská Třebová. 
Občané přispěli částkou 8263 Kč. Obecní 
úřad všem dárcům děkuje.

30.dubna 2022  Pálení čarodějnic

Poslední dubnový večer jsme obnovili v obci tradiční
pálení čarodějnic. Děti si samy vyrobily čarodku Máňu.
Hasiči připravili pro oslavence filipojakubské noci
výborné makrely, párečky a lahodné moky. 
        



Slovo starosty obce

Milí spoluobčané,
chtěl bych vás informovat o dlouhodobé záležitosti – o opravě krajské silnice
z Roubaniny na Skrchov.
Po  dlouhém jednání  se  podařilo  část  opravy  domluvit  a  dokonce bylo  vypsáno
výběrové  řízení  na  opravu  silnice  od  hranice  Pardubického  kraje  po  značku
Roubanina a od Skrchova po most v Rumberku. Tato první etapa oprav se bude
realizovat v podzimních měsících letošního roku 2022. 
Druhá etapa oprav – přes obec Roubanina, Horní Smržov a Deštná by se
měla uskutečnit v roce 2023.
Tímto chci poděkovat paní  senátorce – J.Vítkové,  která má velkou zásluhu na
budoucí  realizaci  oprav  silnic.  Byla  nám  nápomocná  při  jednáních  na
Jihomoravském kraji. 
Věřím, že brzy budeme jezdit po spravených komunikacích.
Přeji  všem  pěknou  letní  dovolenou,  dětem  vydařené  prázdniny  a  klidné  letní
počasí.
                                                                                          Petr Dvořáček

Slovo místostarosty obce

Vodovod – rozvody po obci

Vážení spoluobčané,
mohli  jste  si  povšimnout,  že  v loňském roce byly  zahájeny práce na

páteřním  rozvodu  vodovodu  po  obci.  Na  podzim  zhotovitel  položil  potrubí
v úseku  od  hasičské  nádrže  na  Draha.  Tato  část  díla  byla  vyfakturována  a
uhrazena.

Jak  jsem  vás  informoval  minule,  na  financování  této  akce  jsme  získali
dotaci  z  Ministerstva  zemědělství  ve  výši  70%  uznatelných  nákladů.  Navíc
doufáme,  že  budeme  úspěšní  i  se  žádostí  o  dodatečnou  podporu  z rozpočtu
Jihomoravského kraje, kde je výše podpory dalších 10% z uznatelných nákladů.
Žel,  zde  dosud  ještě  výsledek  neznáme.  Připomínám,  že  se  jedná  o  celkovou
částku 8,3 mil. Kč. 

V zimních měsících pak probíhala příprava projektů domovních přípojek,
které zpracovávala společnost VHOS. Projektanti se setkali se všemi zájemci o
napojení  na  nový  obecní  vodovod  a  odsouhlasili  si  způsob  přivedení  vody  do
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jednotlivých objektů. Dokumentace je dokončena, byla nám předána a my jsme ji
postoupili ke schválení na Městský úřad Letovice.

Nyní jsme v období, kdy jaro přechází do léta a mnozí z vás už netrpělivě
očekávají  dokončení výstavby obecního vodovodu a napojení vašich objektů na
nový zdroj pitné vody. Práce budou zahájeny na přelomu června a července, kdy
se k nám pracovníci zhotovitele a jejich technika opět vrátí. Následující týdny
tedy budou pro život v naší  obci  poněkud náročnější  a jistě přinesou některá
omezení.  Prosím vás  proto o  trpělivost  a  vstřícnost  pro zdárný průběh prací.
Firma  Building  Expert  bude  v maximální  míře  využívat  osvědčenou  techniku
řízených  protlaků.  Všechny  trasy  ovšem  nebude  možné  tímto  způsobem
realizovat, a tak dojde i na výkopové práce prováděné pomocí těžké techniky i
ručně.    

Poslední  informace  se  týká  dříve  avizovaného  tzv.  „připojovacího
poplatku“. Jedná se o úhradu za zajištění dokumentace včetně jejího schválení,
za  veškerý  materiál  domovní  přípojky  –  tedy  kompletní  vodoměrnou  sestavu,
včetně přívodního potrubí a za instalaci v objektu. Toto je vyčísleno na 8.000 Kč.
Samostatnou položkou je vodoměr,  který hradí  obec. Pouze výkopové práce si
zajišťuje každý majitel objektu sám. Je dohodnuto, že na tuto práci bude možno
oslovit  jak  zhotovitele  vodovodu  společnost  Building  Expert,  tak  i  budoucího
provozovatele  vodovodu,  společnost  VHOS,  kteří  jsou  ochotni  tyto  práce  po
dohodě zajistit.

A závěrem ještě připojuji výzvu budoucím uživatelům obecního vodovodu
na uhrazení „připojovacího poplatku“. Poplatek ve výši 8.000 Kč bude vybírán
v kanceláři OÚ v úředních hodinách od 29.6.2022 do 27.7.2022.   
 
Přeji vám všem příjemný čas dovolených a krásné letní dny.

                                                          Martin Seidl

Slovo knihovnice obce
Milí spoluobčané,
jsem ráda, že do řady čtenářů nastupuje nová generace.
Na fotce jsou naši noví nejmladší „čtenáři“. Poděkování
patří  všem rodičům,  kteří  vedou své děti  na cestě ke
knížkám.
Během první poloviny roku 2022 nám přibyly další nové
knihy –  s válečnou tématikou,  beletrie nejen pro ženy.
Knihovna stále odebírá časopis Receptář a dvouměsíčník
Přísně tajné.
Přijďte se začíst. Máme k dispozici i audioknihy.
Během letních  prázdnin  bude  knihovna  otevřena  ve
dnech: 13.7. a 24.8. (od 17 do 19 h)
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Pěkné letní zážitky nejen s dobrou knihou.
                                                   Radka Dvořáčková

Slovo účetní obce

 Už tradičně Vás touto cestou informuji,  na kolik nás přišly změny naší obce
během minulého roku.
V roce 2021 byly příjmy obce 3 064 723,59 Kč. Z toho 1 843 825,- Kč daňové.
Další příjmy byly např. dotace na rekonstrukci „Víceúčelového centra“ (bývalé
fary) v částce 250 000,- Kč,  dotace na zaměstnance z ÚP  210 000,-Kč , příjmy
z pronájmu 59 000,- Kč, vytřídění komunálního odpadu nám vyneslo 13 700,- Kč. 
Výdaje  roku 2021 jsou 2 679 373,88 Kč. 
V roce 2021 byly rozhodující výdaje:     -   veřejné osvětlení…………………....113 031,-

odvoz komunálního odpadu……...  136 460,-
obecní  zaměstnanci    ……….……  .322  182,-

(dotace 210 000 + vlastní finance)
zastupitelstvo…..………………….235 631,-    
místní správa……………………...362 828,- 
Víceúčelové centrum…………...... 505 083,- 
Vodovod – rozvody v obci……......885 000,-
nákup DHDM ……………………….4 297,-

 
Dne 30. 3.2022  proběhl na obecním úřadě audit JMK za rok 2021. Obec byla
shledána bez závad a výsledná zpráva bude vyvěšena na webových stránkách.
Také se můžete podívat na obecní stránky, kde bude  vyvěšen Závěrečný účet
obce za rok 2021. 
Přeji všem hezké prázdniny.                                                 
                                                                                               Lenka Kobylková
              

Co teprve bude ?
»   7. srpna 2022     tradiční výlet 

     »   prosinec 2022    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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V roce 2022 slaví  své kulaté či požehnané narozeniny:

 
v lednu         M.Říhová, F.Trčka
v únoru         V.Kobylková, M.Seidl
v březnu        J.Frank, V.Korbelová
v dubnu         A.Bušina, I.Kolářová, J.Korbel
v červnu        M.Kobylka, M.Korbelová   
v červenci      M.Elísková, E.Trčková, A.Dvořáčková, Z.Kobylková
v srpnu         R.Kohoutková, M.Bušinová, Z.Kubita, P.Trčka
v září           L.Ondroušková, M.Elblová
v říjnu          Z.Mužíková 
v listopadu     V.Rádl, M.Nešporová, J.Podhradský
v prosinci       D.Rozbořil 

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

Všem čtenářům Roubaníčku -
přejeme pěkné letní zážitky prožité ve zdraví a pohodě.

Dětem radostné prázdniny a dospělákům odpočinkovou dovolenou.
Kulturní komisařky z Roubaniny
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