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Řekli jsme si, že změna je život. 
Tudíž i nové jubilejní číslo Roubaníčku dostalo jinou podobu.

Co už bylo ?
   
9.března 2008  - Vítání občánků
Tento den jsme uvítali dva nové občánky do Roubaniny. Anetku Bilanovou a Vašíka 
Dvořáčka. Přejeme jim hodně zdraví a štěstí po celý dlouhý život.

9.března 2008  - MDŽ
Členky kulturní komise a zastupitelé se rozhodli slavit. Ovšem ne u všech tato 
akce  vyvolala  kladný  ohlas.  Každá  žena  v naší  obci  obdržela  pozvánku,  která 
vyzývala k posezení. O zábavu se postaraly děti. Zazpívaly, zarecitovaly i zahrály. 
Byly prostě úžasné. Přijelo za námi smyčcové kvarteto Tenalle z Letovic.Vážná 
hudba v kulturních akcích obce dosud chyběla a pokud můžeme posoudit, určitě 
to byla příjemná změna nejen pro nás. Všechny přítomné ženy (a bylo jich dost) 
dostaly kytičku s přáníčkem a pár zákusků k voňavé kávě. 
 



23.března 2008 - Velikonoční zábava
V předvečer  oslav  svátků  jara  pořádali  hasiči  ve  svém  areálu  v Roubanině 
velikonoční  zábavu  s bohatým  občerstvením.  Po  celý  večer  hrála  k tanci  i 
poslechu reprohudba DJ Zbyňka. Hasičům patří dík. Premiéra se jim vydařila.

 

30.4.2008 - Pálení čarodějnic s netradiční čarodějnickou zábavou

                                               Na místním výletišti již tradičně soutěžily
                                               malé čarodějnice. Ale tentokrát musely vyrobit 
                                               co nejkrásnější koště. Hodnocení jsme nechali na 
                                                přítomných dospělých.                 

Po skončení soutěží se hasiči  opět chopili  nelehkého úkolu.  Pobavit a pohostit 
každého, kdo si počkal až do večera. Opékané makrely i párky pana Elbla všem 
chutnaly.  Čarodějnickou  atmosféru  doladila  reprohudba  již  osvědčeného  DJ 
Zbyňka. Byl to pěkný večer.

11.května 2008 – Maminka a jaro
Tato  neděle  patřila  maminkám  a  všem,  kteří  si  přišli  poslechnout  pěkné 
křesťanské písničky a básničky od dětí ze sdružení PASD Roubanina. 

„Moc ráda jsem přišla, protože už dlouho jsem neslyšela tak pěkně nacvičený dětský program, při 
kterém mi i slzička ukápla.  Jen mě mrzela malá účast maminek z obce.“  R.Dvořáčková



1.června 2008  - Den dětí
Kulturní  komise  OÚ Roubanina  připravila  pro  děti  na  nedělní  odpoledne  cestu 
plnou hádanek. Během trasy lesem musely dětičky odpovídat na psané i malované 
hádanky, mnohdy i zapeklitě schované. Malé děti putovaly kolem rybníčka, kde na 
stromech visely jen malované hádanky. V cíli dostali účastníci sladké odměny.

                                    

V měsíci květnu jsme uspořádali humanitární sbírku POMÁHEJME DRUHÝM.
Všem, kteří přispěli, děkujeme. Sbírku odvezeme do Letovic paní Sedláčkové. Ta 
shromažďuje sbírku pro humanitární organizaci DIAKONIE Broumov.

Práce na obecním projektu Krásně a účelně pro mladou generaci již začaly.

                                         
                                                        



Co teprve bude ?

 »  Za pěkné vysvědčení školáky nemine sladká odměna z Koloniálu.
    Děti si mohou v obchodě vybrat pamlsek v hodnotě do 15,- Kč
      v následujícím týdnu po konci školního roku , náklady jsou hrazeny 
      z rozpočtu obce.                                                 
»  OÚ Roubanina vyhlašuje Soutěž o nejkrásnější rozkvetlý domov 
     ( od června do října fotíme, hodnotíme, na podzim oceníme )
      Kdo si nepřeje vstup na jeho pozemek z důvodu focení, sdělte informaci na OÚ.

 »  5.7.2008  Memoriál L.Knodla – hasičská soutěž
 »  3.8.2008  Hasičský výlet
 »  konec srpna  Malování na cesty 
 »  v říjnu drakiáda
 »  v listopadu lampiónový průvod
 »  na podzim dokončení obecního projektu  Krásně a účelně pro mladou generaci 
 »  v prosinci mikulášská nadílka
 »  ………

Sledujte prosím plakáty na obecní vývěsce nebo poslouchejte obecní rozhlas ! 
Každá kulturní akce je vždy ohlášena dopředu.

Jubilanti slaví a my jim přejeme hodně zdraví, pohody a optimismu 
do dalších let:

                 
                                         v březnu                  V.Korbelová, č.p.29
                                         v dubnu                    I.Kolářová, č.p. 36
                                                                         J.Trčka, č.p.33
                                          v květnu                 A.Dvořáčková, č.p.9
                                          v červnu                  M.Podhradská, č.p.44
                                          v červenci               M.Elisková,č.p.15
                                                                         M.Kobylková, č.p. 12
                                                                         E.Trčková, č.p. 33
                                          v srpnu                    R.Kohoutková, č.p. 13
                                                                         J.Seidl, č.p.32
                                          v říjnu                     J.Dvořáček, č.p. 8
                                                                          L.Elblová, č.p.39
                                                                          Z.Mužíková, č.p.41
                                           v prosinci                D.Seidlová, č.p.32 



                               
Příspěvek starosty obce:
I malé obce dosáhnou na peníze z Evropské unie
V podzimních  měsících  roku  2007  se  Zastupitelé  obce  Roubanina  rozhodli 
požádat  o  dotaci  z programu  rozvoje  venkova,  který  spravuje  ministerstvo 
zemědělství. Žádat o dotace mohou i obce do 500 obyvatel. Projekt jsme nazvali 
Krásně a účelně pro mladou generaci. Příprava žádosti nebyla snadná, poněvadž 
od výzvy do podání žádosti bylo málo času. Žádost musela být podána v listopadu 
2007. Součástí žádosti byla různá stavební povolení, ohlášky a další vyjadřovací 
dokumenty. Potom nastal čas čekání, zda uspějeme. V roce 2007 jsme se ještě 
dozvěděli, že v ČR bylo podáno asi 1000 žádostí stejného záměru. Koncem měsíce 
března 2008 přišla zpráva, že obec Roubanina se svou žádostí uspěla. Již zmíněná 
žádost  zahrnovala  tyto  aktivity:  oprava  místních  komunikací,  přejezdové  a 
pochůzkové mostky přes místní  vodoteč,  zahradní  technika na údržbu zeleně, 
dětské  hřiště  a  sadovnické  práce.  Nezapomněli  jsme  ani  na  místní  část 
Roubanskou. Zpráva o přidělení dotace nás velmi potěšila, naše práce tak nebyla 
marná. V ČR uspělo asi 430 obcí, což je téměř polovina všech podaných žádostí. 
Po podepsání smlouvy se státním zemědělským intervenčním fondem začali práce 
na výběrových řízeních a následně samotné stavební práce.
Komunikace,  které  se  letos  spraví,  jsou:  cesta  Na  Draha,  k Elblům  směr 
Roubanská, hyklák, spodní cesta ze středu obce k autobusové zastávce a točna 
Roubanská. Vím,  že  to  nejsou  všechny  místní  komunikace,  které  si  zaslouží 
opravu. Dlouho jsme zvažovali důležitost oprav, protože studie proveditelnosti na 
všechny roubaninské komunikace je 7 milionů.  V roce 2006 se opravila nejvíce 
využívaná komunikace do středu obce včetně točny. Tato oprava stála asi 700 
tisíc Kč. V letošním roce se opravují komunikace v ceně 3 milionů. 
Zastupitelé  chtějí  v podzimní  výzvě  znovu  podat  žádost  v tomto  dotačním 
programu.
Proč jsem se rozhodl Vás  informovat právě v Roubaníčku ? 
Když obecní úřad uspořádá veřejnou schůzi, tak přijde asi 20 % obyvatel obce a 
ostatní mají zřejmě ve stejné době hodně práce a nemohou obětovat jen jednu 
hodinu svého času, aby se dozvěděli něco důležitého o obci - co se udělalo a co se 
plánuje.
Řeknu Vám, že role zastupitele v naší obci není žádná procházka růžovým sadem. 
Když  se  něco  začne  realizovat,  málo  spoluobčanů  dojde  na  brigádu,  na  akce 
pořádané obecním úřadem nebo i sdružením SDH. A přitom jde i  o kulturní akce 
právě pro spoluobčany. Nejvíce mě poslední dobou mrzí, že někteří spoluobčané 
jen kritizují  a pomlouvají,  když k tomu nemají  žádný důvod. Když v roce 2006 
byly volby do obecního zastupitelstva, tak kandidovat a dělat práci ve svém volnu 
v obecním zastupitelstvu moc spoluobčanů nechtělo. Často slýchám, proč se dělá 
právě tohle, proč ne něco jiného. Každou dotaci je v dnešní době těžké získat. 



Ale přesto se do takové nelehké práce - hlavně zdlouhavé papírové - pouštíme. 
V letošním roce bude v naší obci proinvestováno včetně opravy koryta potoka asi 
7 milionů korun. Což na obec o cca 150 obyvatelích je dosti solidní úspěch. Ta 
doba,  že  se  chodilo  a  jezdilo  po  blátivých  cestách,  je  doufám  z části  pryč. 
Obecní zastupitelstvo jste si zvolili sami.  Jsme rádi a snažíme se zlepšit vzhled 
naší malé obce a její život v ní.
Milí spoluobčané, 
než začnete něco a někoho kritizovat, raději si projděte ve vlastním svědomí, co 
jste vy sami udělali pro blaho obce. Věřím, že se situace v obci zlepší a každý 
spoluobčan, chalupář i rekreant si bude vážit udělané práce.
Pokud  se  Vám něco  nezdá,  nelíbí,  máte  možnost  přijít  a  budeme  o  tom vést 
diskuzi,  ale ne pomluvy a faleš. Doufám,  že každý občan chápe,  že žijeme už 
v jednadvacátém  století.
                                                                                   Petr Dvořáček 

V případě  zájmu  o  zveřejnění  Vašeho  příspěvku,  kontaktujte  kulturní  komisi  při  OÚ:  Lenka 
Kobylková nebo  Radka Dvořáčková.

Prázdniny přede dveřmi ?!

       Společně trávené prázdninové chvíle, kdy na sebe máme čas, by měly být 
úžasné a děti by na ně měly rády vzpomínat i po letech.
        Milí rodičové, 
o  prázdninách  máte  příležitost  naučit  děti  mnohému  pro  život,  upevnit  naše 
vzájemné pouto. Ať už budete v létě pobývat spolu v horách, u moře, na venkově, 
u babičky a dědečka, či třeba na safari v Africe, snažte se svým ratolestem co 
nejvíce přiblížit.  I  pro vás  bude prospěšné dívat se na svět dětskýma očima, 
objevovat jej a  radovat se  ze společně prožívaných volných dnů.
 
       Všem dětem   přejeme 

veselé, slunečné a správně vydařené letní prázdniny. 
Alespoň na delší chvíli zapomeňte na školu,
                  na přísné paní učitelky a pány učitele.  
Odpočiňte si a naberte zase nové síly. 

Příští Roubaníček - již 11.v pořadí - vyjde ke konci roku 2008.


