
 

Roubaníček č.30 

    
                                                  obecní zpravodaj 

červen 2018 

 
 

Co už bylo ? 

 
Leden 2018   Tříkrálová sbírka 

 
 
Dne 6.ledna 2018 se v obci 
Roubanina uskutečnila 
Tříkrálová sbírka, pořádána 
charitou Moravská Třebová. 
Občané přispěli částkou 6 207 
Kč. Obecní úřad Roubanina 
děkuje. 
 
 
 
 

20.ledna 2018   Tradiční ples 
 
   
 
Na letošní Roubaninský ples 
budou mít vzpomínku všichni 
zúčastnění, protože si domů 
odnesli svou vlastní karikaturu 
od našeho hosta – slavného 
karikaturisty z Brna. Královnou 
plesu pro rok 2018 se stala paní 
Dana z Deštné.  
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10.března 2018  Turnaj v mariáši 

 
V sobotu 24. března 2018 proběhl již 9. 
ročník turnaje v mariáši. V letošním turnaji 
zvítězil Karel Jaborník, na druhém místě byl 
Dušan Lorenc a třetí místo obsadil Jiří 
Smolka. Všichni vítězové si odnesli diplom, 
pohár a věcnou cenu. Těšíme se na příští 
jubilejní 10. ročník v roce 2019. 
 
 

11.března 2018  Kulturní odpoledne s oslavou MDŽ          
 Protože neopouštíme 
tradice, ctíme svátek všech 
žen, tak i v neděli 11.3.2018 
pokračovaly oslavy 
Mezinárodního dne žen v 
Roubanině a to kulturním 
odpolednem.  Na začátku 
proběhlo uvítání a srdečné 
poblahopřání k svátku ústy 
pana starosty Petra 
Dvořáčka. 
A pak následoval pestrý 
program. Navštívilo nás 
ochotnické Lidové divadlo ze 
Svitav s ukázkami z divadelní 
hry Naši furianti od 

Ladislava Stroupežnického.  Herecká vystoupení prostřídal hudební doprovod na kytaru. 
V ukázce hry zažil své první divadelní vystoupení také Michal Dvořáček. 
Příjemnou atmosféru akce dotvořila hudební a recitační vystoupení místních dětí. 
V závěru samotného vystoupení předaly děti ženám malé pozornosti - hezká přáníčka k 
MDŽ, která samy vyrobily a hezkou jarní květinu - veselou barevnou prvosenku. 
Nachystané sladké pohoštění, káva, čaj, následovala příjemná sladká chvilka. 

Další částí kulturního programu byla přednáška 
paní MUDr. Jany Trčkové na téma mezilidských 
vztahů - Tajemná moc 5 jazyků lásky aneb jak na 
partnerské vztahy, různé pohledy na ně a různé 
formy lásky. Vše bylo doplněno projekcí a 
praktickými radami ze života. 
Celkově za příjemně strávené slavnostní 
odpoledne všem zúčastněným, organizátorům a 
organizátorkám patří velký dík ! 
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30. dubna 2018  Pálení čarodějnic  
Před filipojakubskou nocí se každoročně na 
roubaninské výletiště slétají malé i velké 
čarodějnice. Po celý večer se vyráběly lucerničky 
a čarodějnické míčky, papaly se báječné opékané 
makrely a pily se ledajaké lektvary dle chuti.  

 

 
 

Slovo starosty obce       
Vážení spoluobčané, 
na začátku si položím otázku, co nás ještě letošní rok čeká z  obecních aktivit. V jarních 
měsících pokračují práce na rekonstrukci bývalé fary. Do konce roku máme v plánu 
dodělat druhou část střechy včetně stropů. Žádost o dotaci na Jihomoravský krajský 
úřad byla kladně vyřízena a obdrželi jsme dotaci ve výši 250 000,- . Je to zlomek ceny 
z celkového rozpočtu, ale i tak moc děkujeme. Další rozpracovanou akcí je přivaděč vody 
do obce. Územní rozhodnutí bylo vydáno a začnou práce na stavebním povolení. Podle 
zájmů občanů mám pocit, že je to velice důležitá akce v dějinách Roubaniny. Jsem 
optimista a věřím, že v druhé půlce roku 2019 začnou stavební práce. Děkuji  
spoluobčanům a příznivcům za pomoc při chodu naší obce.  
Přeji hezké letní měsíce a prožijte je dle vlastních představ a plánů. 

                                                                                              Petr Dvořáček                              
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Slovo starosty SDH 
 
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi pár vět za sbor dobrovolných hasičů. Za uplynulý půlrok pár nadšenců 
uspořádalo tradiční kulturní akce. Větší část akcí máme ještě před sebou. Memoriál 
L.Knődla, hasičský výlet a Róbaninskou slivovičku, na které vás srdečně zveme a 
děkujeme za vaši podporu.     
Blíží se dovolené, sucha, přívalové srážky, atd. Obecně platí, že neštěstí nechodí po 
horách ale po lidech. Hasiči nedělají jen kulturní akce, především pomáhají spoluobčanům 
v nouzi. Mimořádné události, jak obecně nazýváme, když jsou občané v nouzi, mohou být 
různé. Jak jsem zmínil, blíží se dovolené, více automobilů znamená více nehod, sucho 
znamená možnost požárů nebo problémy s nebezpečným hmyzem, o přívalových srážkách 
ani mluvit nemusím, to je dnes na denním pořádku. Když vzniknou tyto problémy a je 
potřeba občanům pomoci, jsme tu my, dobrovolní hasiči. Neptáme se proč a za kolik? 
Jdeme a pomůžeme. Tak, jak to máme vepsáno v hasičském srdci: „Bohu ku cti, bližnímu 
ku pomoci“. 
                                                                                                 Michal Kobylka  

 
Slovo účetní obce 

                                                                                                                                                 
Už tradičně Vás touto cestou informuji, na kolik nás přišly změny naší obce 
během minulého roku. 
V roce 2017 byly příjmy obce 2 323 358,- Kč. Z toho 1 630 000,- Kč daňové. Další příjmy 
byly např. dotace na rekonstrukci „Víceúčelového centra“(bývalé fary) v částce 200 000,- Kč,  
dotace na zaměstnance z ÚP  273 400,-Kč, příjmy z pronájmu 82 000,- Kč, vytřídění 
komunálního odpadu nám vyneslo 14 000,- Kč, prodej palivového dřeva 7 000,- Kč. Byl 
splacen dlouhodobý úvěr, který měla obec v roce 2012-2017.  
Výdaje  roku 2017 jsou 1 965 513,- Kč.  
V roce 2017 byly rozhodující výdaje:      
veřejné osvětlení…………………....88 600,- 
odvoz komunálního odpadu..……...104 900,- 
obecní zaměstnanci  . ……….…….293 700,- (dotace 273 400,-  + vlastní finance) 
zastupitelstvo.…..………………….112 300,-     
místní správa.………………………360 900,-  
Víceúčelové centrum….………..… 697 200,-  
oprava místních komunikací…….…..47 200,- 
nákup DHDM ……………….………33 700,- 
 
Další podrobnosti o hospodaření naší obce bylo projednáváno na veřejné schůzi 
v březnu. Dne 10.5.2018 proběhl na obecním úřadě audit JMK za rok 2017. Obec 
byla shledána bez závad a výsledná zpráva je vyvěšena na webových stránkách. 
Také se můžete podívat na obecní stránky, kde bude  vyvěšen Závěrečný účet 
obce za rok 2017.  
    Přeji všem hezké prázdniny.                                                Lenka Kobylková                          
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Slovo naší knihovnice 
 
         Opět uběhla polovina roku a čekají vytoužené prázdniny, nejlépe s pěknou 
knihou. Čtenáři, kteří zapomněli, nebo nestihli přijít vypůjčit knihy na volné dny, 
se mohou v měsíci srpnu na mne obrátit. Pokud to bude možné, ráda vyhovím 
individuálním žádostem. Pro starší čtenáře, kterým už neslouží zrak a mají rádi 
příběhy, čekají knížky k poslechu.  
Všem přeji krásné a pohodové léto a v září se opět těším na vaše návštěvy. 
                                                                                           Marie Trčková 

 
Co teprve bude ? 

 
»   5. července 2018    Memoriál L.Knődla 
»   5. srpna 2018         tradiční výlet  
»  podzim 2018           volby do obecního zastupitelstva 

     »   17. listopadu 2018  soutěž Róbaninská slivovička, hasičská zabíjačka    
     »   prosinec 2018         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  
    Za ztracené pozvánky či jinou obecní poštu se předem omlouváme těm, kteří nemají poštovní 
schránky. 

Ve druhé polovině roku 2018 oslaví 
své kulaté či požehnané narozeniny: 

      
                        v červenci      Marta Elísková, Marta Kobylková,  
                                         Alena Mužíková, Eva Trčková,  Petr Bušina 
 
                        v srpnu         Růžena Kohoutková, Marie Bušinová 
                                           
                        v září           Ludmila Ondroušková 
                                              
                        v říjnu          Josef Dvořáček st., Libuše Elblová  
                                         Zdenka Mužíková                 
                                               
                        v prosinci       Dana Seidlová,  Petr Kobylka st. 
                                                  
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 prosinci 2018. 
                 Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde jedinečnou příležitost. 

 
Vaše příspěvky 

 
Sběr odpadků 

 
V neděli 8. dubna ráno jsme společně s partou 20 lidí obuli dobré boty, oblékli reflexní 
vesty a vyrazili ven. Je to již třetí rok, co nám Pajka dala výzvu pokusit se uklidit okolí 
silnice mezi Roubanskou a Roubaninou. Tentokrát jsme šli opačným směrem, a Roubanská 
tak byla cílem naší cesty. Sraz byl u hřbitova a šlo se směrem na Červenou. Po obou 
stranách silnice byla k nalezení spousta různých zajímavých předmětů, které tu jiní 
zapomněli, nebo zanechali svému osudu. Ztráty a nálezy se však nekonají. Pytle s 
odpadem putovaly tam, kde správně mají končit všechny odpadky - v kontejneru.  
 
Směrem od hřbitova do kopce toho nebylo tolik. Když jsme odbočili na Roubanskou, bylo 
odpadků o trochu víc. Nejspíš je to tím, že je cesta frekventovanější. Tento rok se nám 
ale poprvé podařilo projít celou trasu a z toho jsme měli velkou radost. Možná to bylo 
hojnou účastí sběračů, možná tím, že už jsme šli potřetí a starý odpad co tu ležel 
několik let jsme už uklidili. Bylo by však hezké, kdyby to bylo tím, že se u cesty odpadků 
ztrácí či vyhazuje méně. Prožili jsme fajn dopoledne na čerstvém vzduchu a máme dobrý 
pocit z toho, že je okolí naší obce o něco čistější. 
 

Mládež a děti ze sboru CASD Roubanina 
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