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Co už bylo ?
Leden 2016

Tříkrálová sbírka

Dne 9.ledna 2016 se v obci Roubanina uskutečnila Tříkrálová sbírka, pořádána
charitou Blansko. Občané přispěli částkou 4 716 Kč. Obecní úřad Roubanina
děkuje.

16.ledna 2016 Tradiční ples

Tradiční ples v sobotu 16.ledna zahájili kluci
– starosta obce Petr Dvořáček a starosta
hasičů Michal Kobylka. Roubanští byli rádi, že
mohli mezi s sebou přivítat bývalého občana
Roubaniny – pana Jaroslava Sládečka, který
ten večer ochotně přijal roli lidového baviče.
Celým plesovým večerem prolínala pěkná živá
hudba (poprvé se nám předvedla mladá skupina Klasic Band). Zaplesat přijeli i naši
hasičští bratia z Radimova (přátelé ze Slovenska). Hlavními cenami v tombole
byly: vysavač, gril, bruska….. Vloni bylo více lidí, letos bylo více legrace.

6.března 2016 Kulturní odpoledne s oslavou MDŽ

Kulturní odpoledne uspořádané v neděli v budově hasičů v Roubanině bylo spojené
s oslavou Mezinárodního dne žen. Opět po roce pobavili svým vystoupení členové
Lidového divadla ze Svitav a to s ukázkami z divadelní hry Saturnin podle
humoristického románu Zdeňka Jirotky. Poté následovalo kulturní vystoupení dětí
z Roubaniny. Kluci a holky se pochlubili svou šikovností při přednesu, hrou na
klávesy a společným pěveckým vystoupením. Při písničce "Není nutno" se k dětem
připojil celý sál. Rodiče a rodinní příslušníci mohli být na ně právem hrdi.
Kulturní odpoledne podtrhlo sladké pohoštění a malý dárek ve formě květiny pro
každou z žen a dívek.
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13. a 15.března 2016 Humanitární sbírka

V těchto dnech uspořádala kulturní komise v Roubanině sbírku šatstva, obuvi,
hraček…. Následně poté byly naplněné pytle předány pracovníkovi Českého
červeného kříže. Děkujeme občanům, kteří takto přispěli na charitu.

Zábavné chvilky s knihou

Na odpolední úterky patřila knihovna dětem. Pod vedením naší knihovnice –
p.Trčkové – děti od podzimu do jara pracovaly s knížkami, četly, poslouchaly,
vyráběly. Po prázdninách od září čeká děti práce s keramickou hlínou – výroba
obecního betlému.
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1.dubna 2016

Noc s Andersenem

snídani knihovna utichla, děti
dostaly krásnou mořskou vílu
z perníku od paní Trčkové a
rozprchly se domů. Malovaný
hrneček doma na stole jim dnešní
noc vždy připomene.

30. dubna 2016
Pálení čarodějnic

Na letošní pálení si nás pozvala
Malá čarodějnice (přiletěla
k nám
z
knížky
od
O.Preusslera). Naše děti se
staly jejími kamarády a na
památku si vyrobily kromě
jiných
suvenýrů
havrana
Abraxase, který pomáhal Malé
čarodějnici. Hasiči vyčarovali
pro všechny přítomné výborné
makrely a pivečko.

Na aprílový pátek se děti sešly
s paní knihovnicí, aby v převleku
podnikly
noc
s Andersenem.
V průběhu pohádkového večera
poslouchaly četbu pohádky „Malá
mořská víla“, malovaly obrázky na
hrníčky, hledaly venku poklad,
hrály hry. Po pozdní večeři ulehly
a kdo ví, co se jim v místnosti plné
knižních příběhů asi zdálo. Ráno po
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Slovo starosty obce

Polovina roku 2016 je za námi, čas je neúprosný ale spravedlivý, každému
odměřuje stejně.
Obec Roubanina ve spolupráci s mikroregionem Letovicko zakoupila kompostéry a
štěpkovač. Kompostér obdržela každá domácnost v naší obci a měl by sloužit na
ukládání odpadů ze zahrad. Po pěti letech se kompostér automaticky převede na
Vaše domácnosti, jak znělo ve smlouvě. Štěpkovač slouží pro severní část
mikroregionu Letovicko, je uložen u nás na obci. Zájemci o štěpkování – hlaste se
na Obecním úřadě nebo u starosty obce Roubanina !
Jak jistě víte, obec získala budovu fary do majetku obce. V jarních měsících
proběhly vyklízecí práce. V současné době se zpracovává projekt na rekonstrukci
budovy. Fara by měla být přebudována na obecní úřad, knihovnu a vzpomínkovou
místnost na faráře Bečicu. Samozřejmě je vše otázka financí a získání dotací.
Ale první důležitý krok - získat faru - se podařil..
Velice bolavá a zanedbávaná věc je stav krajské komunikace, která vede ze
Skrchova až do Velkých Opatovic. Neustále tlačíme na vedení kraje, aby se
situace řešila, vždyť i v této časti kraje bydlí lidé a platí daně. Zpětnou reakcí
je připomínka na nedostatek financí, stále obehraná písnička. Ale buďme
optimisté !
V těchto letních měsících vám všem přeji krásné počasí a úsměv na tváři.
Petr Dvořáček

Slovo starosty SDH

Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov k uplynulému půlroku na hasičské platformě. Nadšenci našeho
Sboru dobrovolných hasičů zorganizovali Tradiční ples, který jako každý rok
podporuje obec, dále Turnaj v mariáši, Hody, Pálení čarodějnic ve spolupráci
s kulturní komisí naší obce.

Mladí hasiči se zúčastnili soutěže o pohár starosty obce Slatina a vybojovali
první místo.

Z pohledu velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů mohu za uplynulé období
sdělit, že proběhlo školení prevence proti požárům, kde nás školil mprap. Antonín
Pivoňka z HZS Blansko. Následovaly preventivní prohlídky budov, zaměřené na
pomoc a poučení občanů o vzniku požáru v domácnosti a informaci o zajištění
kominíka obecním úřadem.
Za hasiče z Roubaniny bych vás rád pozval na připravované akce: Memoriál
Ludvíka Knődla, Výlet, Róbaninskou slivovičku, ad. Všechny akce prezentujeme na
nástěnce a webu. Dále bych rád poděkoval občanům za podporu hasičů v obci a
samotným hasičům za jejich činnost v obci.
Michal Kobylka
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Slovo účetní obce

Už máme polovinu roku za sebou a tak bych Vás chtěla touto cestou
informovat, na kolik nás změny naší obce přišly během minulého roku. Byly
ukončeny práce související s dotacemi na budově obchodu. Tato akce stála 550
000,- Kč (z toho dotační podíl činil 165 000,-Kč).
V letošním roce jste obdrželi do Vašich domovů kompostéry od Mikroregionu
Letovicko, na tomto projektu se naše obec podílela částkou 20 600,- Kč.
Odvoz komunálního odpadu přišel na 97 400,- Kč. Byl vyhotoven Územní plán
obce, který byl dán do rozpočtu částkou 98 000,- Kč.
Obec splácí dlouhodobý úvěr v částce 9 100,-/ měs., který bude ukončen v roce
2017.
Ke konci roku 2015 měla obec na bankovním účtu částku 607 000,- Kč, která
bude použita k financování obce roku následujícího.
Další podrobnosti o hospodaření naší obce byly projednávány na veřejné schůzi
v březnu 2016. Můžete se také podívat na obecní stránky, kde bude v nejbližší
době vyvěšen Závěrečný účet obce za rok 2015.
Přeji všem hezké prázdniny.
Lenka Kobylková

Slovo naší knihovnice

Začínají prázdniny ! Školáci přinesli za svoje snažení známky. Jakou známku by
dostala naše knihovna? V první polovině letošního roku čtenáři trochu polevili a
méně často naší knihovnu navštěvují. Podařilo se získat finanční příspěvek na
vylepšení vzhledu knihovny. Noc s Andersenem se nám povedla, děti byly
spokojené.
Přejeme všem hezké prázdniny plné sluníčka, odpočinku a pěkných zážitků i
zajímavého čtení. V září se opět těšíme na hojný počet čtenářů.
Marie Trčková

Co teprve bude ?
»
»
»
»

5. července 2016
7. srpna 2016
listopad 2016
prosinec 2016

Memoriál L.Knődla
tradiční výlet
soutěž Róbaninská slivovička, hasičská zabíjačka
mikulášská nadílka

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.
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Ve druhé polovině roku 2016 oslaví
své kulaté či požehnané narozeniny:
v červenci

Marta Elísková, č.p. 15
Marta Kobylková, č.p. 12
Libuše Peková, č.p. 10
Eva Trčková, č.p. 33

v srpnu

Růžena Kohoutková, č.p. 13
Marie Bušinová, č.p. 50

v září

Ludmila Ondroušková, č.p. 2
Miloslava Kočárová, č.p. 21

v říjnu

Josef Dvořáček,st. č.p.18
Libuše Elblová, č.p.39
Zdenka Mužíková, č.p. 35

v listopadu

Vratislav Rádl, č.p. 45

v prosinci

Dana Seidlová, č.p. 32
Věra Elblová, č.p. 20
Karel Mužík, č.p. 55

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

Léto

Cupy – hupy, pravda je to, po jaru že máme léto.
Slunko hřeje, pálí, ani chvilku nezahálí.Všude smíchu je a ruchu –
- léto přišlo! Hejsa ! Chuchu !
Příští Roubaníček vyjde
v prosinci 2016.
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Vaše příspěvky

Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde jedinečnou příležitost.
Ukliďme naše okolí
S příchodem jara a s chutí jít něco dělat ven přišla mně a mé sestře na mysl jedna činnost
– a to uklidit v našem okolí odpadky. A tak jsme se rozhodly, že uskutečníme v neděli 17. dubna
sběr odpadků podél silnice z Roubanské do Roubaniny. V této činnosti nás podpořilo hned několik
mládežníků z našeho sboru CASD na Roubanské. Tímto bychom rády jmenovitě poděkovaly Cindy a
Dominice Seidlovým, Zuzaně Bušinové, Kristýně, Martinovi a Petrovi Bažantovým a Vojtěchovi
Haškovi.
Několik dní před již plánovaným sběrem jsme náhodně objevily článek v Opatovickém
zpravodaji o projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, do kterého se zapojilo již mnoho obcí z
různých regionů ČR. Shodou okolností byla tato celorepubliková akce plánovaná den před naším
sběrem. Jistě zajímavé informace přináší i webová stránka www.uklidmecesko.cz.
A nyní k naší akci. Sešli jsme se v neděli před osmou hodinou ranní na Roubanské, vybavili
jsme se ochrannými pomůckami, oblékli se do výstražných reflexních vest a vyrazili. Jelikož
předchozí den pršelo, doporučeno bylo vzít si raději gumovou obuv. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny a šli po obou stranách silnice. Plánovali jsme, že dojdeme z Roubanské až do Roubaniny.
Ale jelikož odpadu bylo více, než jsme očekávali, dorazili jsme „pouze“ ke značce začátku okresu.
Nasbíráno bylo celkem 6 pytlů plastů a 2 pytle směsného odpadu. Byl to moc fajn strávený čas a
věříme, že se sběr uskuteční i někdy příště.
Za mládež CASD Roubanina Pavlína a Kateřina
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