Roubaníček č.28
obecní zpravodaj
červen 2017

Co už bylo ?
Leden 2017

Tříkrálová sbírka

Dne 14.ledna 2017 se v obci Roubanina uskutečnila Tříkrálová sbírka, pořádána
charitou Blansko. Občané přispěli částkou 5 593 Kč. Obecní úřad Roubanina
děkuje.

21.ledna 2017

Tradiční ples
Kulturní sezóna v novém roce
v Roubanině začala již tradičně
Roubaninským plesem. A to v sobotu
21.ledna v budově hasičů. Účastníky
byli plesaři místní i z okolí. Vzácným
hostem byl mladý houslový virtuos
Martin Pištěk. Hrál prostě báječně.
Celým večerem tanečníky provázela
skvělá hudba dua Classic band. Pro

zpestření vystoupila děvčata z
letovické skupiny Bez dechu.
Královnou plesu pro rok 2017 se
stala p.Habalová ze Šebetova,
která získala zlatý řetízek.
Hasiči děkují všem sponzorům
plesu.
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11.března 2017 Turnaj v mariáši

Tradičního
klání
v
mariáši se v letošním
roce
zúčastnilo
dvanáct
hráčů.
Vítězem se stal Jiří
Klusák, druhé místo
vybojoval
Jaroslav
Geršl a na třetím místě
se umístil Luboš Jašek.
Všem
medailovým
postům náležel pohár a
věcná cena.

12.března 2017 Kulturní odpoledne s oslavou MDŽ

V neděli dne 12.3.2017 v
budově SDH se na pozvání
kulturní komise OÚ Roubanina
uskutečnilo posezení pro ženy
spojené s oslavou svátku žen a
dívek - MDŽ 2017. Posezení se
zúčastnily dívky a ženy všech
věkových
kategorií.
Na
programu bylo povídání o jarní
očistě těla i ducha, zdravém
životním stylu, zdravé výživě -

přednesené paní Adlerovou z
letovické prodejny zdravé výživy
Hokaido. Přednáška byla spojená
s
ochutnávkou
zdravých
pomazánek a sýrů, praktickými
ukázkami potravin a doplňků a
informacemi o Ajurvédě. Vše
zakončené tombolou s produkty
zdravé
výživy.
Kulturní část oslav - básnička
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Mamince od Michálka Dvořáčka, vystoupení smyčcového kvartetu pod vedením
pana Josefa Trčky, klávesové vystoupení Kateřiny Kobylkové. Každá z žen a dívek
obdržela čaj nebo kávu, něco sladkého k zakousnutí, květinu, zdravé mýdlo a
přání od OÚ. Na závěr nás knihovnice paní Trčková seznámila s činností místní
knihovny, jejími webovými stránkami a vyhlásila soutěž na podporu čtení u
mladých Nejpilnější čtenář pro děti dvou kategorií.

30. dubna 2017

Pálení čarodějnic

Poslední
večer
před
kouzelnou filipojakubskou
nocí patřil malým i velkým
čarodějnicím.
Děti
vyráběly
klobouky,
ochutnávaly vlastnoručně
vyrobené
čarodějnické
prsty. Jsme rádi, že
obecní čarodějnické akce
se již po několikáté
zúčastnilo
hodně
čarodějnic
a
diváků.
Makrely i párky byly
mňam, mňam.

Slovo starosty obce
Jarní měsíce letošního roku začaly přívalovými dešti. Jedna přívalová bouřka
přinesla do naší obce množství bláta a zanesla koryto roubaninského potoka.
Začalo jednání se správci toků povodí Moravy a lesy ČR. Dojednalo se pročištění
zaneseného koryta místního potoka. Obec Roubanina jako majitel mostků
musela zajistit pročištění pod mostky. Za provedenou práci děkuji všem
občanům, kteří se ochotně zúčastnili této brigády. Další akci, na které se
pracuje je budova bývalé fary. Dokončují se práce na stavebním povolení, aby v
letních a podzimních měsících mohly začít práce na opravě. Letos je plánovaná
výměna střešní konstrukce.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem příznivcům naší obce za spolupráci a popřát
pohodové a slunné letní měsíce.
Petr Dvořáček
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Slovo starosty SDH

Vážení občané,
dovolte mi pár informací za hasiče z Roubaniny. Uspořádali jsme za uplynulé
období několik tradičních kulturních akcí, jako Tradiční ples, Turnaj v mariáši,
Pálení čarodějnic. Několik akcí nás letos ještě čeká: již 14. ročník Mamoriálu
Ludvíka Knődla,
Výlet, Róbaninská slivovička. Tímto si dovoluju vás –
spoluobčany – pozvat na tyto zmíněné akce.
Jako velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů bych krátce nastínil situaci z
hlediska protipožárního. Je možné očekávat málo srážek a následné sucho.
Prosím o opatrné zacházení s ohněm, protože suchá tráva či klestí společně s
větrem
má
za
následek
ohromné
plošné
požáry
a
škody.
Naopak prudké bouře splavují z polí bláto. Jednotka letos byla dvakrát v akci.
Jednou na mytí vozovky v obci, podruhé na čištění propustku na návsi.
Závěrem bych poděkoval všem, kteří podporují hasiče v Roubanině a hasičům za
vykonanou práci.
Michal Kobylka

Slovo účetní obce
Už tradičně Vás touto cestou informuji, na kolik nás přišly změny naší obce
během minulého roku.
V roce 2016 byly příjmy obce 1 998 500,- Kč. Z toho 1 376 000,- Kč daňové a 96
000,- Kč byly nedaňové. Další příjmy byly dotační (tzv. přijaté transfery). Např.
dotaci na dovybavení místní knihovny obec obdržela ve výši 25 000,- Kč. a celkové
náklady činily 52 900,- Kč. Dotace na zaměstnance jsme obdrželi ve výši 205
800,- Kč.
Výdaje obce roku 2016 jsou 1 685 500,- Kč. Finance, které zůstaly na účtech ke
konci roku budou z velké části použity na rekonstrukci bývalé fary, která byla v
roce 2016 převedena do vlastnictví obce „ směnnou smlouvou“ a dána do majetku
v zůstatkové hodnotě 116 000,- Kč.
Obci zůstává dlouhodobý úvěr v částce 9 100,- Kč/měs. až do roku 2017.
Další podrobnosti o hospodaření naší obce bylo projednáváno na veřejné schůzi v
březnu . Můžete se také podívat na obecní stránky, kde byl vyvěšen Závěrečný

účet obce za rok 2016.

Přeji všem hezké prázdniny.
Lenka Kobylková
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Slovo naší knihovnice

První polovina roku utekla jako voda a jsou před námi prázdniny, ke kterým patří
pěkná kniha! V naší knihovně čekají nové nakoupené příběhy a další z VF Boskovice
a Měk. Letovice. Každý si vybere podle svého zájmu. Připomínám, že přes
prázdniny bude knihovna zavřená, v případě potřeby je možné se osobně domluvit.
Letošní čtenářská soutěž bude vyhodnocena v září, pilní čtenáři mají možnost
ještě na začátku září odevzdat zápisky a obrázky. Přeji všem krásné a pohodové
léto a v září se budu těšit na vaše návštěvy.
Marie Trčková

Místní knihovna a kulturní komise obce
Roubanina
vyhlašuje soutěž od 1.3. 2017 do 30.6.2017

Nejpilnější čtenář
pro děti 1.-9.tříd ZŠ ve dvou kategoriích:
1.-5. ročník a 6.-9. ročník
Kritéria hodnocení:
1. počet přečtených knih
2. nakreslený obrázek ke každé přečtené knize
3. referát ke každé přečtené knize
Vyhodnocení soutěže proběhne v září 2017.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání odměn
se uskuteční v knihovně.
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Co teprve bude ?
»
»
»
»

5. července 2017
6. srpna 2017
listopad 2017
prosinec 2017

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.

Ve druhé polovině roku 2017 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
Zdeňka Kobylková, č.p. 25

v srpnu

Růžena Kohoutková, č.p. 13
Marie Bušinová, č.p. 50
Zdeněk Kubita, č.p. 43
Pavel Trčka, č.p. 56

v září

Marcela Elblová, č.p. 53
Ludmila Ondroušková, č.p. 2

v říjnu

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

v listopadu

Marie Nešporová, č.p. 41
Jan Podhradský, č.p. 44

v prosinci

Dana Seidlová, č.p. 32
David Rozbořil, č.p. 17

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 2017.

Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde jedinečnou příležitost.

Vaše příspěvky
Sbírání odpadků
Jako minulý rok,
tak i letos, v
neděli dne 2.
dubna
2017,
jsme se vydali
sbírat odpadky
podél silnice od
našeho sboru na
Roubanské
směrem
k
Roubanině. Sešlo
se nás celkem 11
+
pejsek
Nesquik. Počasí
nám
vyšlo
krásně.
V
reflexních
vestách
s
gumovými nebo
koženými
rukavicemi a se
spoustou pytlů
jsme se do toho s
chutí pustili.
Minulý rok jsme
došli ke značce
označující konec
okresu a letos
bylo naším cílem
se dostat dál, což
se povedlo. Možná také díky tomu, že když jsme to minule dělali poprvé, byl tam odpad
nashromážděný za kdovíjak dlouho. Teď bylo zajímavé sledovat, kolik odpadu dokážou lidé
za rok vyprodukovat a v jakém stupni rozkladu se různé materiály nacházejí. Cíl se tedy splnil
a my jsme došli nejprve ke křižovatce, tam jsme zabočili doleva a pak dále pokračovali
směrem na obec Roubanina. Nakonec jsme došli na nejvyšší bod této silnice, tedy na obzor.
Cestou jsme nasbírali celkem 11 pytlů.
Když jsme se cestou vraceli zpět ke sborečku, bylo hezké vidět naši odvedenou práci. Těšíme
se již na příště a tímto díky za účast: Vojtovi Haškovi, Terezce Davidové, Barče a Davidovi
Miturovým, Zuzce Bušinové, dále Martinovi a Petříkovi Bažantovým, Jožkovi Baladovi, Kátě
a Páje Trčkovým a v neposlední řadě pejskovi Nesimu.
za mládež CASD Roubanina Kristýna Bažantová
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