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Co už bylo ? 

 
 
2.srpna 2020   Hasičský výlet 

Hasičský výlet a hasičské námětové cvičení okolních hasičských sborů s dálkovým 
přenosem vody se konal již tradičně první neděli v srpnu.  
        
                
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



podzim 2020    Vítání občánků 
V letošním roce 2020 jsme přivítali do Roubaniny naše nejmenší občánky: Natálku, 
Sárinku, Julinku a Lukáška. Rodičům gratulujeme. Jejich dětem přejeme život plný 
radosti a poznávání, život prožitý v lásce a spokojenosti – v kruhu svých nejbližších 
a přátel. 

 

 

 

„Milá Julinko, Natálko, Sárinko a milý Lukášku, ať 
nikdy nezůstanete sami a splní se všechny touhy a 
přání na vaší cestě životem.“                                                    
Obec Roubanina 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



6.prosince 2020   
Mikulášská nadílka 
 
V nedělní podvečer zavítal do Roubaniny 
Mikuláš s andělem a čertem. Při putování 
naší obcí navštívil místní děti, aby je 
obdaroval balíčky za pěknou písničku či 
básničku. Děti byly šikovné, ty menší se ani 
nebály.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Slovo starosty obce 
         Milí spoluobčané! 
          Letošní rok byl pro každého z nás dosti zvláštní a dosti výjimečný. Do 
historie bude zapsán jako rok epidemie. Pokusím se rok 2020 trochu shrnout. 
Začátkem roku jsme podali žádost  na krajský úřad JMK o dotaci na 
rekonstrukci  bývalé fary. Žádost byla kladně vyřízena a s naším podílem se 
připravily stavební otvory na okna, dveře a vnitřní dveře. Do stavebních otvorů byly 
osazeny okna a dveře a vybudováno nové schodiště do podkroví. V jarních měsících  
začaly práce na vodovodním přivaděči do obce. Tuto stavební akci popíše pan 
místostarosta níže v Roubaníčku. Za účelem údržby obecního majetku jsme dostali 
dotaci na pracovníky na VPP. Byli zaměstnáni: p.Elblová a p.Chloupek. Tímto jim 
děkuji za odvedenou práci pro obec.  
Koncem léta jsme podali žádost na ministerstvo zemědělství o dotaci na rozvody 
vody po obci. Prvotní zprávy jsou, že pokud nedojde ke změně, bude projekt 
doporučen na financování. V měsíci říjnu byl vypsán dotační titul na ministerstvo 
místního rozvoje na opravu obecních budov. Zastupitelstvo se rozhodlo připravit a 
podat žádost na tuto výzvu, jednalo by se o peníze na dokončení oprav bývalé fary.  
              Chtěl bych poděkovat paní M.Trčkové za dlouholetou obětavou práci pro  
knihovnu v Roubanině a popřát ji, aby se její zdravotní stav zlepšil a mohla užívat 
radosti své rodiny a přátel.  
Na závěr chci popřát všem spoluobčanům, příznivcům naší obce, hezké vánoční 
svátky a hodně zdraví v novém roce.  

 
                                                                                      Petr Dvořáček                                                                                                           
 



Slovo místostarosty obce 
Vodovodní přivaděč dokončen 

 
Vážení spoluobčané.  
O průběhu prací na „Vodovodním přivaděči – Roubanina“ jsem vás informoval 
v minulém vydání Roubaníčku. Nyní vám s radostí mohu oznámit, že akce byla 
úspěšně dokončena i po administrativní stránce. Po zpoždění s dodáním 
geometrického plánu skutečného provedení stavby jsme dokompletovali 
dokumentaci. Dne 13.10.2020 proběhla kolaudace a dne 27.11.2020 byl Městským 
úřadem Boskovice vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby vodního díla.  
Veškeré náklady máme uhrazeny. Tímto chci poděkovat zastupitelům obce Slatina 
za ochotnou výpomoc, kdy nám v září bezúročně zapůjčili částku 2.500.000 Kč, 
abychom mohli uhradit fakturu zhotovitele. Následně jsme na Státní fond 
životního prostředí předali veškeré potřebné dokumenty. Podmínky stanovené ve 
smlouvě jsme splnili, proto nám byla vyplacena dotace ve výši 2.207.095 Kč a my 
jsme mohli vypůjčené prostředky do obce Slatina vrátit. Zbývající část nákladů, 
na které již dotace nestačila nebo nebyly uznatelným nákladem, jsme pokryli 
z vlastních zdrojů. Jednalo se o téměř 552 tisíc korun. V tuto chvíli tedy naše obec 
není zatížena žádnými dluhy. 
Nyní pokračujeme v přípravách na druhou etapu realizace vodovodu. Podle 
získaných zpráv naše žádost o dotaci na vybudování rozvodů vody po obci, 
adresovaná na ministerstvo zemědělství, byla zařazena do akcí k realizaci. Ač jsme 
oficiální stanovisko zatím neobdrželi, máme velkou naději, že dotaci získáme.  
Závěrem přijměte přání příjemného prožití vánočního času. 
Do nového roku 2021 Vám ze srdce přeji zejména dobré zdraví, milé a 
přátelské vztahy a spokojenost. 
                                                                                           Martin Seidl 
 
 

Slovo starosty hasičů 
Vážení spoluobčané,  
i v téhle těžké době Covidu, kdy je díky nařízením naší vlády potlačena činnost 
všech dobrovolných spolků, vězte, že dobrovolní hasiči tu jsou a budou vždy 
připraveni pomáhat. Blížící se čas Vánoc skýtá mnoho nebezpečí nejen z hlediska 
úrazů a dopravních nehod z důvodu nepříznivého počasí, ale i požárů adventních 
doplňků. Otevřený oheň - svíčka může způsobit požár adventního věnce na stole, 
komodě či poličce a v minutě je v plamenech celá místnost. Mějte proto stále na 
očích tyto předměty a při opuštění místnosti je lépe je uhasit. 
Za celý Sbor dobrovolných hasičů vám přeji klidné a pohodové prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně štěstí a zdraví. 
                                                                                          Michal Kobylka 



Výzva pro čtenáře knihovny v Roubanině 
 

Prosíme o navrácení vypůjčených knih, časopisů…. do 13.ledna 2021. Výpůjčky 
vracejte v době úředních hodin OÚ ( středa 17 – 19 hodin). Děkujeme. V knihovně 
bude  provedena inventura a termín znovuotevření knihovny bude upřesněn na 
stránkách obce a na obecní vývěsce. Děkujeme za pochopení. 

 
 

Co teprve bude ? 

 
Z důvodu protikoronavirových opatření nevíme,  

zda se plánované akce první poloviny roku 2021 uskuteční. 
 
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  
 
 
 

        V první polovině roku 2021 oslaví 
                   své kulaté či požehnané narozeniny: 
   
    
v lednu      M.Říhová, F.Trčka, V.Luňáček, L.Rozbořilová                    
v únoru      V.Kobylková                                           
v březnu     V.Korbelová                                              
v dubnu      A.Bušina, I.Kolářová                                                      
v květnu      L.Říha 
v červnu      M.Bušinová 
                                                  
 
   Čas – ten pořád někam spěchá mílovými kroky. 

           Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky…. 

   Všechno nejlepší k narozeninám přeje 

                                   Kulturní komise OÚ Roubanina 

                         
 

 
 

Příští Roubaníček  vyjde  v červnu 2021. 
                        



Příspěvky 
 

V Ý Z V A 
Důrazně vyzýváme 
neukázněné občany, 
aby do kontejnerů na 

komunální odpad  
neukládali horký popel !!! 

 
             

K zahoření kontejneru dochází opakovaně a pořízení 
nového není levná záležitost. Žádáme - neničte obecní 
inventář !!!                                                   Foto ze dne 17.12.2020 
                                   

                     Za Obecní úřad Roubanina  Martin Seidl, místostarosta 
 
 
 
  
 
 

 
 
VÁNOCE JSOU VE 
DVEŘÍCH 
Vánoce jsou ve dveřích, 
všude je slyšet smích 
a pohoda světu vládne, 
starosti nikde žádné, 
jen samá láska a štěstí, 
nechte se do ráje nésti. 
 
 

 
Šťastné  a  veselé,  přátelé  ! 


