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Co už bylo ? 

  
 5.července 2013    Memoriál L.Knődla 

Na první státní červencový svátek  
se konal již 10. ročník Memoriálu 
Ludvíka Knődla. Hasičské soutěže 
se zúčastnilo 11 sborů dobrovolných 
hasičů z blízkého i vzdálenějšího 
okolí a 5 družstev mladých hasičů. 
Loňské vítězství v memoriálu 
obhájilo družstvo mužů z Březiny. A 
na nejvyšší stupínek v kategorii dětí 
pomyslně vystoupilo také družstvo 
mladých hasičů z Březiny. Počasí se 

vydařilo, krátká sprška nikomu neuškodila, alespoň se na závodní dráze letos tolik 
neprášilo! Po celé sváteční odpoledne soutěž doprovázela příjemná  
reprodukovaná hudba, kvalitní občerstvení a veselá nálada. Kulturním zpestřením 
memoriálu bylo vystoupení mažoretek z Letovic, skákací hrad pro nejmenší. 

 
4.srpna 2013   Hasičský výlet 

V letních prázdninách 4.srpna 
odpoledne se v Roubanině rozezněla 
hasičská siréna. Nebojte se, 
nehořelo, to hasiči zahajovali svůj 
tradiční „hasičský výlet“. Po ukázce 
požárního útoku se všechny 
přítomné hasičské sbory a davy 
diváků bavily na výletišti. O zábavu 
se postarala mladá kapela, o dobré 
jídlo a pití domácí hasiči. Škoda jen, 

že se ve večerních hodinách pokazilo počasí a vylosování tomboly na závěr výletu 
proběhlo narychlo v hasičské budově. 
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 21.září 2013    Odhalení pamětní desky pana Antonína Paráčka 
 
 V sobotu 21.září 2013 se konalo 
slavnostní odhalení pamětní 
desky pana Antonína Paráčka na 
hřbitově v Roubanině. Byl to 
učitel, významný občan obce 
Roubanina a zakladatel místního 
Sboru dobrovolných hasičů v 
Roubanině. Na začátku programu 
proběhla slavnostní mše v 
místním kostele sv. Ondřeje, 
poté následoval průvod na místní 

hřbitov k pamětní desce za účasti dechové hudby z Letovic, zástupců hasičských 
sborů s prapory a představitelů vedení hasičů kraje, hostů a občanů. Před 
samotném odhalení pamětní desky A. Paráčka zazněly projevy starosty obce p. 
Petra Dvořáčka, starosty hasičů bratra  Michala Kobylky a  proslovy hostů. Akci 
"zpříjemnila" krátká osvěžující podzimní sprška a posléze posezení s 
občerstvením v hasičské budově. 
 
27.října 2013   Drakiáda 
Přehlídka létajících a padajících draků, podzimní 
výroba z papíru, opékání párků a občerstvení.  

 
 

8.prosince 2013  Mikulášská besídka 
 
 Na druhou adventní neděli do 
Roubaniny přijel Mikuláš se svou 
družinou andělů a čertů. Před 
samotnou nadílkou vystoupily děti 
ze ZŠ Deštná. Pohádkové scénky 
byly super. Nakonec Mikuláš 
rozsvítil obecní vánoční strom a 
společně s přítomnými zazpíval 
známé koledy. Vánoční čas je tu. 
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Léto 2013   soutěž „Nejhezčí osázený truhlík v Roubanině“     
 Letos kulturní komise o hodnocení požádala profesionála – p. Petra Dokoupila, 
z firmy Zahradnické práce Borotín.  Jeho vyhodnocení je vidět v tabulce.  
Šťastní výherci,  
gratulujeme vám a těšte se na odměny, budou rozdány na jaře 2014. 
 
Pozn.: Výherní čísla odpovídají popisným číslům Vašich domů. 
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Prosinec 2013  
Zimní dětské podvečery v knihovně  
 
Každé prosincové úterý roubaninská 
knihovna ožila vánoční atmosférou, kterou 
vytvořily šikovné děti. Pod vedením 
p.M.Trčkové děti vytvářely podzimního 
ježka, roztomilé andílky a vánoční svícny. 
V lednu děti zase nahlédnou do tajů knížek, 
časopisů a třeba i stolních her. „Malí 
čtenáři, přijďte mezi nás,“ vzkazují malí 
tvořiví čtenáři. 

 
 
 

Slovo starosty obce 
Milí spoluobčané, 
blíží se konec roku, období vánočních svátků. Proto tedy malé ohlédnutí zpět. 
Tento rok 2013 v naší obci nebyl v duchu akcí financovaných z Evropské unie. 
Přesto se nějaké stavební práce realizovaly: oprava opěrné zdi u cesty ke 
Kočárům, rekonstrukce objektu sousedícím s místním Koloniálem (vybudovaná 
nová střecha). Tento objekt slouží jako skladiště. Obecní knihovna obdržela 
dotaci od Ministerstva kultury ČR na dokončení výpůjčního protokolu. Zakoupili 
jsme nový monitor, tiskárnu a čtečku čárových kódů. Věřím, že toto vybavení 
knihovny usnadní práci p.M. Trčkové. Obec obdržela dotaci na územní plán, takže 
v roce 2014 bude mít Roubanina nový územní plán. A to jsou ve zkratce akce, co 
se během roku 2013 na obci realizovaly. 
Jak jsem na začátku zmínil, je období Vánoc a s ním je spojeno bohužel i horší 
počasí. Obecní zaměstnanci se snaží v tomto špatném počasí udržovat obecní 
cesty ve stavu, aby nehrozilo nebezpečí uklouznutí. Situace ovšem není 
jednoduchá, poněvadž nemohou být najednou na všech místech. Proto žádám 
spoluobčany o shovívavost. 
 Na závěr chci popřát všem, kteří budou číst Roubaníček, hodně zdraví, štěstí a 
pohody o vánočních svátcích  i v novém roce 2014. 
 
                                                                                           Petr Dvořáček 
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Slovo velitele SDH 
 
Vážení spoluobčané,  
rád bych vám přiblížil činnost Sboru dobrovolných hasičů a Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Roubanina. Činnost těchto dvou složek je téměř identická a 
prolíná se. 
Z kulturních a soutěžních akcí bych vzpomněl velice vydařený jubilejní 10. ročník 
memoriálu L. Knődla a hasičský Výlet, který nám bohužel zhatilo počasí. Hasiči se 
podíleli na zajištění akcí kulturní komise obce a aktivně spolupracují 
s mysliveckým sdružením. 
Připomněl bych velkolepou akci při odhalení pamětní desky zakladatele sboru 
dobrovolných hasičů nadučitele p.Paráčka. Na tuto akci se sjelo mnoho 
významných osobností z řad hasičů i politiků. 
Rád bych vyzdvihl činnost soutěžního družstva pod vedením bratra Hlouška, 
které v letošní sezóně dosahovalo velmi dobrých výsledků. 
Úprav doznala Budova hasičů, kde bylo dokončeno její zateplení. 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů se v podzimním čase zúčastnila 
poplachového cvičení v rámci okrsku. Pět jednotek se sjelo v Dolním Smržově na 
fiktivní požár stodoly u č.p. 36. Zaměření tohoto cvičení bylo na dálkovou vodu ze 
stroje do stroje ve ztížených podmínkách prostorem a převýšením. 
Hasičskou zbrojnici se nám podařilo dovybavit přenosným vysokotlakým hasicím 
zařízením IFEX a automobilem Avie, převodem z HZS Blansko. 
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,  
rád bych vám závěrem poděkoval za celoroční podporu hasičů v Roubanině a 
popřál vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 hodně 
štěstí, zdraví a rodinné pohody. 
                                                                                          Michal Kobylka 
 

Slovo knihovnice obce 
V letošním roce se podařilo s pomocí dotace poskytnuté min. kultury opět trochu 
zmodernizovat naši knihovnu. Od září funguje výpůjční protokol (zde je ještě 
několik maličkostí k dořešení), nový monitor u PC, tiskárna a čtečka. 
Upozorňujeme, že naše knihovna má vlastní webové stránky, kde se dozvíte více 
informací - můžete dávat nové podněty, připomínky. Nadále vítáme každé úterý 
od 16 hodin dětské čtenáře k poslechu četby a výtvarným pracím. 
Náš knihovní fond byl letos obohacený o nové tituly, také díky dobrovolným 
dárcům. Touto cestou moc děkujeme. 
Přejeme svým čtenářům pohodové Vánoce s pěknou knížkou a v novém roce hodně 
zdraví, aby si zase našli cestu do naší knihovny. 
                                     Marie Trčková 
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Jaké jsou předpokládané akce ? 
 

»   18. ledna 2014              Roubaninský ples 
»   zač. března 2014         oslava MDŽ 
»   15. března 2014       turnaj v mariáši 
»   březen-duben 2014     zabíjačkové speciality  

     »   30. dubna 2014            pálení čarodějnic  
     »   červen 2014               oslava Dne dětí 
     »   ………………….. 
 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.     
         

V první polovině roku 2014 oslaví 
své kulaté či požehnané narozeniny: 

      
                        v lednu     p. Věra Elblová, č.p. 20          
                                     p. Marie Říhová, č.p. 11 
                                     p. Marie Trčková, č.p. 8          
                        v únoru     p. Vlasta Dvořáčková, č.p. 18        
                                               
                        v březnu    p. Marta Konečná, č.p. 15 
                                      p. Věra Korbelová, č.p. 29 
                                      p. Helena Kreuzová, č.p. 28 
                                      p. Eva Luňáčková, č.p. 52 
         
                        v dubnu      p. Irena Kolářová, č.p. 36          
                                      p. Josef Trčka, č.p.33           
                                                
                        v květnu     p. Filip Kočár, č.p. 21          
                                      p. Ladislav Říha, č.p. 11 
                                      p. Marie Trčková, č.p. 48  
          
                        v červnu     p. Vladimír Dvořáček, č.p. 23         
      
   Věk není to, v čem poznává se stáří.  
     Když oči věčným mládím září a když se srdce umí pousmát,  
         tak ten věk není znát.  
             Všechno nejlepší k Vašim narozeninám. 
                                                                               kulturní komise OÚ Roubanina 
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Vaše příspěvky 
Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde jedinečnou příležitost. 

 
Slovo zastupitelů obce:  
Přijďte se podívat večer na vrchní konec Roubaniny (směr ke hřbitovu), bohaté 
osvětlení plné krápníků a hvězd má v sobě  kouzlo stávajících Vánoc. 
Obecní úřad v Roubanině  získal oranžový kontejner na tříděný odpad (nápojové 
kartony Tetra Pak). Zde je možné ukládat obaly od džusů, mléka, vína…. Tento 
kontejner bude umístěn na spodním stanovišti u požární nádrže. Děkujeme, že 
třídíte odpad a šetříte tak  přírodu.  
 
Nabídka vánočních kulturních akcí z blízkého okolí: 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.12.  Silvestrovské promítání pro děti v letním kině + 
ohňostroj – ke konci promítání ohňostroj – občerstvení pro 
malé i velké – začátek v 16 hod. 
( www.sluzby-velkeopatovice.cz) 

 
 

 
Ať na sněhu nebo na blátě Vánoce jsou vždycky bohaté na pohodu a 
splněné sny. Všichni se sejdeme spolu, láska a klid vládne domu, není 
nad sváteční dny. Šťastné a veselé, přátelé!   
                                               Přeje  kulturní komise v Roubanině. 
                             

                                    Příští Roubaníček vyjde v červnu 2014. 
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Pro  
děti  

 
 
 
 


