
Hasiči v Roubanině měli svátek, světili prapor
Radim Hruška

Roubanina - Roubanina žila
o víkendu hasiči. V neděli si totiž
neiaktivnější sloŽka v obci p ipo-
mněla sto patnáct let svého trvání'

P i této p íleŽitosti hasiči vysvěti
li svrij prapor a také budol'u, kterou
vlastními silami stavěli několik let.
Slavnostně laděná neděle vyvrcho-
lila schrizí, p i které se p edávala
ocenění zaslouŽil m ělen m sboru,
a hasičskym v letem.

',Hasičskou 
budolu jsme kolau-

dovali v lo ském roce, ale štavět se

začala mnohem d íve. Slouží také
pro ve ejnost na po ádríní r 'm chakcí. Byla postavená takmané na
zelené louce. D íve se hasiči schá-
zeli na obecním u adě. Proto jsme
se rozhodli postavit novou budol'u.
Po jejím dokončení jsme zjistili'
že je pro naše ličely malá, proto
jsme postupně dobudovali ještě sál'
Z pětadevadesáti procent jsme si
všechno dělali svépomocí," uvedl
starosta Roubaniny Petr Dvo áček.

Podle něj bylo poslední věcí,
k1erá se na budově dokončovala,
v1.tápění. ,,Měli jsme tady lokál-
ní topení, což bylo problematické
nap íklad p i po ádrání nějaké akce
v zimě. Někdy se muselo topit i čty-
i dny dop edu. ProtojsmepoŽádali

o dotaci Místní akční skupinu Part-

nerství venkova a v letošním roce
udělali akumulační vytápění," vy'-
světlil Dvo áček.

Sbor dobrovoln ch hasičri byl
v Roubanině založen v roce 1895.
První písemné doklady o existenci
sboru ale pocbéni aŽ z roku 1900.
Sbor zakoupil v roce 1895 hasič-
skou ručrií st íkačku od firmy R. A.
Smékal z Čech u Prostějova. Jeli-
kož v té době ještě nestála hasičská
zbrojnice, byla st íkačka uskladně-
na na gruntě u člena sboru, rolníka
Františka Kohoutka' Ještě v tom
samém roce hasiči zakoupili jedna-
dvacet p ileb. Hasičsh.f sbor byl za-
ložel na popud Antonína Paráěka,
nadučitele v Roubanině, ktery byl
poté zvolen starostou sboru.

Pokračoyání na str 4
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Hasiči
v Roubanině
měli svátek...

Polrračování ze str. I
V roce 190p byla zahájena'ý-

stavba hasičské zbrojnice. Protože
byla budovrína z vlastních prosťed-
lú, trvala její ýst4vba celých šest
let. V roce 1942 bYla zakouPena
dvouválcoyá, dvoutaktní motorová
stříkaěka od firmy Sigmund - Pum-
py, k1ellá sloužila až do roku 1967'
kdy byla sboru přidělena autocister-
na Praga RN.

Mezi největší požríry v Roubanině
ppří ten' kteqý se stal v roce 1900.
Tehdy vyhořely tři rodirrrré domky
stojící vedle sebe. Další domy vy-
hořely'v |etech 1921, |929 a 1933.
o dva roky později lehla popolem
stodola Viléma Kubity a domek Jo-
sefaNeugebauera. Vroce 1947 Pak
lyhořel domek Aloise Silera.


