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Co už bylo ? 
14.ledna 2012   Tříkrálová sbírka 
V naší obci se uskutečnila Tříkrálová sbírka, pořádána charitou Blansko. Občané 
přispěli částkou 4 137,- Kč. Obecní úřad Roubanina děkuje. 
 
21.ledna 2012   Roubaninský ples 

K rozjezdu obecní kultury v novém roce 
patří tradiční Roubaninský ples, letos 
v malých změnách. K tanci a poslechu 
hrál Jano Bende (otec známého Petra 
Bendeho). Tombola měla jinou podobu a 
super čerstvé řízečky neměly chybu. 
Opět hasičům patří dík. 
 
 
 

6.března 2012  Posezení s kávičkou (oslava MDŽ), 
                   vyhlášení výsledků soutěže Kultura bydlení 2011  
Ani letos jsme nezapomněli na naše ženy 
a kulturní komise uspořádala pro velké i 
malé dámy z Roubaniny hezké 
odpoledne. Přijela k nám paní Pavlíková s 
dcerou – zahradnice z Vanovic. Hezky 
nám povídaly o kytičkách a nabídly 
velikonoční dekorace. Pro zpestření 
odpoledne nám zahrály šikovné slečny na 
hudební nástroje pod vedením pana 
M.Seidla.  Roubaninská knihovnice - paní 
M.Trčková  nám připomněla, že i knížky mohou být zábavou. Ke konci posezení 
jsme vyhlásili výsledky hodnocení soutěže Kultura bydlení 2011 aneb upravený 
domek a okolí a předali diplomy. Jistě každou přítomnou ženu potěšila krásná 
kytička, kávička a sladká tečka. 



 2

10.března 2012    
3.ročník turnaje v mariáši 
 
Mariáš neumí jen tak někdo. Již 
potřetí přišli místní i přespolní 
karbaníci zkusit štěstí. Jenže vítěz 
byl jen jeden. Tentokrát první místo 
získal Milan Lorenc z Deštné. 
 
 
30.března 2012   Noc s Andersenem 

Děti se sešly v knihovně ve večerních 
hodinách a pustily se do přípravy 
společné večeře. Po večeři hledaly  
schovaný poklad. Plnily úkoly ze 
znalostí pohádek, literárních postav a 
autorů. Poslouchaly pohádky, povídaly si 
o H.CH.Andersenovi, Jiřím Trnkovi, 
vyráběly loutky. V 1 hodinu po půlnoci 
po poslechu strašidelného příběhu 
spokojeně usnuly. V sobotu ráno po 
malé snídani se rozešly do svých 

domovů. Na památku dostaly Pamětní průkaz  a pohlednici s obrázkem Tomáše 
Řízka, který ilustroval připravovanou knihu ,,O chlapci, který spadl z nebe". Od 
obce dostaly na památku na pohádkovou noc čepici. 
 
30.dubna 2012  Pálení čarodějnic s čarodějnickou zábavou 
Již tradičně poslední dubnový den 
se v Roubanině slétávají malé i větší 
čarodějnice na výletiště. Velké 
čarodějnice nachystaly malým 
čarodějnicích a čarodějům soutěže 
v čarodějnických disciplínách, jako 
např. hod koštětem do komína, 
shazování netopýřích kuželek, skoky 
v čarovném pytli, běh 
v sedmimílových botách přes 
smrdutý močál. Miss čarodějnicí 
2012 se stala čarodka Erička. Po 
spálení čarodějnice se konala až do pozdních hodin čarodějnická zábava. 
Reprohudba Zbyňka zněla krásně a hasičské makrely moc  chutnaly. 
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5. května 2012  předání medaile Za záchranu života  
V roce 2006 (ve svých 10 letech)  Jan Dvořáček 
začal pracovat v kolektivu mladých hasičů SDH 
Roubanina. V současné době aktivně trénuje 
s družstvem mužů. Své znalosti z tréninků a 
z odborného vzdělávání v hasičské prevenci,represi 
a úseku záchrany lidských životů dokázal využít 
v Březové nad Svitavou (místo jeho bydliště) dne 14. 
března 2011. Tehdy na tréninku sportovců ve 
skateparku zachránil život kamarádovi Š.Mackovi, 
který si při pádu způsobil těžký úraz hlavy 
s následným bezvědomím a zástavou dýchání.  Jan 
mu okamžitě poskytl první pomoc  a setrval až do 

příjezdu rychlé záchranné služby.  Honzovi patří dík a obdiv, že duchapřítomně 
dokázal raněnému pomoci. Hasiči z Roubaniny jsou rádi, že mezi sebou mají 
takového člena a právem poslali žádost k vedení SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska) o medaili. Dne 5. května 2012 v Centru hasičského hnutí 
v Přibyslavi byla předána Janu Dvořáčkovi medaile Za záchranu života.  
 
3.června 2012    
Dětský karnevalový den 
V neděli 3.června si z nás počasí 
dělalo legraci, takže karneval proběhl 
v budově hasičů, soutěže pak venku. 
Během diskotéky dospělí hodnotili 
masky. Nejhezčí maskou byl 
spiderman Hyneček a kovboj 
Martínek. Nejrychlejším limonádových 
pijanem byla šmoulinka Danielka a 
hasič Lukáš. Hostem dne byl zkušený 
myslivec – p.K.Mužík, který dětem i 
dospělým povídal o lese a zvířátkách. Vycpanou lišku a jelení parohy chtěl  
pohladit snad každý.   
 
Červen-říjen 2012   soutěž Nejhezčí rozkvetlé okno Roubaniny 
Letos kulturní komise v Roubanině vyhlašuje pro snaživé občany soutěž o 
nejhezčí rozkvetlé okno. Na podzim roku 2012 vyhodnotíme. 
 
29.června-9.července 2012    Hezké vysvědčení 
Roubaninské děti, které se dobře učily a nemají žádnou trojku na vysvědčení, si 
mohou přijít s vysvědčením  do koloniálu za paní Kobylkovou pro sladkou odměnu.  
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Slovo starosty obce   
           Vážení spoluobčané ! 
           Obec Roubanina získala od SZIF dotaci na úpravu ploch na místním 
hřbitově. Konkrétněji: úprava cest, instalace veřejného osvětlení, úprava zeleně. 
Projekt se začne realizovat v července a potrvá do prosince.   
Žádáme spoluobčany o vstřícnost a ohleduplnost při realizování projektu, která 
sice trochu stíží návštěvu hřbitova, ale zároveň vylepší dané prostředí. 
            Všem spoluobčanům přeji vydařené léto plné sluníčka, pohody a dobré 
nálady a dětem dlouhé hezké prázdniny.                 
                                                                                           Petr Dvořáček 
 

Slovo velitele SDH 
            Hasičský rok jsme zahájili školením zásahové jednotky v oblasti prevence 
proti požárům, kde nás školil nprap. Pivoňka z HZS Blansko. V návaznosti na toto 
školení jsme provedli preventivní kontroly nemovitostí. Tyto prohlídky děláme 
formou porady s majitelem nemovitosti na téma „vznik požáru“. Neukládáme 
žádné sankce, ale chceme lidem poradit, jak ušetřit peníze za opravu domu po 
požáru. Lidé nemusí mít obavy ani z toho, co hasiči uvidí, jelikož tito jsou vázáni 
mlčenlivostí. 
Rád bych se zmínil o úspěchu našeho soutěžního družstva, které vyhrálo I. kolo 
soutěže v PS, která se konala v okrsku ve Stvolové. 
Závěrem bych vás rád pozval na hasičské akce a poděkoval za podporu hasičů v 
naší obci. 
                                                                                          Michal Kobylka 

 
Slovo účetní obce 

Komentář za vlastní hospodaření obce za rok 2011 
 

1. Příjmy a výdaje obce: 
V roce 2011 byly příjmy obce  1 657 286,09  Kč a výdaje 1 663 494,91 Kč.  
Vzhledem k roku 2010 se příjmy obce snížily přibližně o 400 tis. Kč, 
zejména důsledkem snížení příjmů z daní a taktéž výdaje  se  snížily cca. o 
300 tis. Kč. Ke konci období  zbylo na účtu 81 607,44  Kč , které budou 
použity v příštím roce k financování dalších akcí. 

2. Komentář vlastních příjmů a výdajů :  
a) příjmy        Rozhodující příjmy mimo daňové byly zejména: 

- neinvestiční dary  21 tis. 
- dotace :       ÚP  213  tis., na výbavu JSDH   81,8 tis.,  výstavba  

parkoviště u hřbitova  200  tis.                
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         Obec splácí dva  dlouhodobé úvěry  v částce 5 900,- Kč/ měs. (2009- 2013) 
          a 3 500,-Kč/měs. (2010-2014) .              
          

b) výdaje  (Obec má zejména běžné výdaje, kromě výdajů, na které 
poskytnul dotaci JMK nebo prostředky ze státního rozpočtu, které 
jsou vždy plně vyčerpány).  
Rozhodující výdaje byly zejména:  
- výstavba parkoviště(dotace 200 tis. + vl. finance) 305,2  tis. 
- základní školy 148,2  tis. 
- veřejné osvětlení  93,5  tis. 
- komunální odpad  97,4  tis. 
- obecní zaměstnanec (dotace 213  tis. + vl. finance)  248,5 tis. 
- PO (JSDH) – (dotace 81,8 tis.+ vl. finance na nákup požární 

stříkačky)   108,2 tis. 
- zastupitelstvo  91,6 tis. 
- místní správa  286,3 tis. 

                                                                                                                                           
           Obec v roce 2011 neměl poskytnuty žádné prostředky na řešení následků  
           živelných katastrof. 
                                                                                            Lenka Kobylková 

 
 
 
 

Co teprve bude ? 
 

»   5. července 2012  memoriál L.Knődla 
»   5. srpna 2012       hasičský výlet    

     »   září/říjen 2012     drakiáda 
     »   říjen 2012            hasičská zabíjačka  
     »   listopad  2012      lampionový průvod 
     »   podzim 2012        vyhodnocení soutěže Nejhezčí okno Roubaniny 2012 
     »   prosinec 2012      mikulášská nadílka 
     »   prosinec 2012      turnaj ve stolním tenise 
     »   ………………….. 
 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 2012 oslaví 
své kulaté či požehnané narozeniny: 

      
                        v červenci           Marta Elísková, č.p. 15    
                                              Marta Kobylková, č.p. 12 
                                              Zdeňka Kobylková, č.p. 25 
                                              Libuše Peková, č.p. 10 
                                              Eva Trčková, č.p.33    
 
                        v srpnu              Růžena Kohoutková, č.p. 13  
                                              Pavel Trčka, č.p.56   
 
                        v září               Marcela Elblová, č.p.53      
 
                        v říjnu               Josef Dvořáček, č.p.18 
                                              Libuše Elblová, č.p.39            
  
                        v listopadu          Marie Nešporová, č.p. 41 
                                              Jan Podhradský, č.p. 44 
                        
                        v prosinci            David Rozbořil, č.p. 17 
                                               Dana Seidlová, č.p. 32       
      
Na svět koukejte vesele, ať se co chce semele. 
        Naše přání shrne jedna věta: štěstí, zdraví, dlouhá léta.  
                             
                                                                               kulturní komise OÚ Roubanina 

 
 

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

 
 

Děti, jsme rádi, že užíváte roubaninské dětské hřiště.  Ovšem  
nezapomínejte na kulturu prostředí i tam a uklízejte menší hračky do 
připravených nádob a ty větší hračky(tříkolka, odráželo,….) k lavičce. 
Když se nějaká větší hračka rozbije, nevadí. Ale je potřeba ji doma 
spravit a vrátit. Hřiště je Váš společný venkovní pokojíček. A kdo by 
chtěl mít v něm nepořádek a rozbité hračky?   
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Od 20.května 2012  začalo Nedělní cvičení s Gábinou 
Ať žije kultura a sport v obci. Zadáno pro ženy a dívky- malé i velké, štíhlé i oblé, 
Přijďte mezi nás si zacvičit. Každou neděli v 18 hodin v budově hasičů cvičíme 
střídavě zumbu a bodystyling. Vím, že je teplo a doba dovolených nebo vždy není 
chuť. Minimální počet cvičenek je 6, jinak se necvičí. Prosila bych cvičenky, 
dejte mi vědět mailem (r.dvorackova@seznam,cz) nebo sms (607937198 nebo 
773988894) do soboty večera, zda v neděli přijdete cvičit. V neděli dopoledne 
musím volat Gábině, zda jsme kompletní. Kdo se mi ozve, tomu oznámím případné  
zrušení cvičení.  
               Děkuji a sportem ku zdraví.                                   Radka Dvořáčková 
 
 
 
Něco na zub – do třešňové sezóny  třešňový koláč 
( Místo třešní lze samozřejmě použít také višně nebo jiné sezónní ovoce).  
 
 500 g tvarohu 
 3 vejce 
 60 gramů třtinového cukru 
 kůra z ½ citronu 
 1 vanilkový cukr 
 50 třešní 
 kousek másla na vymazání formy 
 špetka prášku do pečiva 
 5 lžic polohrubé mouky   
 
Příprava 
 1. Ušleháme tvaroh s vejci, třtinovým cukrem a citrónovou kůrou ve vysoké míse. 
 2. Poté vymastíme kulatou formu, kterou vysypeme směsí mouky a prášku do 
pečiva. 
 3. Pokud je těsto málo husté, vmícháme do něho část sypké směsi. 
 4. Do vymazané formy nalijeme těsto, které uhladíme lžící, posypeme vanilkovým 
cukrem a nakonec ozdobí omytými třešněmi bez stopek. 
 5. Koláč pečeme v předehřáté troubě. Doba pečení je cca 25 minut.   
 
Dobrou chuť! 
 
 
 

A na další stránce najdete rady pro vášnivé 
zahrádkáře: 
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Jak odlákat mouchy a komáry 
 Mouchy odlákáme pomocí vůně bazalky nebo rajských jablíček. Pokud pěstujeme 
tyto rostliny na okenním parapetu, mouchám se dovnitř domu příliš nechce. 
Bazalka údajně vadí také mravencům. Komárům zase vadí vůně hřebíčku. Pokud 
nechcete, aby Vám létaly domů nebo do chaty, postavte na okno lahvičku s 
olejem, do kterého jste předtím nasypali 20 až 30 paliček aromatického 
hřebíčku 
Jak ochránit úrodu před vosami 
 Ovocnou úrodu můžete částečně ochránit, když na stromy zavěsíte lahve se 
sladkou tekutinou, ve které se vosy utopí. Vosy lze úspěšně lákat také do kbelíku 
či jiné širší nádoby s ovocnou šťávou. Jakmile vosa spadne do tekutiny, už nemá 
šanci.    
Jak na zelené hnojení 
Zelené hnojení představuje velmi ekologický způsob, jak doplnit živiny v půdě, 
kterou bychom příští sezónu rádi využili k pěstování zeleniny, která je náročná na 
výživu. Je ekologické, nenáročné, chrání půdu před velkými teplotními výkyvy, 
stejně jako před výskytem různých plevelů. V létě je ideální doba, abychom 
začali s výsevem. Zelený materiál lze využít také k mulčování. Pro zelené hnojení 
jsou ideální rostliny, jako je jetel nebo pohanka. Rostliny vysejeme do záhonu, 
necháme je vyrůst, pak je posečeme a zaořeme do půdy. Půdu necháme ležet 
ladem a příští jaro využijeme k pěstování. 
Jak  pečovat o růže uprostřed léta 
 Stříhání růží je nejdůležitější součástí péče o růže v období letních prázdnin. 
Odkvetlá květenství růží pravidelně sestříháváme. Prodloužíme tak délku jejich 
kvetení. Čím hlouběji stříháme, tím více dalších květů nám rozkvete. K 
prodloužení délce květu rovněž přispěje, když růže na přelomu července a srpna 
přihnojíme. Přidané hnojivo by mělo být bohaté především na draslík. Půdu kolem 
růží je rovněž dobré zkypřit a v případě potřeby odplevelit.    
Pozor na odpad z řezu 
 Odpad z řezu je třeba vždy pečlivě odstranit z blízkosti rostlin. Nejlepší je ho 
spálit, anebo odvézt mimo zahradu. Při vlhkém počasí se totiž v ostřihaných 
částech růží zabydlí plíseň, která se přenese na živé rostliny, a to tak, že 
napadne pupeny. Nemocné výhonky je taktéž nutné hned ostříhat a zničit. V létě 
jsou růže ohroženy padlím. Pokud na listech pozorujeme zašednutí doprovázené 
puchýřky, růže ihned postříkáme chemickým přípravkem proti padlí 

 

Krásné léto, prázdniny a stále dobrou náladu 

přeje Kulturní komise v Roubanině 
Příští Roubaníček vyjde v prosinci 2012. 

 


