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Co už bylo ?
5.července 2015

Memoriál L.Knődla

Tradiční soutěž v požárním sportu v Roubanině
se konala již jako 12. ročník Memoriálu Ludvíka
Knődla. Hasičskou soutěž navštívila i starostka
KSH ČMS Jihomoravského kraje Zdeňka
Jandová, starosta OSH Blansko Milan Vykydal
a zúčastnilo se 13 sborů dobrovolných hasičů a
hasiček z blízkého i vzdálenějšího okolí a 6
družstev dětí - mladých hasičů.

1.a 2.srpna 2015 oslavy 120.výročí založení SDH

Sobotní program byl zahájen slavnostním
přestřižením pásky u rekonstruované požární
zbrojnice nejvyššími zástupci Jihomoravského
kraje : JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem
Jihomoravského kraje a jeho 1. náměstkem
Ing. Stanislavem Juránkem. Následovala
prohlídka starého zásahového vozidla –
autocisterny Pragy RN, návštěva hasičské
budovy a otevření výstavy dobové hasičské
techniky a výstroje, doplněné o výstavu
fotografií z historie SDH Roubanina.
Hejtman předal vysoké krajské vyznamenání
zasloužilým členům sboru SDH Roubanina Josefu Dvořáčkovi st., Ladislavu Říhovi a
Zdeňku Špačkovi a následovalo představení
almanachu ke 120. výročí založení sboru v
Roubanině a dějin sboru autorkou almanachu
PhDr. Taťánou Kučerovskou.
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Nedělní program byl zahájen mší
svatou za živé a zemřelé členy sboru
dobrovolných hasičů v Roubanině ve
farním
kostele
svatého
Ondřeje,
přivítáním nového faráře Mgr. Miroslava
Hřiba ve farnosti Roubanina. Po mši
následoval slavnostní průvod s prapory k
pamětní desce pana Antonína Paráčka
(učitele, významného občana obce
Roubanina a zakladatele místního Sboru
dobrovolných hasičů v Roubanině) na místním hřbitově v Roubanině a uctění jeho
památky.
Poté se delegáti shromáždili ke
slavnostní schůzi na místním výletišti,
proběhly zdravice starostů a hostů,
projevy starosty SDH Roubanina bratra
Michala Kobylky a starosty obce Petra
Dvořáčka, vyznamenání zasloužilých členů
SDH Roubanina, podepsání smlouvy
Prohlášení o spolupráci sborů SDH
Roubanina a Dobrovolného hasičského
zboru Radimov (Slovensko). Následovaly
projevy zástupců obce Radimov - starosty obce Radimov - Ing. Jána Provazníka a
předsedy DHZ Michala Nagyho, starostky KSH ČMS Bc. Zdeňky Jandové a
předsedkyně
KV DPO Trnavského kraje Marty Hurbanisové, předání
upomínkových darů a předání daru obce Roubanina - sošky svatého Floriána,
patrona hasičů, místnímu sboru SDH. Proběhlo připnutí stuhy ke 120. výročí
založení sboru na praporec SDH Roubanina, předání pamětní stuhy od SDH
Roubanina na praporec propagační jízdy historických hasičských vozidel.
Vyvrcholením byly ukázky
dobové a novodobé hasičské
techniky - ruční hašení
tlumicí, ruční hašení pomocí
nádrže na podvozku, ruční
hašení - vědro s pumpou,
hasičský
velocipéd
(HASMEN) - SDH Žabčice,
ruční
koněspřežná
stříkačka - SDH Sebranice,
parní
koněspřežná
stříkačka (r.v. 1912) - SDH
Bořitov, motorová stříkačka
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- SDH Korbelová Lhota, výstava a ukázka zásahu
historickým vozidlem Austro Daimler (r.v. 1927) SDH Lysice, zásah se starým zásahovým vozidlem –
autocisternou Praga RN - SDH Roubanina, cisternové
vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP - SDH Křenov,
požární sport - SDH Slatina, zásah přenosnou
stříkačkou - SDH Horní Smržov, vyproštění osoby z
havarovaného vozidla - SDH Velké Opatovice, zásah
pomocí automobilové plošiny vozidla AP27 S2R provedení záchranných a technických prací ve
výškách - HZS JMK PS Boskovice, zásah pěnou SDH Letovice.
Poděkování patří všem šikovným a pilným organizátorům, starostům a hostům,
zúčastněným hasičům a hasičským sborům z blízkého i vzdáleného okolí, všem,
kteří se podíleli na úklidu a přípravě místního kostela, na bohaté květinové
výzdobě, mažoretkám, moderátorovi, dechovce, sponzorům, hostům a
návštěvníkům akce z řad občanů, kteří přišli podpořit hasiče v jejich činnosti.
Blahopřání všem vyznamenaným hasičům a hasičkám z Roubaniny.

18.října 2015

Dračí odpoledne

Letošní drakiáda proběhla v neděli 18.října.
Draci alespoň na chvilku vzlétli, i když bylo
to odpoledne spíše bezvětří. Po pokusech o
létání jsme s dětmi v místní budově hasičů
tvořili bramborová razítka, kterými jsem
zdobili papírové dárkové taštičky, talířky a

obálky. Některé děti využily nazdobené

obálky a poslaly je jako přání Ježíškovi.
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Léto – podzim 2015
soutěž „Nejkrásnější zahrada Roubaniny“

Letošní počasí naší soutěži moc nepřálo. Příliš velké teplo a sucho způsobilo, že
kulturní komise odvolala focení a rozhodla obdarovat každý domek vánoční
hvězdou pro hezčí adventní chvíle. Soutěž se odkládá na příští rok 2016.

21. listopadu 2015

2.ročník Róbaninské slivovičky

2.ročník
soutěže
s
názvem
Róbaninská slivovička ,o nejlepší slivovici,
zorganizovali v sobotu 21.listopadu 2015
místní hasiči. A protože k dobrému pití
patří neodmyslitelně i dobré jídlo, je
vždy připraveno pro návštěvníky koštu
vedle ochutnávky domácích pálenek i
kvalitní
občerstvení
čerstvé
zabíjačkové
speciality.
Příjemnou
atmosféru celé akce v budově hasičů v
Roubanině podtrhovala i živá hudba. Vítěznou pálenkou se stala meruňka pana
Mariana Živného z Velkých Opatovic - vzorek číslo 10. Na závěr akce proběhla
dražba lahví tří nejlepších pálenek.

6.prosince 2015
Adventní odpoledne s mikulášskou
nadílkou

„Ať jsi holka nebo kluk, pobavil tě KUK a
CUK“ dětské hudební divadlo z Brna.
Vánoční atmosféru nám donesly děti ze
ZŠ
Deštná
svým
předvánočním
vystoupením. Mikuláš se svou družinou
andělů a čertů obdaroval hodné děti
nadílkou a poté všem občanům naší
vesničky rozsvítil venku obecní vánoční
stromek. Přítomní mu
poděkovali

zpěvem vánočních koled.
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podzim – zima 2015

Dětské podvečery v knihovně

Každou středu paní M.Trčková
poskytuje
možnost dětem zaposlouchat se do četby
knížek nebo vyrobit si maličké předměty, jako
netopýry,
košíčky….
Ve
vánočním
čase pak
děti
zdobily perníčky, vyráběly svícínky. Jen
škoda, že těch středečních návštěvníků je
málo.

Slovo starosty obce
Obec Roubanina je členem mikroregionu Letovicko (spolu s dalšími 15 obcemi).
V letošním roce se v mikroregionu řešila otázka vzniku biologického rozložitelného
komunálního odpadu ve zkratce BRKO. Bylo rozhodnuto podat žádost o dotaci na fond
životního prostředí na zakoupení domácích kompostérů a drtiče dřevěného odpadu.
Žádost byla kladně vyřízena a mohly se zakoupit kompostéry a drtiče. V tomto období se
řeší otázka smluv mezi mikroregionem a uživatelem domácích kompostérů. Začátkem
roku 2016 Vaši domácnost navštíví zástupce Obecního úřadu obce Roubanina s návrhem
smlouvy na zapůjčení kompostéru. Kompostéry budou domácnostem zapůjčeny na období
pěti let bezplatně a po tomto období se stanou majetkem Vaší domácnosti. Štěpkovač
budete moci využívat bezplatně. Práci se štěpkovačem bude vykonávat obecní pracovník
k vaší spokojenosti. Doufáme, že opatření vzniku BRKO bude přínos pro naši obec v tom,
že zahradní odpad se nebude muset odvážet za drahé peníze do pro nás vzdálených
kompostáren.

Další větší akcí v letošním roce byla oprava skladových prostor na místním koloniálu.
Obec na tuto akci obdržela dotaci od Jihomoravského kraje z programu rozvoje venkova.
Z těchto finančních prostředků byly opraveny sklady, dlažba dvora a venkovní vrata.
V jarních měsících bude natřena venkovní fasáda. Je to další obecní budova, která si
zasloužila generální opravu a zlepší se tím vzhled naší obce. Toto jsou hlavní akce
Zastupitelstva obce Roubanina letošního roku.
Dovolte mě poděkovat všem zastupitelům za poctivou práci pro naši obec.
Všem spoluobčanům děkuji za podporu v naší práci. Přeji hezké, radostné
vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2016.
Vážení
spoluobčané, mějte se rádi.

Petr Dvořáček
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Slovo starosty SDH
Vážení spoluobčané,
Jak jsem již v příspěvku minulého vydání Roubaníčku předeslal, náš sbor slavil v letošním
roce 120. výročí jeho založení. Hlavní oslavy tohoto výročí proběhly první srpnový
víkend. Do naší obce se sjelo mnoho hasičů z blízkého i dalekého okolí. Výročí založení
sboru jsme důstojně oslavili. Samozřejmě ani letos nechyběl Memoriál L.Knődla, který se
rovněž vydařil. Poslední akcí byla Róbaninská slivovička. Na druhém ročníku jsme
zaznamenali nárůst jak vzorků do soutěže, tak i účastníků.
Rád bych poděkoval všem hasičům za tu dobrovolnou práci, kterou v letošním roce
odvedli a rád bych poděkoval i vám, spoluobčanům, za podporu hasičů u nás v Roubanině.

Michal Kobylka

Slovo knihovnice obce
Už je za námi další rok. Jaký byl? Letos přibylo pár nových čtenářů - celkový počet
je 48, z toho 12 čtenářů do 15 let. Celkem bylo 1129 výpůjček, z toho 57 periodik. Opět
jsme prožili ,,Noc s Andersenem", středeční odpoledne jsme věnovali výtvarným
činnostem a čtení. Po dokončení makety na výstavu výročí místního SDH zájemců o tuto
činnost ubývá. Letos také proběhla revize knihovního fondu, bylo vyřazeno 63 výtisků,
které VF Boskovice nabídl k rozebrání. Obohatili jsme náš fond o spoustu nových knih.
Navštěvujte naše webové stránky a náš on-line katalog, kde se dozvíte více informací.
Přeji všem čtenářům krásné Vánoce a pohodový rok 2016.

Marie Trčková

Jaké jsou předpokládané akce ?
16. ledna 2016
Roubaninský ples
zač. března 2016
oslava MDŽ
březen 2016
turnaj v mariáši
březen-duben 2016 zabíjačkové speciality
30. dubna 2016
pálení čarodějnic
5. července 2016
Memoriál Ludvíka Knődla
7. srpna 2016
hasičský výlet
…………………..
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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V první polovině roku 2016 oslaví
své kulaté či požehnané narozeniny:
v lednu

p. Věra Elblová, č.p. 20
p. Vladimír Luňáček, č.p. 52
p. Libuše Rozbořilová, č.p. 17

v únoru

p. Vlasta Dvořáčková, č.p. 18

v březnu

p. Věra Korbelová, č.p. 29

v dubnu

p. Irena Kolářová, č.p. 36
p. Alois Bušina, č.p.50

v květnu

p. Ladislav Říha, č.p. 11
p. Marie Trčková, č.p. 48

v červnu

p. Vladimír Dvořáček, č.p. 23
p. Jiří Smolka, č.p. 11

Jedinečná osobnost je jako červená růže mezi modrými - svou
výjimečností upoutá pozornost každého.
Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a výjimečných okamžiků v
životě přeje
OÚ Roubanina

Vaše příspěvky
Výpůjční doba Obecní knihovny v Roubanině
úterý 17,00 – 18,30
středa 16,30 – 20,00
Ať vaše hvězda jasně svítí nejen o Vánocích.
Ať vánoční pohoda se stane vaší součástí a nový rok 2016 vám
přinese klid v duši. Pokoj, mír, radost a spokojenost přejí
kulturní komisařky z Roubaniny.

Příští Roubaníček vyjde v červnu 2016.

