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Co už bylo ? 
 
5.července 2011   Memoriál L.Knődla 

Na letošní  ročník memoriálu 
Ludvíka Knődla se sjelo 
rekordní množství hasičských 
družstev. Změřit své síly 
přijelo osm družstev mužů, 
jedny ženy, čtyři družstva 
starších žáků a svými 
dovednostmi se pochlubili i 
naši nejmladší. Při příležitosti 
letošní soutěže propůjčila p. 
Širůčková hasičská 
vyznamenání bratra Knődla ke 
stálé výstavě v budově SDH. 
 

10.července 2011 vítání nových občánků 
 
Prý je na světě málo kluků.  
Do Roubaniny přibyli rovnou 
dva malí kluci: Michal 
Dvořáček a Adrian Frank. 
Vítejte kluci doma.  
 
„Malé dítě je jako semínko. A je 
jen na rodičích, jaká vyroste ze 
semínka růže. Přejeme, aby Vaše 
miminko vyrostlo do nádherného a 
vznešeného člověka.“  
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7.srpna 2011  Hasičský výlet – 
výročí 655 let obce a setkání hasičských praporů 
První srpnovou neděli se v Roubanině slavilo. Obec Roubanina si připomněla 655 
let od první dochované písemné zmínky o obci. Oslava byla spojena se setkáním 

hasičských praporů. Pozváni 
přijalo 18 sborů dobrovolných 
hasičů  z blízkého ale i 
vzdáleného okolí. Oslavy 
navštívil také náměstek 
hejtmana  Jihomoravského 
kraje - pan Ing. Stanislav 
Juránek. Po slavnostním 
dopoledni měl následovat 
tradiční hasičský výlet, ale 
tuto akci bohužel pokazilo 
počasí. 
 

 
16.října 2011  Drakiáda 
Začalo nám foukat ze strnišť a děti se těšily na pouštění draků. Nepohrdli ani 
rodiče, kteří si také ochotně zaskotačili. Některým šikulkám draci lítali až 
k Březince. 
 
 
 
22.října 2011  Hasičská zabijačka se zábavou 

Roubaninští hasiči přišli opět 
s něčím novým. Uspořádali 
hasičskou zabijačku, která 
věčer pokračovala zábavou s 
hudbou p. Bendeho. Bohatá 
byla i tombola z 
nevydařeného výletu díky 
počasí. Na občerstvení byly 
řízky z poražených vepříků. 
Po zabijačkových výrobcích 
se zaprášilo už dopoledne. 
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17.listopadu 2011  Lampionová procházka Roubaninou 
Již se stalo tradicí, že 
sedmnáctého listopadu vyrazí 
nejen děti, ale i dospělí na 
lampionový průvod, pořádaný 
kulturní komisí. Počasí přálo, tmy 
bylo dostatek. Děti vyrazily 
hledat písmenkové kostičky pro 
doplnění věty, kterou úvodem 
dostaly. U rybníku je čekal cíl a 
po sladké odměně přesun ke 
hřbitovu a vypuštění balónu 
štěstí. 

 
27.listopadu 2011   
Svatoondřejská pouť 
 
   První adventní neděle patřila oslavě 
svátku sv.Ondřeje, kterému je zasvěcen 
roubaninský kostel. Po slavnostní mši místní 
farníci spolu s ochotnými lidmi pozvali 
přítomné do budovy hasičů na malé 
pohoštění. 
 
 
3.prosince 2011  Mikulášská nadílka     

Mikulášský podvečer - v 
sobotu 3.12.2011 - neměl 
chybu. Děti ze základní školy 
v Deštné vystoupily se svým 
vánočním pásmem. V jejich 
vystoupení nechyběla i lákavá 
světýlka, při kterých sál 
náhle ztichl. Všichni přítomní 
vychutnávali při krásné hudbě 
kouzelnou vánoční atmosféru. 
Zpívaly se koledy. Poté přišel 
mikuláš, andělé a čerti. Děti 

mikulášovi předvedly naučené básničky či písničky a slíbily, že budou ještě 
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hodnější než dosud. Všechny děti byly odměněny. Čerti tak neměli žádnou práci. 
Hurá, v Roubanině se nezlobí. Již tradičně nám Mikuláš rozsvítil obecní vánoční 
strom u zastávky a popřál krásné vánoční svátky. 
 
17.prosince 2011  Vánoční turnaj ve stolním tenise 

Předvánočního turnaje 
v pinkponku se zúčastnilo 
22 hráčů. Všichni se snažili 
s pálkou uspět, ale vyhrát 
může jen jeden. A pro 
tentokrát pinkponkovým 
králem 2011 se stal Fr. 
Kalas z Velkých Opatovic. 
Druhé místo získal náš  ex 
šampión Tomáš Dvořáček.   

 
 

Slovo starosty obce 
    Blíží se konec roku a každý nějak bilancuje. Chci se s vámi podělit o bilancování 
roku 2011 z pohledu Obecního úřadu Roubanina. 
    Může se zdát, že v letošním roce nedošlo k mnoha změnám v naší obci. Ale 
přece jen  se podařilo dokončit parkoviště u  místního hřbitova. Tuto akci 
provedla firma Ulehla Svitavy. Financování bylo z dotace program rozvoje 
venkova JMK.  
    Druhou akcí byla instalace zábradlí u místní komunikace u Kočárů, financováno 
z dotace mikroregionu Letovicko. Zábradlí instalovala firma  zámečnictví 
Kobylka.  
    Další akcí bylo svedení povrchových vod do žlabů u požární nádrže. 
    V podzimních měsících obecní úřad zajišťoval  kominickou firmu pro občany na 
čištění komínů a provedení  revize. Moje osobní hodnocení je takové, že ještě 
v současné době existuje  mezi kominíky solidní firma, která dovede provést 
zodpovědnou práci za solidní peníz. 
Toto je takové krátké zavzpomínání na letošní rok. 
Kdo má zájem o dění v obci, tak ví, co se  děje a co ještě chceme realizovat. 
Dovolte mě poděkovat těm občanům, kteří s obecním úřadem spolupracují  a 
pomáhají nám v této práci. 
 
Na závěr vám všem přeji  šťastné Vánoce, bohatého ježíška  a v novém roce 
2012 pevné zdraví a rodinnou pohodu. 
                                                                                            Petr Dvořáček 
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Slovo velitele SDH 
Vážení spoluobčané, 
v uplynulém roce hasiči z Roubaniny nezaháleli a co do počtu a kvality akcí si 
mohou zadat i s většími sbory měst. Hasiči jsou již po dlouhá léta nedílnou 
součástí obce, ve které pořádají kulturní i sportovní akce. Jen namátkou bych 
zmínil ples, pálení čarodějnic, Výlet, memoriál L. Knődla. Letos přibyly dvě akce. 
Jednou je setkání hasičských praporů, kde jsme zorganizovali průvod zástupců 
bezmála dvaceti sborů se zástavami a druhou akcí je hasičská zabijačka, která 
ve své podstatě navazovala na nevydařený výlet z důvodu počasí. 
Letos jsme začali soutěžit s novým strojem PS 12 a sklízíme na soutěžích 
úspěchy. Jedním z nich je čtvrté místo v Cetkovicích, kde jsme obstáli ve velké 
konkurenci družstev soutěžících na úrovni okresních soutěží. 
Naši hasiči a obzvláště jednotka JSDHO nezahálí ani ve školeních ani v prověření 
bdělosti při vyhlášení poplachu. 
Rád bych touto cestou poprosil všechny občany s blížícím se vánočním svátkem o 
mimořádnou opatrnost při zapalování adventních ozdob a svíček, a o bezpečném 
ukládání popele, který je schopný ještě po několika dnech zapálit (např. dřevník 
či kontejner). 
Závěrem bych rád poděkoval všem občanům za přízeň k hasičům a hasičům 
samotným za práci, kterou odvádějí bez nároku na mzdu či uznání a popřál bych 
všem krásné vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do roku 2012. 
                                                                                         Michal  Kobylka 
 
 

Co teprve bude ? 
 

»   konec ledna 2012  Roubaninský ples 
»   celý leden 2012   občané hodnotí v soutěži Kultura bydlení 2011  
»   březen 2012    oslava MDŽ 
»   jaro 2012    vyhlášení výsledků soutěže Kultura bydlení 2011  
»   30. dubna 2012   pálení čarodějnic  
»   květen 2012   oslava Dne matek 
»   červen 2012  oslava Dne dětí 
»   ……………….  

 
Sledujte prosím plakáty na obecní vývěsce, na internetových stránkách obce   
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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Hodnocení soutěže Kultura bydlení 2011 
Kulturní komise rozhodla, že hodnocení kultury bydlení vezmou do rukou samotní 
občané. Proto vás tímto oslovuje, zapojte se a sami rozhodněte. Nabízí vám dvě 
možnosti hodnocení: 
 
1. V místním obchůdku p. Kobylkové během ledna 2012 budou vystaveny 
fotografie domů a okolí podle popisného čísla. Po zhlédnutí napište na papírek 5 
popisných čísel domů, které dle vás vypadají nejkulturněji. Papírek s čísly vložte 
v obchodě do označené krabice. Nepodepisujte ho. Hlasování je anonymní, jen 
nahlaste paní Kobylkové, že jste odevzdali lístek. Chceme se tak vyhnout 
nepříjemnostem, aby někteří hlasovali vícekrát. 
2.  Na internetových stránkách www.roubanina.cz budou vystaveny všechny fotky, 
co by se nevešly na tablo do obchodu. Nahlédněte a rozhodněte. Nemusíte nikam 
chodit, ale o hlasování nepřijdete. Hlasujte během ledna 2012 emailem: napište 
pětici čísel a zašlete na emailovou adresu:  r.dvorackova@seznam.cz  Tato 
varianta hlasování není anonymní, protože musíte uvést, kdo hlasování posílá. Z již 
zmíněného důvodu nesprávného vícečetného hlasování. 
 
Kulturní komise doufá, že se hlasování zúčastní co nejvíce občanů a předem 
děkuje. Komise poté provede vyhodnocení. Výsledky soutěže zveřejní a ceny 
budou rozdány během března 2012. 
 

V první polovině nového roku 2012 oslaví 
své kulaté či požehnané narozeniny: 

      
                        v lednu              Věra Elblová, č.p.20 
                                                František Trčka, č.p.8 
                                               
                          v únoru              Vlasta Dvořáčková, č.p.18                                          
                                                Věra Kobylková, č.p.27 
 
                          v březnu             Věra Korbelová, č.p.29                                             
                       
                          v dubnu              Irena Kolářová, č.p.36 
                                                Josef Trčka, č.p.33 
                                                              
                          v květnu              Ladislav Říha, č.p. 11 
                                                 Marie Trčková, č.p.48 
 
                          v červnu              Marie Korbelová, č.p.54    
   
      Kdo je pořád veselý,ten ničeho se nebojí. 
        Koho těší svět,ten tu bude nejmíň do sta let. Vše nejlepší přeje                                      
                                                                        kulturní komise OÚ Roubanina. 
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Vaše příspěvky 
 
» V životě potkáš dva typy lidí: Takové, kteří tě srazí 

na kolena a takové, kteří ti pomohou vstát... 
 Ale nakonec poděkuješ oběma. 

A mezi který typ se řadíte vy, vážení spoluobčané?  
         …………………… 
Pro děti 

 
Můj milý Ježíšku, mám jedno vánoční přání, 
chtěla bych andílka z nebe, 
Svítí nám hvězdičky, za oknem zebe. 
 
Můj milý Ježíšku, znáš moje vánoční přání, 
chtěla bych andílka z nebe. 
Možná až usnu, pak uvidím tebe. 
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Vánoční kvíz (Udělej si kvíz a vyzkoušej si, co o Vánocích všechno víš.) 
1) Co je to Štědrý den? 
a) první svátek vánoční, slaví se 25. 12. 
b) hlavní vánoční svátek, den, kdy se narodil Ježíš Kristus 
c) poslední den přípravy na vánoční svátky a zároveň vrchol Vánoc v Česku 
2) Co je to Boží hod vánoční a kdy se slaví? 
a) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 25. 12. 
b) druhý vánoční svátek, oslavuje se rodina a dobré jídlo; 25. 12. 
c) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 26. 12. 
3) Co je to svátek sv. Štěpána? 
a) oslavuje se prvomučedník svatý Štěpán 
b) druhý svátek vánoční, oslavuje se svatý Petr 
c) třetí svátek vánoční, oslavuje se svatý Štěpán 
4) Kdy se do českých domácností dostal vánoční stromeček? 
a) ve 40. letech 19. století 
b) v 80. letech 19. století 
c) v 50. letech 20. století 
5) Proč je ryba tradičním českým pokrmem štědrovečerní večeře? 
a) ryba je postní jídlo a zároveň symbol křesťanství 
b) ryba je symbol bohatství a přinese peníze do rodiny 
c) ryba je postní jídlo a zároveň symbol islámu 
6) Proč si dáváme pod talíř při štědrovečerní večeři kapří šupinu? 
a) přinese nám štěstí 
b) přinese nám dostatek peněz 
c) zaručí nám kapra i k další štědrovečerní večeři 
7) Kdy se mají začít na Štědrý den podle křesťanské tradice rozbalovat dárky? 
a) když se objeví první hvězda na nebi 
b) když dojíme večeři 
c) když se dodíváme po večeři na vánoční pohádku 
8) Doplňte správně slovo v textu koledy Narodil se Kristus pán 
Narodil se Kristus Pán – veselme se, 
z růže kvítek vykvet nám – radujme se. Z               a)  chudobného 
života čistého, z rodu (…doplňte…),                        b) mateřského 
Nám, nám, narodil se.                                             c) královského 
9) Co to znamená, když při pouštění lodiček (plovoucích svíček) zůstává lodička při 
okraji lavoru? 
a) majitel lodičky se vydá příští rok do světa 
b) majitel lodičky se bude příští rok držet doma 
c) majitel lodičky bude líný a nebude mít příští rok práci 
Kladensko a Slánsko je regionem s pestrými vánočními zvyky  
10) Jakou úlohu má v české domácnosti na Vánoce jmelí? 
a) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese peněz. 
b) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese lásky. 
c) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese jídla. 
 
Řešení: 1) c, 2) a, 3) a, 4) a, 5) a, 6) b, 7) a, 8) c, 9) b, 10) b 

 
Převzato ze stránek Českého rozhlasu 

 
Příští Roubaníček vyjde v polovině roku 2012. 


