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Co už bylo ?
5.července 2017

Memoriál L.Knődla

Na první státní červencový svátek
se hasiči setkali v Roubanině na již
14. ročníku tradiční soutěže v
požárním sportu. Soutěžilo 8 sborů
dobrovolných hasičů – mužů z
blízkého i dalekého okolí, 3 družstva
hasiček a 9 družstev mladých
hasičů. Memoriál poctilo svou účastí
i družstvo DHZ Radimov ze
Slovenska. Vítězství získaly hasičky
z Radimova, dále hasiči z Březiny a
mladší žáci z Roubaniny a starší žáci
ze Slatiny. Po celé sváteční odpoledne soutěž doprovázela příjemná
reprodukovaná hudba, kvalitní občerstvení, dobré pití a samozřejmě veselá
nálada.

6.srpna 2017

Hasičský výlet
Tradiční hasičský výlet v Roubanině
dne
6.8.2017
byl
zahájený
námětovým
cvičením
okolních
sborů. Všechny přítomné čekalo
bohaté občerstvení ve spojení s
teplým čajem, pečené makrely,
bohatá tombola, soutěže pro děti.
Bylo chladno, tak jak dlouho nebylo.

24.října 2017

soutěž

Nejpilnější čtenář 2017

V termínu od 1.3. 2017 do
30.6.2017 proběhla
soutěž Nejpilnější čtenář
2017 pro děti 1.-9.tříd
ZŠ ve dvou kategoriích:
1.-5. ročník a 6.-9.
ročník.
Vyhodnocení soutěže
proběhlo v září 2017.
Slavnostní vyhlášení
vítězů a předání odměn
se uskutečnilo dne
24.10.2017 v místní
knihovně.
Výsledky soutěže:
kategorie 1.-6.r. ZŠ : 1.místo-Vašík Dvořáček, 2.místo-Erička Seidlová
kategorie 6.-9.r. ZŠ : 1.místo-Danielka Davidová
kategorie dospěláků. čestná uznání: p.Soňa Pučálková, p. Marta Kobylková

5.listopadu 2017 vítání občánků

V sobotu 5.11.2017 pan
starosta Petr Dvořáček
přivítal do Roubaniny, jak se
patří, novou občanku –
Anetku Letfusovou.

18. listopadu 2017

4.ročník Róbaninské slivovičky
Sobota 18.11.2017 se stala v obci
Roubanina dnem Vepřových hodů a
4.ročníku Róbaninské slivovičke 2017.
Pod taktovkou místních hasičů
pokračoval již tradiční místní košt
pálenek a slivovic.
Zabijačkové speciality dopoledne
zpříjemnily život a polechtaly chuťové
buňky občanům Roubaniny a okolních
obcí.

Po dopoledním prodeji zabijačkových specialit rozjel po 13 hodině svůj běh již 4.
ročník místního koštu pálenek a slivoviček "Róbaninská slivovička 2017". Na
jídelníčku koštu byly zdravé pochutiny : kroupy se zelím, jitrnicový prejt,
žemlový prejt, výpečky se zelím, tlačenka s cibulí, polévka černá i bílá. Na
nápojovém lístku ochutnávka pálenek a slivovic.
Za všeobecné zábavy a v doprovodu osvědčené letovické kapely probíhalo finále
koštu ve 2 kategoriích : švestka a ostatní destiláty.
Hodnotitelská komise pod vedením paní Kateřiny Hamrové z rádia Frekvence 1 se
hned po slavnostním zahájení pustila do hodnocení přihlášených vzorků. Do
soutěže se přihlásilo 80 účastníků koštu, kteří odevzdali celkem 100 kusů svých
kapalných vzorků. Tímto tak padl další rekord místního koštu v počtu
odevzdaných vzorků. Tradičně již byly zastoupeny i kvalitní zahraniční vzorky od
partnerské hasičské organizace DHZ Radimov ze slovenské obce Radimov a Unín.
Kdo se tedy radoval z celkového vítězství v tomto ročníku koštu ?
V kategorii ostatních pálenek bylo konečné pořadí na bedně :
1. p. Hrušecký Fero - Radimov (SR) - hruška
2. p. Trmač František - Velké Opatovice - mirabelka
3. sl. Bártová Markéta - Velké Opatovice - hruška
V kategorii švestka bylo toto konečné pořadí :
1. p. Podhradský Jan - Roubanina
2. p. Hrušecký Fero - Radimov (SR)
3. p. Pavlík Jozef - pálenice Unín (SR)
Na závěr akce proběhla již tradiční dražba lahví šesti nejlepších pálenek, ve
které účastníci koštu podpořili místní hasiče.

2.prosince 2017

Mikulášská besídka

Prosinec jako vymalovaný, teplota
pod nulou, sem tam poletovala
nějaká sněhová vločka, nízkou
sněhovou peřinou byla pokryta
celá krajina. Tak za takového
počasí jsme se rozhodli přivítat v
naší obci adventní čas v roce
2017. Na základě pozvání Kulturní
komise OÚ Roubanina jsme se
sešli v podvečer, v sobotu
2.12.2017 v budově hasičů. Čekalo
nás - vánoční vystoupení dětí z
MŠ a ZŠ v Deštné, mikulášská nadílka a slavnostní rozsvícení vánočního stromku u
autobusové zastávky. V budově nás uvítaly členky kulturní komise a na úvod
nabídly pro zahřátí teplý čaj nebo svařák. V sále na nás již dýchla pravá adventní
atmosféra a v rohu rozsvícený vánoční stromeček. Setkání zahájil starosta obce
Petr Dvořáček a popřál pěkný advent a předal sponzorský dar obce p.ředitelce
ZŠ v Deštné. Pak se již střídal kaleidoskop kulturních vystoupení plných zpěvu,
básniček, písniček, koled, hudebních a tanečních vystoupení dětí. Osazenstvo
sálu vždy odměnilo jejich vystoupení hřejivým potleskem.

Pak jsme za klavírního doprovodu Vašíka Dvořáčka společným zpěvem koled
přivábili příchod Mikuláše a jeho andělské a čertovské družiny. Mikuláš promluvil
s každým dítětem, ty se na
oplátku
pochlubily
svojí
básničkou,
koledou,
vystoupením. A za tu pěknou
podívanou,
dal anděl odměnu nadívanou,
nadívanou, já to vím,
tím nejsladším cukrovím.
Pro ty hodné děti dobroty,
no a pro ty zlobivé měli čerti
připravené kousky uhlí.
Po mikulášské nadílce nás
Mikuláš se svou družinou odvedl před kostel k autobusové zastávce, kde došlo k
slavnostnímu rozsvícení obecního vánočního stromu. Sbor za doprovodu kytary
zazpíval pár koled a společně jsme se rozešli do svých domovů.

Slovo starosty obce

A máme zde konec roku 2017. Každý nějak bilancuje, co se v tomto roce
povedlo, a co ne. Letošní rok začal pro obec přípravou stavební dokumentace na
rekonstrukci bývalé fary. V této budově plánujeme obecní úřad, knihovna, malá
místnost na vzpomínku na faráře Bečicu a místnost pro místní farnost. Obec
obdržela na rekonstrukci dotaci od Jihomoravského krajského úřadu, kterou
muselo do konce roku proinvestovat. Jak můžete sledovat, v měsíci říjnu začala
rekonstrukce první etapy. Od jarních měsíců roku 2018 bychom chtěli
pokračovat druhou etapou stavebních prací.
Další významnou akcí následujícího roku je přivaděč vody do naší obce ze Slatiny.
Jako občané jste se zúčastnily řady jednání v této investiční akci. V současné
době máme hotovou projektovou dokumentaci pro zahájení územního řízení
včetně souhlasů majitelů pozemků, přes které povede hlavní rozvod. Rok 2018 by
měl být na přípravu projektové dokumentace pro stavební řízení, aby v roce 2019
se mohlo začít se samotnou stavbou.
Jsou samozřejmě věci, které se až tak nepodařily. Tak například oprava krajské
silnice od Skrchova až na hranice našeho kraje. Neustále se snažíme vyvíjet tlak
na krajský úřad, aby tuto rekonstrukci dal do plánu investic a řekl závazné
datum začátku opravy.
V letošním roce se do obce narodili dva noví občánkové, za co jsem velice rád.
Přeji jim hodně zdraví, štěstí na jejich dráze celého života. Na závěr hodně
zdraví a rodinnou pohodu v novém roce 2018.
Petr Dvořáček

Slovo starosty SDH
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov za sbor dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů
přináší do naší obce jak kulturní akce, tak i především pomoc spoluobčanům v
nouzi a pomoc obci jako takové. Náplní je i předcházení požárům. Blíží se vánoční
svátky a rád bych upozornil na hrozící nebezpečí požáru. Svíčky na adventních
věncích zapalujte jen pokud jsou k tomu určeny, tj. jsou umístěny v nehořlavých
miskách a nenechávejte hořet bez dozoru. To platí i pro osvětlení na vánočním
stromečku, při jeho poruše hrozí nebezpečí vznícení.
Věřím, že adventní čas prožijete v pohodě a klidu. Děkuji za podporu hasičů v
Roubanině a přeji krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018.
Michal Kobylka

Slovo knihovnice obce
Už zase končí rok a my se ohlížíme za tím, co nám přinesl. Společně s
kulturní komisí jsme vyhlásili dětskou čtenářskou soutěž ,, Nejpilnější čtenář ",
která probíhala od března do konce června. Dětských čtenářů v obci je 9, ale
zúčastnili se jenom tři. Dokončili jsme modelování z hlíny, zbývá ještě pár figur
vypálit a všechno namalovat. Pro starší čtenáře, kterým slábne zrak, máme
připravené knihy k poslechu, načtené předními herci. Obohatili jsme knižní fond o
nové knihy podle zájmu našich čtenářů.
Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v novém roce
2018 a příjemné chvilky s pěknou knihou.
Marie Trčková

Jaké jsou předpokládané akce ?
»
»
»
»
»
»
»

20. ledna 2018
zač. března 2018
březen 2018
březen-duben 2018
30. dubna 2018
5. července 2018
5.srpna 2018
…………………..

Roubaninský ples
oslava MDŽ
turnaj v mariáši
zabíjačkové speciality
pálení čarodějnic
memoriál Ludvíka Knődla
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

V první polovině roku 2018 oslaví své
kulaté či požehnané narozeniny:
v lednu

p. František Trčka, č.p. 8
p. Rostislav Elbl, č.p. 53

v únoru

p. Vlasta Dvořáčková, č.p. 18
p. Věra Kobylková, č.p. 27
p. Božena Kubitová, č.p. 51
p. Bohumil Kubita, č.p. 51
p. Zdeněk Konečný, č.p. 15

v březnu

p. Věra Korbelová, č.p. 29

v dubnu

p. Irena Kolářová,č.p. 36
p. Alois Bušina, č.p. 50
p. Miroslav Kobylka, č.p. 27

v květnu

p. Ladislav Říha, č.p. 11

v červnu

p. Miluše Podhradská, č.p.44

„Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží.
Smích ať pokrývá Váš ret a to nejmíň do sta let.“
Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a výjimečných okamžiků v
životě
přeje OÚ Roubanina.

„Nový rok je tady, ať nemá žádné vady
a každý den je jako sen, už ze zásady.“
Příští Roubaníček vyjde v červnu 2018.

