Roubaníček č.13
obecní zpravodaj
prosinec 2009

Co už bylo ?
5.července 2009

Memoriál L.Knődla

Za výjimečně pěkného počasí jsme v Roubanině přivítali hasiče z blízkého i
vzdálenějšího okolí. Družstva předvedla své výkony ve dvou kolech požárního
útoku. Nezaháleli ani žáci, kteří požární útok zvládli s profesionálním nasazením.
Předávání ocenění se také zúčastnil p. Emil Doležel, trenér vítězného hasičského
družstva CTIF 1973.

24.července 2009 Výlet na hasičskou olympiádu do Ostravy
V pátek 24.7.2009 ráno se vybraní hasiči z Roubaniny vydali směrem k Ostravě,
kde se právě konala hasičská olympiáda. Cestou se zastavili v obci Hrabyně. Na
obecním úřadu je vřele přivítala paní starostka, s níž si pohovořili o historii i
současnosti obce Hrabyně i naší. Poté pokračovali do Ostravy. Dorazili právě na
běh 100m s překážkami. K vidění bylo hodně nejenom na závodní dráze ale i
doprovodný program, jako například výstava staré i současné techniky. Večer se
hasičská skupinka opálena od ostrého slunce vracela plná zážitků domů do
Roubaniny. (fotky na www.roubanina.cz)
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2.srpna 2009 Hasičský výlet
V neděli 2.srpna 2009 se konal v Roubanině již tradiční hasičský výlet, kterému
předcházelo námětové cvičení hasičů. Cvičení se zúčastnily hasičské sbory
z Deštné, Korbelovy Lhoty, Slatiny, z Březiny a samozřejmě místní obětavci.
Překvapením námětového cvičení byla ukázka hašení vysokotlakým přístrojem
IFEX, kterou předvedl velitel roubaninských hasičů Michal Kobylka. Poté na
místním výletišti se hasila žízeň a plnila bříška dobrotami. Pochvalu zasloužila
kapela ŽIVEL, jejíž hudba zněla do tance i k poslechu po celé odpoledne i večer.
Více fotek na www.hudbazivel.cz

20.září 2009 Loučení s létem
Tentokrát součástí loučení s létem bylo malování dětí na cesty. Děti tak
zpestřily okolí dětského hřiště. Táborák – to byla příležitost spíše pro dospělé
zavzpomínat si na zlaté mladé časy, kdy se více sedávalo pospolu a zpívalo. Stane
se táborák místní tradicí?
I když nepřišlo zrovna moc lidí, veselo bylo. Představilo se kytarové duo v podání
pánů M.Seidla a M.Kobylky. Opékané makrely všem chutnaly.
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28.října 2009 Drakiáda
Vítr foukal, bylo krásně. Tak proč sedět doma a přejídat se ?
Děti oprášily staré draky nebo koupily nové a vyrazily na louku. Draci se vznesli
proudem vzduchu a dospělí jen koukali. Naštěstí se nám všem podařilo draky
kočírovat. Mámy a tátové pomáhali, hráli si jako děti. A proč by ne?
Děti rády soutěží a také bylo na nich vidět, že se snaží nakreslit svého draka co
nejlépe. Povedlo se.

17.listopadu 2009

Lampionový průvod
Děti v podvečer státního svátku se sešly u
dětského hřiště a nesly krásné svítící
lampiony. Čekala je dlouhá cesta po stopách
bludiček. Každá bludička skrývala část
kouzelnické formule k otevření pokladu na
konci cesty. Lampionový průvod ukončil velký
ohňostroj.
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28.listopadu 2009 Setkání účastníků CTIF
Budova hasičů se 28. listopadu 2009 stala
hostitelkou účastníků soutěže CTIF. Pozvání
k besedě s hasiči z Roubaniny přijali členové
někdejšího družstva Metry Blansko a
družstva mužů z obce Zibohlavy. Ke
společnému odpoledni byli pozváni hosté z
okolních sborů a zástupci obcí. Jen škoda, že
se hodně pozvaných omluvilo, včetně pana
Judr. Řepiského.

29.listopadu 2009 Svatoondřejská pouť
Kostel v Roubanině je zasvěcen sv. Ondřejovi.
V neděli 29.listopadu (den před kalendářním
svátkem Ondřeje) se konala slavnostní mše. Navíc
tato neděle byla první adventní. Kostel byl plný
katolíků z Roubaniny, ze Slatiny a z nedalekého
okolí. Po mši se všichni včetně pana faráře Mg.
Aleše Vrzaly odebrali do budovy místních hasičů
na malé pohoštění.
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6.prosince 2009 Mikulášská besídka
Mikuláš na svůj svátek naděloval. V neděli
6.prosince byl v Roubanině pěkný den a děti už
se od rána těšily na Mikuláše. Besídka začala v
budově hasičů vánočním vystoupením dětí ze
ZŠ Deštná. Poté zahrálo smyčcové kvarteto
Tenalle z Letovic. Při vánočních písních zpíval
celý sál. A v dětských očích už bylo vidět
napětí z očekávání nadílky nebo ze strachu
z čertů. Mikuláš podělil hodné děti nadílkou a
pro radost všem rozsvítil obecní vánoční strom u zastávky. Strom nám všem bude
svítit ráno na cestu do školy, do práce a večer pro připomínku nejkrásnějších
svátků v roce.

20.prosince 2009

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Na poslední adventní neděli se sešli sportovní nadšenci v budově hasičů, aby si
kolektivně zahráli stolní tenis. Vánočního turnaje se zúčastnilo 16 hráčů. Mezi
nimi byly i 3 děti. Tomáš Dvořáček neporušil několikaletou tradici a opět zvítězil.
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Soutěž O nejlépe upravený domov 2009

Vyhodnocení
K zhodnocení soutěže kulturní komise požádala Zastupitelstvo obce Roubanina.
Každý zastupitel obdržel fotky na CD (fotky k nahlédnutí na www.roubanina.cz)
a mohl hodnotit. Podívejte se, jak hodnotili:
nejlépe upravené domy
zastupitel 1
zastupitel 2
zastupitel 3
zastupitel 4
zastupitel 5
zastupitel 6

1.
13
44
7
32
23
7

2.
21
7
18
56
45
23

3.
23
37
53
52
25
37

4.
27
32
27
53
32
45

5.
44
23
35
50
7
52

Z tabulky kulturní komise určila prvních 5 nejlépe upravených domovů:
1. místo
dům č.p. 7
p. Kučerovská
2. místo
dům č.p. 23
Dvořáčkovi
3. místo
dům č.p. 32
Seidlovi
4. místo
dům č.p. 44
Podhradští
5. místo
dům č.p. 45
p.Rádl
Gratulujeme vítězům, ceny jim donesou zástupkyně kulturní komise OÚ.
Ostatním občanům, kteří se snažili a dále snaží o úpravu svých domovů,
děkujeme za snahu.
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a každý trochu bilancuje, co se povedlo a co naopak ne. Když
zhodnotím obec za rok 2009, podařilo se znovu získat dotace z fondu EU na
místní komunikace, čímž se dá říct, že otázka oprav místních komunikací jsou
z 95% vyřešeny. Další součástí dotace byla výsadba zeleně okolo závodní dráhy
pro hasičský sport a umístění laviček.
Dále obec uspěla s žádostí o dotaci z programu rozvoje venkova JMkraje, kde
získala finanční podporu na opravu střechy na obecní budově č.1. Střecha byla
celá nově zafóliována , přelatována a osazena novou střešní taškou Bramac.
Jednou z posledních akcí bylo vybudování veřejného osvětlení u komunikace
k Mužikům. Tuto věc bylo nutno vyřešit, poněvadž to bylo jedno z posledních
míst, kde veřejné osvětlení chybělo.
Samozřejmě jsou věci, které se nám až tak v letošním roce nepodařili. Např.
otázka převedení fary na obec - to je záležitost, kterou řešíme už delší dobu.
Doufejme, že i v tomto dojde k zdárné domluvě. Dále jsme žádali o dotaci na
zakoupení techniky na údržbu místních komunikací v zimním období, dotace
nebyla kladně vyřízena. Možná ještě víte o věcech, které se nám nepodařili.
Budeme rádi, když nám je sdělíte, aby mohlo dojít k jejich nápravě. Děkuji všem
spoluobčanům, kteří se zúčastňují akcí pořádaných obcí nebo jinou složkou v naší
obci.
Všem přeji veselé vánoční svátky, pohodu a v novém roce 2010 hodně zdraví a
porozumění.
Petr Dvořáček

Slovo velitele SDH Roubanina
Za uplynulé období od předešlého vydání Roubaníčku hasiči nezaháleli. Během
léta jsme se zúčastnili několika soutěží v požárním sportu a na podzim jsme vrhli
síly na udržení provozuschopnosti techniky a údržbu hasičské zbrojnice. Naše
stará dobrá Praga RN potřebovala nové obutí a při té příležitosti jsme
zrepasovali i disky kol.
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Před nedávnem jste mohli v naší obci slyšet znít sirénu. 29. listopadu v 9 hodin
nám dispečer operačního střediska OPIS Brno vyhlásil poplach. V pokynech byl
požár hospodářského stavení v obci Stvolová. Během několika minut vyjela dvě
vozidla, Praga RN a WV Transportér k požáru. Ve Stvolové jsme se sešli nejen
s místními hasiči, ale i s hasiči z Deštné a Dolního Smržova. Že se jedná o
prověřovací cvičení bylo už v tuto chvíli všem jasné. Úkolu zdolat požár se
zhostili všichni hasiči na výbornou a vyzkoušeli jsme dokonale svou techniku.
Po skončení aktivního období jsme techniku zazimovali a uklidili hasičskou
zbrojnici. Prodělali jsme školení členů zásahové jednotky, pro které je to
mimochodem povinné. Záživné to bylo i pro hasiče, kteří nejsou zařazeni do
zásahové jednotky. Všem, kteří se aktivně účastnili všech akcí,nácviků, školení či
poplachu, patří poděkování.
Blíží se vánoční a silvestrovské svátky. Tyto svátky skýtají nebezpečí požáru.
Dbejte proto prosím zvýšené opatrnosti, nezapalujte svíčky na vánočním stromku
či dekoracích obsahující jehličí, které je ze živých stromů vysoce hořlavé a
z umělých je při hoření toxické. Dbejte opatrnosti i při provozu žárovek na
stromcích obzvláště jsou-li vyrobeny v Číně, Polsku apod. Při silvestru prosím
dejte pozor při zábavné pyrotechnice na zranění a popáleniny.
Rád bych vám popřál klidné a radostné prožití vánočních svátků.
Michal Kobylka

Co teprve bude ?
»
»
»
»
»
»

konec ledna 2010 Roubaninský ples
březen 2010 oslava MDŽ
30.dubna 2010 čarodějnický rej
květen 2010 oslava Dne matek
červen 2010 dětský den
.......

Sledujte prosím plakáty na obecní vývěsce, na internetových stránkách obce
nebo poslouchejte obecní rozhlas !
Každá obecní nebo hasičská akce je vždy ohlášena dopředu.
Za ztracené pozvánky či jinou obecní poštu se předem omlouvám těm, kteří nemají
poštovní schránky.
Radka Dvořáčková
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V první polovině roku 2010 oslaví
své kulaté či požehnané narozeniny:
v lednu

Věra Elblová, č.p.20
Miroslav Kobylka, č.p.27

v únoru

Vlasta Dvořáčková, č.p.18

v březnu

Věra Korbelová, č.p. 29

v dubnu

Irena Kolářová, č.p. 36
Josef Trčka, č.p. 33

v květnu

Anna Dvořáčková, č.p. 9

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, žádné vrásky,
další roky plné lásky,
a s úsměvem na tváři - ať se všechno vydaří.

kulturní komise OÚ

Vaše příspěvky
Na stole hoří čtyři adventní svíce. Vánoce jsou tady – čas plný lásky, provoněný
cukrovím a jehličím, čas plnění přání i dětských snů. Přemýšleli jste, co byste si
přáli? Přeji zdraví a štěstí všem, kdo je potřebují. Víte, bez šťastných úsměvů
nejsou Vánoce. Proto mysleme více na ty druhé, vždyť nic nepotěší víc, než když
podáte pomocnou ruku nebo když povíte těm druhým, jak moc pro vás znamenají.
Užívejte vánoční pohody a lásky ke všemu živému.
Radka Dvořáčková

Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde jedinečnou příležitost.
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
Příští číslo Roubaníčku vyjde v polovině roku 2010.
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Našim dětem

