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prosinec 2012

Co už bylo ?
5.července 2012

Memoriál L.Knődla

První státní červencový
svátek patří v Roubanině
památce
již
zesnulého
velkého
hasiče
Ludvíka
Knődla. Na jeho počest se v
Roubanině konal již 9.
ročník Memoriálu Ludvíka
Knődla. Hasičské soutěže
se zúčastnilo 12 sborů
dobrovolných hasičů (mužů)
z blízkého i vzdálenějšího
okolí a 5 družstev mladých
hasičů a jedno super
družstvo
nejmladších
z
Roubaniny.
Nejvíce
se
dařilo družstvu mužů z Březiny a mladým hasičům z Jabloňan. Počasí se vydařilo !
Po celé sváteční odpoledne soutěž doprovázela příjemná reprodukovaná hudba,
kvalitní občerstvení a veselá nálada.

5.srpna 2012

Hasičský výlet

Hasičský výlet je už místní tradicí pro
Roubaňáky. V první srpnové neděli
zazněla siréna, hasiči spolu s okolními
záchrannými sbory předvedli požární
útok a výlet mohl začít. Hudba ŽIVEL
zněla nádherně, tančilo se, zpívalo,
jedlo, pilo. Podle nálady a
dobré
atmosféry na výletišti během celého
dne se dá říct, že se výlet po všech
stránkách vydařil.
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27.října 2012

Prodej zabijačkových specialit

listopad 2012

3.humanitární sbírka

Po předešlé dobré zkušenosti se hasiči rozhodli pro již druhou domácí zabijačku.
Dalo to hasičům hodně práce, ale všechny klasické zabijačkové speciality byly
vynikající a při prodeji šly na dračku. Nezbylo na Vás? Neklesejte na mysli,
třeba přijde brzy v pořadí již třetí zabijačkový chod.

Obecní úřad Roubanina děkuje občanům, kteří přispěli na sbírku pro Diakonii
Broumov („nepotřebné věci potřebným lidem“). Svoz sbírky proběhl 11.12.2012,
kdy byly věci předány dopravcům již zmíněné diakonie.

2.prosince 2012

Mikulášská besídka

První
adventní
neděle
2.prosince v Roubanině patřila
hodným i zlobivým dětem,
protože
proběhla
tradiční
mikulášská
nadílka.
Ta
neodmyslitelně
patří
k nastávajícímu předvánočnímu
času. Jako každý rok nám děti
ze základní školy v Deštné
předvedly vánoční vystoupení.
Mikuláš pochválil a obdaroval
všechny děti. Dobře ví, že
každé dítě umí zazlobit, třeba
jen proto, aby jejich rodiče věděli, že ho mají. Než se s námi Mikuláš rozloučil a
slíbil, že přijede zase v příštím roce, rozsvítil nám berlou obecní stromek u
zastávky. Ten nám bude připomínat blížící se Vánoce, nejhezčí svátky v roce.

prosinec 2012

Dětské podvečery v knihovně

Každou prosincovou středu se v
roubaninské knihovně sešlo pár dětí
s cílem dozvědět se něco zajímavého
z knížek, pobavit se ale i poučit. Četlo
se, poslouchalo, kreslilo. Poslední dvě
středy si děti s p.uč.M.Trčkovou pekly a
zdobily perníčky.
(více na www.roubanina.cz)
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Fotky v soutěži (možno zhlédnout na www.roubanina.cz) vyhodnotily nezávislé
osoby – p.Pavlíková a p. Přichystalová ze zahradnictví ve Vanovicích.
Originál naskenovaného dokumentu je na OÚ. Gratulujeme vítězům a ceny (nejen
živé rostliny) rozdá kulturní komise na jaře 2013.
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Slovo starosty obce
A opět je tu konec roku a pro každého ideální čas k bilancování. O tom,
co se komu podařilo a co ne. Proto i já se pokusím shrnout hlavní události
uplynulého roku v naší obci.
Začátek roku 2012 byl trochu jiný v otázce finanční. Za posledních 10 let
Jihomoravský kraj vždy vypisoval dotační titul Program rozvoje venkova. Obec
Roubanina vždy se svou žádostí o dotace uspěla. (Díky těmto získaným dotacím
bylo hrazeno veřejné osvětlení, oprava střechy na obchodě, bezdrátový rozhlas a
jiné akce). Vždy se jednalo o částku cca 200 000 Kč. V letošním roce
Jihomoravský kraj vypsal dotační titul jen pro sociálně slabé regiony, což
Roubanina není. Proto obecní úřad žádost na JMk nepodával.
Naopak žádost o dotace na opravu místního hřbitova na SZIF Brno byla kladně
vyřízena, tudíž následovala hřbitovní rekonstrukce. Jak se celá akce oprav
povedla, nechť každý posoudí sám. Já osobně jsem velmi spokojen. A tímto bych
chtěl poděkovat arch. Jiřímu Hlouškovi za připravenou projektovou dokumentaci,
firmě EKOTERM za provedenou práci a v neposlední řadě i vám občanům za
shovívavost při samotné rekonstrukci. Místní hřbitov slouží i pro sousední obce,
proto i obec Slatina finančně přispěla na rekonstrukci, za což moc děkujeme.
Obec Roubanina se letos zapojila do akce veřejná služba. Bylo to náročné na
organizaci, ale vcelku hodnotím akci úspěšně. V současné době máme dva
pracovníky na veřejně prospěšné práce, které z části hradí úřad práce.
Samozřejmě jsou věci, které se nám v obci zatím nedaří. Např. využití místní
fary pro účely obce. Věřím, že v následujícím roce se nám podaří ledy prolomit a
dojít k nějakému závěru.
Více o bilancování o uplynulém roce a plánech do budoucna se dozvíte na veřejné
schůzi v měsíci březnu, na kterou jste srdečně všichni zváni.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří jsou ochotni pomáhat obecnímu úřadu.
Ve vánočním čase skončím slovy:
„Nechť zvony zvoní a srdce plesají, nechť svíce hoří a číše cinkají,
ať šťastný je Váš každý krok, přeji Vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok.“
Petr Dvořáček

Slovo velitele SDH
Druhé pololetí roku 2012 bylo velice bohaté na hasičské akce jak
v domácím prostředí, tak i v jiných obcích. Zúčastnili jsme se II. kola v požárním
sportu na stadionu v Blansku. Bohužel umístění dobré nebylo, ale celé soutěžní
družstvo nasbíralo cenné zkušenosti na postupových soutěžích.
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Rád bych vzpomněl naši domácí soutěž Memoriál L. Knődla, která se nadmíru
vydařila jak organizačně, tak i umístěním družstva. Následovaly soutěže v
okolních hasičských sborech a účastnili jsme se na soutěžích i s družstvem
našich žáků. Ti měli letos výborné výsledky a v požárním útoku dosahovali
skvělých časů. Naše technika, na které jsme s jednotkou sboru dobrovolných
hasičů prováděli v průběhu roku běžnou údržbu, byla vidět i s naším zásahovým
družstvem na námětových cvičeních na hasičských oslavách a výletech v okolí.
Na podzim se rozezněla hasičská siréna. Šlo o cvičný poplach s prověřením
výjezdových časů. Naše zásahová jednotka si vedla skvěle a s časem se může
rovnat s vyššími jednotkami JPO. Členům bych rád vyslovil pochvalu a poděkování
za činnost v jednotce, potažmo i ve sboru dobrovolných hasičů.
Závěrem bych ještě připomněl nebezpečí požáru, které skýtá např. osvětlení
vánočního stromku, který po vzplanutí do jedné minuty zlikviduje místnost, kde
stojí. Nebezpečí vězí i v adventních věncích. Na většině z nich je nepřípustno
zapalovat svíčku. Obezřetnosti není dost ani při odpalování zábavné
pyrotechniky, kde je nutno bezpodmínečně dodržovat návod a pozor na zboží na
stáncích. Hrozí nám i jiná nebezpečí, jako úraz a to nejen popálením. Počasí,
které si s námi pohrává a je nebezpečí náledí, skrývá nebezpečí zlomenin a
dopravních nehod. Ve všem si počínejme tak, abychom měli opravdu pěkné vánoční
svátky.
Rád bych popřál všem občanům a hasičům krásné a pohodové Vánoce a do nového
roku hodně zdraví a aspoň kapku toho štěstí.
Michal Kobylka

Jaké jsou předpokládané akce ?
» 29.prosinec 2012 turnaj ve stolním tenise
» 9. února 2013
Roubaninský ples
» únor-březen 2013 zabijačkové speciality

turnaj v mariáši
oslava MDŽ
pálení čarodějnic
oslava Dne dětí

» březen 2013
» 30.dubna 2013
» červen 2013
» …………………..
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 2013 oslaví
své kulaté či požehnané narozeniny:
v lednu

Věra Elblová, č.p.20
Rostislav Ellbl, č.p.53
Vlasta Dvořáčková, č.p.18
Božena Kubitová, č.p.51
Bohumil Kubita, č.p.51
Zdeněk Konečný, č.p.15

v únoru

v březnu
v dubnu

v květnu
v červnu

Věra Korbelová, č.p.29
Irena Kolářová, č.p.36
Josef Trčka, č.p.33
Miroslav Kobylka, č.p.27
Ladislav Říha, č.p.11
Marie Trčková, č.p.48
Miluše Podhradská, č.p.44

Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.
Všechno nejlepší k Vašim narozeninám.

kulturní komise OÚ Roubanina

Vaše příspěvky

Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde jedinečnou příležitost.
Pozvání od zastupitelů obce: Přijďte se podívat večer na vrchní konec Roubaniny
(směr ke hřbitovu), bohaté osvětlení plné krápníků a hvězd má v sobě kouzlo
přicházejících Vánoc. .
Příspěvek knihovnice –p.uč. M.Trčkové
V letošním roce se naše knihovna zařadila do programu Clavius/Reks. Byl
vytvořený ON-LINE katalog dostupný veřejnosti na internetu přes Regionální
oddělení boskovické knihovny. V příštím roce bude program dokončený a výpůjční
služba bude přehlednější, uživatelé internetu budou moct kontrolovat stav a
pohyb knižního fondu z domova. Znovu jsme zavedli každou středu od 16 hodin
čtenářský kroužek pro děti a dvě poslední středy před vánoci jsme pekli a zdobili
perníčky. Přejeme klidné Vánoce a hezké chvilky s knížkou.
Příští Roubaníček vyjde v červnu 2013.
Návod pro stolní přáníčko: vymalovat, podlepit tvrdým papírem, prostřihnout
přerušované čáry a nakonec podélně přehnout.
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