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Co už bylo ?
5.ledna 2014

Tříkrálová sbírka

se v obci Roubanina uskutečnila Tříkrálová sbírka, pořádána charitou Blansko.
Občané přispěli částkou 2 900,- Kč. Obecní úřad Roubanina děkuje.

18.ledna 2014

Tradiční ples

V sobotu 18.ledna uspořádali
roubanští hasiči ve spolupráci s
obecním
zastupitelstvem
tradiční
ples.
Organizátoři
společně s kapelou NOTA-BENE
připravili pro zúčastněné pěkný
večer. Tancovalo se, zpívalo,
popíjelo, vyhrávalo v bohaté
tombole. Mezi prvními cenami
byly: zájezd pro dva do
Rakouska, víkendový pobyt pro
dva v brněnském hotelu a mini
HIFI věž. Velkým překvapením
večera byl náš vážený host – vynikající imitátor, dabér a bavič Václav Faltus.
Jeho živé vystoupení bylo nezapomenutelným zážitkem plesařů. Během plesového
večera byla vyhlášena královna plesu Marcela, která obdržela zlatý řetízek s
přívěskem. V pozdních (někdy i ranních) hodinách odcházeli plesající lidé nasyceni
nejen bohatou kulturou ale i výbornou večeří. Údiv a mnohdy i obdiv slýcháváme
od čtenářů novin REGION PRESS, kde se píše o plesu v Roubanině jako o
mimořádné kulturní akci. Hasičům a sponzorům patří obrovský dík, tradiční ples
neměl ani malou chybičku.

15.března 2014

5.ročník turnaje v mariáši

Vítězem náročného turnaje se stal pro letošek pan Miroslav Nárožný. Zaslouženě
získal pohár a malý soudek piva.
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16.března 2014

Posezení s oslavou MDŽ

I přes nepříznivé nedělní počasí dne
16.března 2014 přišly místní ženy a
slečny oslavit svůj svátek. Kulturní
komise pro ně připravila příjemné
jarní odpoledne. Hasičská budova
voněla dobrým zdravým jídlem a
pitím. Paní MUDr. Jana Trčková z
Horního
Smržova
nám
pěkně
vysvětlila, v čem spočívá 10 kroků ke
zdraví a přivezla s sebou výborné

zdravé pochoutky. Všem přítomným
chutnalo. Po receptech se jen
zaprášilo, takže v Roubanině se nyní
vaří zdravě a chutně. Druhým hostem
byl mladý pár – pan Řehák s
partnerkou ze Svitav. Jeho koníčkem
je příprava čajů a kávy. Předvedl
nám, že vlastní příprava a pití čaje
může být i velký obřad. Protože je
důležité, co pijeme ale i jak. Každá
malá i velká dáma dostala kytičku a
malý dárek. Potěšily sladkosti ke kafíčku a kulturní vložka – sbor s hudebním
doprovodem p. M.Seidla.

4.dubna 2014

Noc s Andersenem

I Roubanině děti rády čtou a
zúčastnily se Noci s Andersenem,
tentokrát se vžily do role
komisaře Vrťapky – detektiva.
Hledaly poklad a poté plnily úkoly,
co jim Vrťapka (z knížky od
spisovatelů
P.Etrychová
a
P.Morkes)
nachystal.
Malí
detektivové plni zážitků nemohli
usnout. Kdo ví, jaké byly jejich sny
z noci strávené v knihovně.
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Duben 2014

Jarní odpoledne v knihovně

Na jaře roku 2014 roubaninská knihovna v čele
s knihovnicí – p. M.Trčkovou vymýšlela pro děti
na každé úterní odpoledne zábavné chvilky
s knihou. Děti četly, kreslily, stříhaly, dozvídaly
se zajímavé informace z knížek a časopisů. Na
Velikonoce si paní knihovnice připravila pro malé
čtenáře jiný program: výrobu jarních i letních
zvířátek z vajíček.

30.dubna 2014 Pálení čarodějnic

Poslední dubnový den malé
i velké čarodějné krasavice
směřovaly svá košťata na
roubaninské výletiště k
připravenému ohni. Dětské
čarodky soutěžily o tu
nejhezčí v jejich řadě.
Zvítězila
malá
Dianka,
Erička
a
Anetka.
Čarodějnice musely zdolat
dráhu na koštěti přes
překážky, vyzdobit svou
zástupkyni k upálení a zatančit rituální čarodějnický tanec. Pro děti i dospělé
účastníky filipojakubského večera byly připraveny výborné makrely, párky a na
spláchnutí žáhy vínečko, pivečko, rumíček a kofolka. Nezapomenutelnou
atmosféru dokreslila reprohudba DJ Zbyňka v zastoupení DJ č.2 Michala.

11.května 2014

1.kolo okrskové soutěže v PS Roubanina

Po delší odmlce jsme se ujali pořádání
okrskového kola v požárním sportu.
Soutěž vyšla na jedničku. Zvítězili
hasiči ze Stvolové a získali postup na
okresní kolo. Tohoto se ovšem vzdali
a úkolu reprezentovat okrsek na II.
kole v PS se ujala Roubanina s
doplněním sportovců z D. Smržova a
Stvolové. Tam obsadili krásné deváté
místo. Na obrázku jsou naši nejmladší
PÁNI HASIČI.
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29.června 2014

Indiánské léto

I přes nepřízeň počasí děti přišly na
dětské
hřiště.
Namalované
indiánské obrázky křídou na cestě
smazal v zápětí déšť. Ten nás
bleskurychle zahnal do budovy
obecního úřadu. Tam děti čekala
výroba indiánské čelenky (tu hravě
zvládli i ti nejmenší) a malá tombola.

Slovo starosty obce
Co se v letošním roce bude v naší obci realizovat? Obec obdržela dotaci
z programu rozvoje venkova JMk. Zmíněná dotace bude použita na opravu budovy
hasičárny u autobusové zastávky. Plánem opravy je: spravení štítové zdi od
farské zahrady, zateplení stropu, oprava omítek a podlah a výměna vrat.
Vážení spoluobčané,
čas letí jak voda. Letošní rok nás čekají volby do obecního zastupitelstva.
Dovolte mi, abych vám poděkoval za spolupráci s obecním úřadem právě v době
končícího volebního období.
Přeji vám všem příjemné léto plné sluníčka, pohody, dětem dlouhé veselé
prázdniny a zůstaňte pozitivně nakloněni obecnímu úřadu.
Petr Dvořáček

Slovo starosty SDH
Vážení spoluobčané,
za uplynulý půlrok hasiči jako takoví nezaháleli. Mohou se pochlubit bohatou
činností v oblasti prevence, školení, sportu a v neposlední řadě i kultury.
Kulturní akce jsou již v Roubaníčku uvedeny, tak bych rád zmínil školení. Školení,
které pořádáme pro celý okrsek, bylo letos zaměřeno na prevenci s přípravou na
ukončení odznakem odbornosti. Dvouvíkendové školení vedl bratr Špaček a nprap.
Pivoňka. Získané znalosti jsme uplatnili při preventivních kontrolách nemovitostí.
Rád bych zmínil i školení nositelů dýchacích přístrojů, kterými máme jednotku
vybavenu. Školení se zúčastnil bratr Chloupek.
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Co se týká sportovní větve roubanských hasičů, rád bych uvedl druhé místo v 1.
kole v PS, které se konalo u nás v Roubanině. Naše soutěžní družstvo se
zúčastnilo (doplněno sportovci ze Stvolové) i 2. kola v PS v Blansku, kde obsadili
ve velké konkurenci velmi pěkné deváté místo.
I naše technika dostala svůj díl péče. Cisterna prodělala lehkou opravu motoru.
Rád bych poděkoval vám, občanům, za podporu hasičů v Roubanině a členům za
práci v jednotce a Sboru dobrovolných hasičů.
Michal Kobylka

Slovo účetní obce

Už máme polovinu roku za sebou a tak bych Vás chtěla touto cestou
informovat, na kolik nás změny naší obce přišly během minulého roku.
V roce 2013 byly příjmy obce 2 835 000 Kč. Z toho 1 747 000 Kč daňové a
1 088 000 Kč byly proplaceny příjmy z EU na obnovu hřbitova, které byly ihned
přeposlány na splátku úvěru. Výdaje obce roku 2013 jsou 1 518 000 Kč.
V roce 2013 byly rozhodující výdaje:

- výstavba opěrné zdi……………….90 000,- veřejné osvětlení…………………95 000,- odvoz komunálního odpadu……..99 700,- obecní zaměstnanci ……….…..290 000,(dotace 230 000 + vlastní finance)
- zastupitelstvo…..…………………90 400,- místní správa…………….………406 000,-

V prosinci minulého roku byl splacen úvěr na 5 900 Kč/měs a v březnu letošního
roku jsme doplatili úvěr na 3 500 Kč/měs. Obci zůstává dlouhodobý úvěr
v částce 9 100 Kč/měs až do roku 2017.
Další podrobnosti o hospodaření naší obce bylo projednáváno na veřejné schůzi
v březnu 2013. Můžete se také podívat na obecní stránky, kde bude v blízké
době vyvěšen Závěrečný účet obce za rok 2013. Přeji všem hezké prázdniny.
Lenka Kobylková

Slovo naší knihovnice

Tak už máme první polovinu roku za sebou a jsou tady prázdniny ! Co jsme stihli?
Opět jsme nocovali v knihovně-letos s komisařem Vrťapkou, úterky patřily našim
malým výtvarníkům a čtenářům. Můžete nahlédnout na webové stránky knihovny a
obce. Podařilo se nám obohatit knihovní fond hlavně o doporučenou literaturu.
Hlavní metodickou činnost převzala MZK Brno. Zakoupili jsme nové naučné a
zábavné hry pro celou rodinu od Albi.
V době letních prázdnin bude knihovna zavřená, v případě potřeby můžete psát
svoje požadavky do návštěvní knihy na webu knihovny, nebo osobní kontakt s
knihovnicí. Pokud to půjde, půjčím knihy po domluvě individuálně. Přeji krásné léto
s pěknou knihou a v září na shledanou.
Marie Trčková
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Co teprve bude ?
»
»
»
»
»
»
»

5. července 2014 memoriál L.Knődla
3. srpna 2014
hasičský výlet
září/říjen 2014 drakiáda
říjen 2014
hasičská zabíjačka
podzim 2014 vyhodnocení soutěže„Na který domek je nejhezčí pohled“
prosinec 2014
mikulášská nadílka
…………………..

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.

Ve druhé polovině roku 2014 oslaví
své kulaté či požehnané narozeniny:
v červenci

Jana Dvořáčková, č.p. 18
Marta Elísková, č.p. 15
Marta Kobylková, č.p. 12
Libuše Peková, č.p. 10
Eva Trčková, č.p. 33

v srpnu

Růžena Kohoutková, č.p. 13
Marie Bušinová, č.p. 50

v říjnu

Josef Dvořáček,st. č.p.18
Libuše Elblová, č.p.39
Zdenka Mužíková, č.p. 35
Leopold Kobylka, č.p. 25

v prosinci

Dana Seidlová, č.p. 32

Na svět koukejte vesele, ať se co chce semele.
Naše přání shrne jedna věta- štěstí, zdraví, dlouhá léta.

Kulturní komise OÚ Roubanina
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Vaše příspěvky

Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde jedinečnou příležitost.

Zamyšlení ………..

Píše se rok 2014 a tak jako v každém jiném městě nebo v obci čekají nás
komunální volby. Všichni občané mají ještě dostatek času zhodnotit, co zástupci
jimi zvolení pro svou obec vykonali, zda se pouze nezviditelňovali a zda také
mysleli i na to, co bude dál, nejen "po nás potopa".
Připomeňme si tedy pouze ve zkratce, co za uplynulá dvě volební období se v naší
obci podařilo:

Celková rekonstrukce obce započala v roce 2006 úpravou okolí a vybudováním
autobusové zastávky u kostela, následovalo vybudování víceúčelového areálu na
Drahách, komplexní projekt a realizace cest v obci, vybudování dětského hřiště,
celková rekonstrukce hřbitova včetně solárního osvětlení a parkoviště, opěrná
zeď u Elísků.

Tyto hlavní akce změnily naši obec k nepoznání. V neposlední řadě i soutěže,
vyhlašované obcí od roku 2007 za "nejhezčí okénko, předzahrádku či upravený
domek" přispěly ke vzhledu obce, kterou lze právem přirovnat k reklamním
obrázkům ze zahraničí.
To vše je pozitivní, ale…….
Proč se stále nedaří zapojovat naše občany do akcí pořádaných obcí?
Proč jsou lidé, kteří vše berou automaticky nebo dokonce negativně?
Proč nejsme na svou obec hrdi?!
A to je to "ZAMYSLEME SE"
Zamysleme se, koho budeme volit v rámci své obce, dejme šanci lidem, ke kterým
máme důvěru, kteří jsou schopni / a né schopni všeho hlavně pro sebe/, budou
hájit zájmy obce, tedy nás všech a ne jen se vézt. Při volbě dbejme na to, co se
sice dnes již moc nenosí - poctivost - slušnost a schopnost kandidátů a to vše
současně ruku v ruce.
hekr

soutěž na letošní sezónu
„Na který domek je nejhezčí pohled ? “

Kulturní komise z Roubaniny vyhlašuje již tradiční soutěž pro své spoluobčany.
Proto: „Zkrášlujte své domovy!“
My průběžně létem vyfotíme, na podzim zhodnotíme a oceníme.
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Něco pro malé i velké hvězdáře či romantiky -

souhvězdí

Už ode dávna se lidé snažili vnést řád do záplavy hvězd pozorovaných na obloze.
Hvězdy, jejichž vzájemná poloha je téměř neměnná, sestavili do skupin
souhvězdí. Jsou-li hvězdy určitého souhvězdí na obloze blízko sebe, neznamená
to, že spolu doopravdy sousedí i ve vesmíru. Většinou jsou různě daleko, ale
přibližně stejným směrem.
Nejznámější souhvězdí jsou: Velký a Malý vůz, Lev, Orion, Kassiopeia, Labuť,
Orel.
Z oběžného pohybu Země vyplývá, že určitá souhvězdí lze pozorovat jen v
určitou dobu (v zimě Orion a Býk; v létě Lyra a Labuť). Je samozřejmé, že
hvězdná obloha pozorovaná ze severní polokoule se liší od oblohy jižní.
Nejznámější souhvězdí jižní polokoule je Jižní kříž. Souhvězdí, která jsou poblíž
světového severního pólu, se nazývají souhvězdí obtočnová (cirkumpolární) a
tato souhvězdí jsou u nás viditelná po celý rok.
Nejznámější skupinou hvězd naší hvězdné oblohy je Velký vůz (spolu s dalšími
hvězdami tvoří souhvězdí Velké medvědice). Patří k němu 8 jasných hvězd, které
leží na obloze nedaleko severního světového pólu, takže jsou vidět po celý rok.
Léto je zvlášť vhodné pro pozorování oblohy. Noci jsou sice krátké (v našich
zeměpisných šířkách od začátku června do poloviny července dokonce vůbec
nenastává tzv. astronomická noc), ale teplé a Mléčná dráha září v plné kráse. Její
rozeklaný pás se klene vysoko nad východem, od jihu k severu.

Pozorujte rozzářenou
noční oblohu, mějte
krásné léto,
prázdniny a stále
dobrou náladu !
Přeje Kulturní komise
v Roubanině.
Příští Roubaníček vyjde
v prosinci 2014.

