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Co už bylo ? 
 
Leden 2015   Tříkrálová sbírka 
V lednu 2015 se v obci Roubanina uskutečnila Tříkrálová sbírka, pořádána 
charitou Blansko. Občané přispěli částkou 5 809 Kč. Obecní úřad Roubanina 
děkuje. 
 
17.ledna 2015  Tradiční ples 

 V sobotu 17.ledna se v naší 
vesničce konal již tradiční 
Roubaninský ples. Celý večer 
zahájila taneční skupina BEZ 
DECHU z Letovic. K tanci a 
poslechu hrála osvědčená skupina 
NOTA BENE. Loňská královna 
plesu předala korunku nové 
plesové královně – dámě z obce 
Světlá, která si odnesla zlatý 
šperk.  
 Ples byl první akcí roku 2015 a 
zároveň odstartoval letošní 
hasičské oslavy v rámci 

120.výročí založení SDH Roubanina. 
 
14.března 2015  Turnaj v mariáši 
Pro pány, gentlemany či správné kluky se konal již šestým rokem 
karbanický turnaj. Mezi soutěžícími z Roubaniny a okolí nakonec po 
dlouhém boji zvítězil pan Zdeněk David z Letovic. Již tradičně vyhrál 
pohár a soudek chmelového moku.  
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15.března 2015  Odpoledne s oslavou MDŽ 
To tu ještě nebylo.  V neděli 
15.března Roubaninu poctili 
návštěvou členové Lidového 
divadla  Svitavy. Předvedli 
nám, že hrát divadlo chce 
kumšt, smysl pro humor a 
odhodlání. Ukázky ze hry Karla 
Poláčka Hostinec U kamenného 
stolu zahráli herci výborně. 
Troufnu si říct, že v sále se 
všichni dobře bavili. Již 
podruhé nás navštívil pan 
D.Řehák s rodinou, mistr čaje 

a kávy. Předvedl nám, že není káva jako KÁVA. Ochutnali jsme několik z mnoha 
existujících druhů lahodného kávového moku. Každá přítomná žena obdržela 
kytičku a malé pohoštění. Mládenci Martin a Vašík zarecitovali pěkné básničky 
pro potěšení. 
Dámy, musíme si přece najít chvilku a posedět společně u kávičky, ne? 
 
27.března 2015   Noc s Andersenem 

Každý rok se děti těší na 
zajímavé odpoledne, večer 
a noc strávenou v knihovně. 
Letošní pohádková noc 
připadla na 27.března pod 
názvem Na hradě Bradě – 
knihy J.Drdy. Děti hledaly 
po Roubanině poklad, 
cestou odpovídaly na 
otázky v dobře schovaných 
ruličkách. Poté v knihovně 
děti hrály hry, četly si, 
dívky si zahrály na 

manikérky a kluci na hasičské výtvarníky. Druhý den po snídani se rozloučily 
s paní Trčkovou, která celou akci šéfovala, a odešly domů dospávat probdělou noc. 
Podle slov přítomných dětí  se jim akce moc líbila. 
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30. dubna 2015   Pálení čarodějnic 

                Chvíle před 
filipojakubskou nocí, 
nejmagičtější nocí v roce, 
se na hasičské výletiště 
slétlo hejno malých i 
velkých čarodějnic a 
čarodějů. Tentokrát ve 
znamení ježibaby 
z Perníkové chaloupky. 
Pohádku jsme si s dětmi 
připomněli starou písní 
Perníková chaloupka od 
F.R.Čecha. Při čarodějném 
průvodu po Roubanině 

jsme našli ztracené děti – Jeníčka a Mařenku a přivedli je do Perníkové 
chaloupky. Zdobili jsme perníčky, vyráběli malou čarodku na špejli. Větší 
čarodějnice vyrobily svou kopii na oheň. Nejhezčími čaroději byli: Martin a Vašík 
a v dívčí čarodějnické kategorii zvítězila Danielka. Zvláštní cenu získala stará 
Babuška Jaguška.  
Kluci hasiči opět připravili výborné makrely, z kterých se dělaly boule za ušima. 
K tanci a vřískotu hrála reprohudba a syčel praskající oheň.  
 
Zábavné chvilky s knihou  

Na odpolední úterky 
patřila knihovna dětem. 
Pod vedením naší 
knihovnice – p.Trčkové – 
děti od podzimu do jara 
pracovaly s knížkami, 
četly, poslouchaly, 
vyráběly. Na fotce právě 
chystají výstavku ke 
120.výročí založení SDH 
Roubanina. 
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Slovo starosty obce 
           
           Čas tak rychle letí, půl roku 2015 je za námi.  Obec Roubanina v tomto 
období dokončila svůj územní plán, na který dostala dotaci od Jihomoravského 
kraje.  
           Druhá polovina letošního roku bude pestrá:  
Fasáda na hasičské zbrojnici dostane nový kabát, aby byla krásná na oslavy 
našich hasičů. Dále budou prováděny stavební úpravy na budově č.p. 1 – sklady pro 
obecní úřad. Financováno též z dotací Jihomoravského kraje.  
Jak jistě víte, hasiči v naší obci letos slaví 120. výročí založení SDH. Hlavní 
oslavy se uskuteční 1.a 2.srpna 2015. Všichni jste srdečně zváni, pozvánku 
obdržíte. Přijďte společně s hasiči slavit, dejte jim Vaši podporu. 
           Přeji vám všem hezké léto plné sluníčka, pohody, dětem dlouhé veselé 
prázdniny a zůstaňte pozitivně nakloněni obecnímu úřadu. 
                                                                                          Petr Dvořáček 
 

 
 

Slovo starosty SDH 
 
          Vážení spoluobčané, vážení hasiči, 
          činnost sboru za uplynulý půlrok spočívala nejen v kulturních akcích ( ples, 
či pálení čarodějnic ) ve spolupráci s obcí, tak i v činnosti ryze hasičské, jako 
školení prevence a následně preventivní kontroly nemovitostí.  Z požárovosti v 
naší obci, která je téměř na nule, je zjevné, že tyto preventivní kontroly, brané 
spíše jako individuální besedy, se nemíjí účinkem.   
        V letošním roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů 120. výročí jeho založení. S 
tím spjaté přípravy jsou časově náročné a je zvýšená činnost všech členů sboru. 
Následná akce zařazená do oslav je Memoriál Ludvíka Knődla konaný 5.července. 
Hlavní oslavy jsou plánovány na 1. a 2. srpna. Jménem hasičů bych vás, občany, 
rád na tyto akce pozval. Přijďte se pobavit a podpořit hasiče v jejich činnosti. 
       Rád bych poděkoval všem hasičům, kteří svoji prací přispívají k chodu sboru 
a všem občanům za podporu hasičů v obci Roubanina. 
                                                                                      Michal Kobylka  
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Slovo účetní obce 
       
          Už tradičně Vás touto cestou informuji, na kolik nás přišly změny naší obce 
během minulého roku. 
V roce 2014 byly příjmy obce 1 955 000,- Kč. Z toho 1 246 000,- Kč daňové a 
98 000,- Kč byly nedaňové. Další příjmy byly dotační. Např. dotaci na opravu 
hasičské zbrojnice obec obdržela ve výši 117 000,- Kč.  Výdaje obce  roku 2014 
jsou 1 727 000,- Kč.  
V roce 2014 byly rozhodující výdaje:  
-   oprava hasičské zbrojnice…… 341 000,- (dalších 90 000,- doplaceno v r. 2015) 
-    veřejné osvětlení………………  144 000,- 
-   odvoz komunálního odpadu…… 95 000,- 
-   obecní zaměstnanci   ……….…  317 000,-   (dotace 247 000 + vlastní finance) 
-   zastupitelstvo…..…………   106 000,-     
-   místní správa…………….…   355 000,-  
-   územní plán……………………  40 000,- (dalších 40 000,- doplaceno v roce 2015)                               
 
Obci zůstává dlouhodobý úvěr v částce 9 100,- Kč/měs. až do roku 2017. 
         Další podrobnosti o hospodaření naší obce byly projednávány na veřejné 
schůzi v březnu. Můžete se také podívat na obecní stránky, kde byl vyvěšen 
Závěrečný účet obce za rok 2014.  
                 Přeji všem hezké prázdniny.                                                      
                                                                                      Lenka Kobylková                                   
 

Slovo naší knihovnice 
       
          Polovina roku je za námi. V knihovně přibylo hodně zajímavých knih jak z 
VF, tak zakoupených do našeho knihovního fondu, abychom uspokojili zájem co 
největšího počtu čtenářů. 27. března proběhla už čtvrtá Noc s Andersenem s 
novou knížkou a pohádkou Jana Drdy. Zažili jsme větší dobrodružství, protože 
ještě platil zimní čas a hledání pokladu proběhlo potmě při baterkách. Dobře 
jsme se bavili a zažili hodně legrace. 
Ve výtvarné dílně  knihovny jsme vytvořili repliku hasičského auta našeho sboru 
SDH, několik postaviček hasičů a hořících domů. Naše výrobky jsme věnovali  
hasičům k letošnímu 120. výročí založení SDH v Roubanině. 
Přejeme krásné a pohodové prázdniny plné zážitků, pěkného počasí a dobré 
četby! Podle možností po domluvě je možnost půjčit knihy individuálně, jinak na 
shledanou v září.                                                   
                                                                                             Marie Trčková 
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Co teprve bude ? 
 

»   5. července 2015   Memoriál L.Knődla 
»   1. a 2. srpna 2015   oslavy 120.výročí SDH Roubanina a tradiční výlet    

     »   září/říjen 2015     drakiáda 
     »   21.listopadu 2015  soutěž Róbaninská slivovička, hasičská zabíjačka    
     »   prosinec 2015       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 2015 oslaví 
své kulaté či požehnané narozeniny: 

      
                        v červenci            Anna Dvořáčková, č.p. 23 
                                              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 září                Zbyněk Kobylka, č.p.27 
              
                        v říjnu               Josef Dvořáček,st. č.p.18 
                                              Josef Dvořáček, ml. č.p.18 
                                              Libuše Elblová, č.p.39  
                                              Zdenka Mužíková, č.p. 35               
 
                        v prosinci            Dana Seidlová, č.p. 32       
 
Když narozeniny přichází, ať vám nic neschází. 
     Ať nemoc a svízel Vás nechá, ať jste šťastni jako blecha. 
Léta jako voda běží, proto zůstaňte stále svěží. 
    Smích ať pokrývá Váš ret a to nejméně do sta let.      
                                                          Kulturní komise OÚ Roubanina 
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Vaše příspěvky 
Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde jedinečnou příležitost. 

 
      Poděkování 
     Pravidelně dostáváme náš obecní časopis „ROUBANÍČEK“, kde jsme 
informováni o dění v naší vesnici. Chtěla bych poděkovat všem, kteří do něj 
přispívají svými články a informacemi a také těm, kteří se podílí na jeho přípravě. 
Zejména paní R.Dvořáčkové, která Roubaníček zpracovává a připravuje 
k distribuci. 
     Dík patří též paní M.Trčkové za trpělivost s dětmi a za čas, který jim každý 
týden věnuje v knihovně při realizování zajímavých nápadů a výrobě pěkných věcí. 
     Rovněž chci poděkovat za uklizená a krásně upravená veřejná prostranství, 
což je ve velké míře zásluha pana P. Chloupka. 
     Jsem ráda, že bydlím právě tady. Děkuji.                                        – das - 
                                                                                                                             
      
      Záměr OZ na využití místní fary 
      Jak jsme vás již informovali na veřejné schůzi letos v březnu, OZ již delší 
dobu vyvíjí aktivity ve věci získání místní fary pro potřeby obce. 
V současné době je objekt ve velmi špatném technickém stavu a je neobyvatelný.  
      V minulosti se uskutečnilo několik jednání - ať už samostatně s panem 
farářem Mgr. Alešem Vrzalou, tak i s místní farní radou - kdy jsme měli možnost 
prodiskutovat naši žádost o převod fary do majetku obce a představit naše 
záměry a plány na využití tohoto objektu pro potřeby obce. Rovněž jsme odeslali 
písemnou žádost na olomoucké arcibiskupství, pod které místní farnost spadá. 
      K dalšímu posunu ve vývoji událostí došlo letos na jaře, kdy jsme měli možnost 
setkat se osobně s panem Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým. 
Rád bych touto cestou poděkoval panu faráři Vrzalovi za zprostředkování této 
schůzky i za aktivní podporu. Jednání se uskutečnilo dne 29.4.2015 v krásném 
prostředí svitavské farnosti. Pana arcibiskupa jsme seznámili s našimi plány a 
ujistili jsme ho, že máme eminentní zájem na zachování této budovy, která je 
(spolu s farním kostelem sv. Ondřeje) historickou dominantou obce Roubanina.  
Pokud se nám podaří objekt získat, zamýšlíme provést generální opravu budovy, 
umístit v ní sídlo obecního úřadu, zajistit její důstojné využití a udržovat ji 
v reprezentativním stavu.  Dále zde chceme vytvořit pamětní místnost místnímu 
proslulému faráři páteru Bečicovi. Navíc pamatujeme i na místní farníky, neboť 
v rámci rekonstrukce objektu se počítá s vybudováním místnosti pro potřeby 
roubaninské farnosti. 
       Věříme, že ještě letos dojde ke zdárnému dořešení této záležitosti. 
                                                                          Martin Seidl, místostarosta obce  
Pozn.: OZ = obecní zastupitelstvo 
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     Soutěž na letošní sezónu: 

           „Nejkrásnější zahrada Roubaniny 2015“ 
Kulturní komise z Roubaniny vyhlašuje již tradiční soutěž  

pro své spoluobčany. 

Proto: „Zkrášlujte své zahrady, zahrádky, předzahrádky!“ 

My průběžně létem vyfotíme, na podzim zhodnotíme a oceníme. 

 
                 
 

dotazníky 
 

Spolu s Roubaníčkem dostanete do schránek dotazník. Obecní úřad 
prosí o jeho vyplnění a odevzdání v místním koloniálu do 17.7. 2015. 

Děkujeme. 

 
 

 
 

Léto nás vítá, tak skočte do něj po hlavě, 
užívejte si život a berte vše hravě! 

Přeje Kulturní komise v Roubanině. 
Příští Roubaníček vyjde  

v prosinci 2015. 
 


