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Co už bylo ? 

 
5.ledna 2019 Tříkrálová sbírka 
 
 
Dne 5.ledna se v obci Roubanina 
uskutečnila Tříkrálová sbírka, 
pořádána charitou Moravská Třebová. 
Občané přispěli částkou 6 087 Kč. 
Obecní úřad Roubanina děkuje. 
 
 
 
 
 
19.ledna 2019   Tradiční ples 

Na roubaninském plese jsme letos přivítali 
rokenrolového krále Elvise Presleyho. Byl 
úžasný, všechny ženy v sále oslnil svým 
uměním a šarmem. Královnou plesu pro rok 
2019 se stala paní Seidlová. Gratulujeme. 
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23.března 2019  Turnaj v mariáši 
V sobotu 23. března 2019 proběhl již 10. ročník turnaje v mariáši. V letošním 
turnaji zvítězil Josef Prchal, na druhém místě byl Petr Prudil a třetí místo 
obsadil Karel Jaborník. Všichni vítězové si odnesli diplom, pohár a věcnou cenu. 
Jako tradičně na účastníky a tiché kibice čekalo i malé občerstvení. Maskotem 
jubilejního 10.ročníku byl kocour Miloš a kočička Betynka. Pořadatelé Jiří Elbl a 
Denisa Richterová se těší na příští - 11. ročník v roce 2020. 
                                                                
 
 
24.března 2019  Kulturní odpoledne s oslavou MDŽ          

Nosným programem tohoto svátečního 
kulturního odpoledne byla divadelní 
představení. V pomyslném souboji na 
divadelním kolbišti se zde utkaly dvě 
divadelní skupiny dvou generací - 
senioři a junioři : 
- vystoupení Lidového divadla Svitavy 
s divadelním kouskem Tajemný hrad 
Svojanov 
- vystoupení dětí ze sboru CASD 
s představením O větvičce 
     
Herecká vystoupení v prvním případě 

podpořil hudební a pěvecký doprovod na kytaru, v druhém případě kvartet. 
Všichni přítomní obě divadelní skupiny 
samozřejmě odměnili zaslouženým 
potleskem. 
Příjemným zpestření kulturního 
odpoledne byla "nedělní chvilka poezie" v 
podání rodiny Dvořáčkovy. 
Svátek MDŽ byl pro naše spoluobčany 
příležitostí pro posezení u zákusku a 
kávy a k sousedské, přátelské diskuzi. 
Domů se každá žena vracela s malým 
dárkem oblíbenou cibulovinou – hrnkovým 
hyacintem. A doma pak můžeme potěšit a 
odměnit své blízké a známé překotným 
vyprávěním, jaké krásné odpoledne jsme si v rámci této akce všichni společně užili. 
Celkově za příjemně strávené slavnostní odpoledne všem zúčastněným, organizátorům a 
organizátorkám patří velký dík ! 
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30.dubna 2019   
Pálení čarodějnic  
s výtvarnou dílničkou pro malé účastníky, 
s báječnými makrelami pro labužníky. 
Filipojakubskou náladu dotvořil praskající 
oheň.  

 
 
 
 
 
 

 
9.června 2019  Dětské odpoledne z pohádky do pohádky 

 Putování z pohádky do 
pohádky, po jednotlivých 
stanovištích, po cestách a 
uličkách naší vesnice.  
Při vstupu na balónky 
vyzdobené výletiště nás uvítala 
hned princezna Elsa z 
Ledového království.. Za 
splnění úkolu na stanovišti 
obdrželo každé dítě razítko 
jako důkaz jeho šikovnosti. Ale 
nejen znalost pohádek a 
pohádkových postav, ale i 
vlastní šikovnost, obratnost a 

další znalosti a vědomosti se dětem a doprovázejícím dospělým hodily při plnění 
úkolů na jednotlivých stanovištích.  
Pro děti bylo připraveno malování na obličej, rajtování na koni i další drobné 
odměny a občerstvení. Děti si mohly nechat namalovat na obličej zvířátko nebo 
masku podle svých představ. A závěrečné opékání buřtů a párků, výměna zážitků 
z naší soutěžní cesty ukončily vydařené dětské pohádkové odpoledne v Roubanině. 
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Slovo starosty obce 
Vážení spoluobčané, 
Čas letí jako voda, nedávno byly Vánoce a najednou je tu parné léto. Co se bude 
dít v druhé polovině roku v naší obci?  
Oficiálně jsme tento týden dostaly rozhodnutí ohledně dotace na přivaděč vody 
do obce. Přivaděč po nutných papírových záležitostech se začne realizovat 
v podzimních měsících. Dále se bude pracovat na opravě bývalé fary. 
Děkuji za ochotu a pomoc všem, kteří se snaží, aby naše obec byla pro všechny 
dobrým domovem. 
Hezké a pohodové letní měsíce, užijte si svůj volný čas plnými doušky. 
                                                                                      Petr Dvořáček                                      

 
Slovo naší knihovnice 

            Skončil další školní rok a za pěkné vysvědčení určitě potěší i nová kniha. 
Také nastává čas dovolených a společníkem tohoto pohodového času je opět 
zajímavá kniha. Kdo ještě nestihnul do konce června opatřit zásobu pro volný čas, 
stačí se se mnou domluvit a ráda podle možností vyhovím. Máme dostatek 
literatury pro všechny zájemce a několik nových knih na vás bude čekat po 
prázdninách. 
Letos nás opět opustilo několik pilných čtenářů a někteří polevili. V Boskovickém 
oddělení VF je nová pracovnice za p. Mifkovou, která odešla do důchodu, ale pro 
nás se nic nezměnilo. Stále je pro vás platný e- mail, webová stránka a on-line 
katalog. 
Přeji krásné slunečné prázdniny plné nových zážitků a knih. 
                                                                                             Marie Trčková 

 
 

Co teprve bude ? 
 

»   5. července 2019    Memoriál L.Knődla 
»   4. srpna 2019         tradiční výlet  

     »   listopad 2019   soutěž Róbaninská slivovička, hasičská zabíjačka    
     »   prosinec 2019         mikulášská besídka  
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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        Ve druhé polovině roku 2019 oslaví 
                   své kulaté či požehnané narozeniny: 
      
v červenci      Marta Elísková, Eva Trčková, Jana Dvořáčková 
 
v srpnu         Růžena Kohoutková, Marie Bušinová 
                                           
v září           Ludmila Ondroušková, Dagmar Kobylková st. 
                                              
v říjnu          Josef Dvořáček st., Leopold Kobylka, 
                 Zdenka Mužíková                 
                                               
v prosinci       Danuška Seidlová 
                                                  
Čas – ten pořád někam spěchá mílovými kroky. 
           Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky…. 
Všechno nejlepší k narozeninám přeje 
                                                        Kulturní komise OÚ Roubanina 

 
 

                                          
          Příští Roubaníček  vyjde  v prosinci 2019. 

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

 
 

Vaše příspěvky 
 

 

Každý něco, dohromady moc 
I tato část Werichovy písničky popisuje mládežnické nedělní dopoledne 7. dubna, kdy 
jsme se vydali na lov. Odpadků. A jako každý rok bylo práce dost. Sešli jsme se před 
modlitebnou po deváté hodině ranní a protože byla mlha a vlezlo, měli jsme pod 
reflexními vestami (bacha na kamioňáky) navlečené bundy, nebo aspoň nějakou tu 
teplejší mikinu. 
 Letošní novinkou byla změna trasy. V předchozích letech jsme se vždy vydali od 
oveček silnicí na Roubaninu, avšak letos jsme to zkusili na druhou stranu. „Vesty?“ zvolá 
rozhodně Pájka, která nás letos zase vede. „Máme“, sborově odpovídáme. „Pytle? - 
Máme… Aaa dobrou náladu?! Máme!“ vykřikne radostně Erička, která se nemůže dočkat, 
až strčí do pytle první vajgl. 
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            Automaticky se utvoří „konverzačně-spolupracující“ skupinky lidí a jde se na to. 
Vyšlapujeme po stranách silnice a sbíráme, co sem tam někomu omylem vyletělo z okénka. 
Každý z mládežníků nadšeně zajásá nad úlovkem PET láhve s tajuplným obsahem. Holt 
žízeň je žízeň. Čím dále od Roubanské se nacházíme, tím více mlha opadává a my pomalu 
svlékáme zbytečně teplé vrstvy. Postupně přicházíme na spojku do Bezděčí a je na první 
pohled vidět, že u cesty vedoucí naproti do lesa se chvilku zastavíme… 
 

50 000 je málo 
Až tolik může pachatel zaplatit, je-li prokázána jeho vina v původu černé skládky. Ale 
zřejmě to není dost, neboť zhruba 8 pytlů odpadků do lesa určitě nedonesli ti špinavci 
zvířátka. A to je co říct, z bajek víme, že nemají vždycky dobré úmysly… Ale zpět k 
lidem. „Kdo to mohl udělat?!“ byla kolem poledne na kraji lesíka asi nejčastější věta. Od 
papírků vizitkového formátu, přes letáky až po ty, co někdo na rychlé zastávce u lesíka 
použil jako toaletní papír… Dále spousty, spousty a spousty plastu, polystyrenu, rozbitá 
keramická konvička, stará bota, střešní tašky, kýbl… a náš úlovek dne: H2SO4 – asi 21% 
 Vše jsme nakonec odnesli tak, aby to páni odvážeči nemohli přehlédnout, ještě 
rychlá fotka s letošními, poměrně úctyhodnými úlovky a s pocitem dobře odvedené, 
bohulibé práce odcházíme domů. Nashle příště! 
 
                                                                    Za mládež CASD Roubanina Martin Bažant 

 

 
 


