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Co už bylo ? 

  
 5.července 2014    Memoriál L.Knődla 
 

Tradiční soutěž v požárním 
sportu v Roubanině se konala 
již jako 11. ročník Memoriálu 
Ludvíka Knődla. Hasičské 
soutěže se zúčastnilo 11 
sborů dobrovolných hasičů a 
hasiček z blízkého i 
vzdálenějšího okolí a 2 
družstva dětí - mladých 
hasičů. 
 
 
 

3.srpna 2014    Hasičský výlet 
 
 
Hasičský výlet byl zahájen 
dálkovou dopravou vody, 
které se zúčastnily okolní 
sbory dobrovolných hasičů. 
Poté starosta sboru 
M.Kobylka předvedl impulsní 
hašení tlakovou vodou. Toto 
zařízení je v majetku naší 
obce. Výlet byl předčasně 
ukončen kvůli nepříznivému 
počasí. 
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28.října 2014   Drakiáda 
Na státní svátek 
28.října se nad 
Roubaninu vzneslo 
hejno papírových 
draků. Po ukázce 
létání se hejno 
nadšenců přišlo ohřát 
do hasičské budovy. 
Děti vyráběly 
z kaštanů, brambor a 
dalších materiálů dle 
fantazie svá 
originální díla – 

postavičky, domečky…..   I přes slabou účast na drakiádě se dětem i dospělým 
akce líbila. 
 
Léto – podzim 2014 
 soutěž „Na který dům v Roubanině je nejhezčí pohled?“     
 Začátkem roku 2015 nové zastupitelstvo rozhodne o vítězích naší soutěže, 
dostanou k nahlédnutí fotky domů na CD ( pořízené v létě 2014 ). Výsledky 
hodnocení soutěže budou zveřejněny na obecní vývěsce a na internet.stránkách. 
Odměny roznesou kulturní komisařky rovnou do vítězných domů. 
 
 
22. listopadu 2014            
1.ročník Róbaninské slivovičky 
Budova hasičů od samého poledne 
praskala ve švech. Všichni, jak 
domácí tak i hodně přespolní, přijeli 
ochutnat neskutečné množství 
slivoviček. V soutěži se ochutnávalo 
přes 50 vzorků. Sedmičlenná porota 
měla opravdu složitý úkol – vybrat tu 
nejchutnější lahvinku. Nejlepší 
slivovičku přivezl pan Jiří Brtnický z  
Letovic. Pro hladové žaludky hasiči 
připravili čerstvé zabíjačkové speciality. Akce se protáhla do večerních hodin. 
Tu správnou náladu dotvářela k tanci i k poslechu živá hudba Mariachi Espuelas. 
Hasiči si mnuli ruce. Zase jedna z povedených akcí. 
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7.prosince 2014    
 Adventní odpoledne s  
   mikulášskou nadílkou 
 
Celé odpoledne začalo 
krásným divadelním 
představením manželů 
Navrátilových o Ježíškovi a o 
Betlémě. Poté děti ze ZŠ 
Deštná zazpívaly a 
zarecitovaly.  Nakonec přišel  

 
sám velký Mikuláš, který za 
písničku či za básničku 
naděloval hodným dětem 
balíčky. Jako obvykle 
Mikuláš došel se svou 
družinou andělů a čertů 
k zastávce, aby rozsvítil 
obecní vánoční stromek. 
 

 
 
Prosinec 2014 
Zimní dětské podvečery v knihovně  

 
Každé prosincové 
úterky roubaninská 
knihovna ožila vánoční 
atmosférou, kterou 
vytvořily šikovné děti. 
Pod vedením 
p.M.Trčkové děti 

vytvářely roztomilé  figurky – andílky, čertíky a Mikuláše, vánoční svícny, 
lampičky. Při posledním předvánočním setkání děti i dospělí zdobili perníčky.  
V lednu na vás, děti, čekají jiná překvapení ! 



 4

Slovo starosty obce 
 
             Milí spoluobčané !  
             
            Člověk to ani skoro  nepostřehne a  je tady konec roku, období vánočních 
svátků a Silvestra. Rok 2014 byl pro obec Roubanina ve znamení drobných 
stavebních úprav a hlavně období voleb do obecního zastupitelstva. 
Obec Roubanina obdržela dotaci od Jihomoravského krajského úřadu Brno na 
rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. Každý kolemjdoucí si asi povšiml, že 
v letních měsících rekonstrukce proběhla. Byla vystavěna nová štítová zeď, 
vybudování  podlahy, elektroinstalace, nový strop včetně zateplení. Hlavní a 
nejvíce viditelnou opravou byla instalace nových rolovacích vrat. V jarních 
měsících roku 2015  bude ještě zrekonstruována venkovní fasáda.  Budova 
hasičské zbrojnice bude připravena na další roky jejího provozu a hlavně na 
letošní oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Roubanině, které 
proběhnou v srpnovém termínu 2015. 
Další investicí bylo pořízení územního plánu pro obec Roubanina, na kterou obecní 
úřad získal dotaci. 
Jak již jsem zmiňoval, v podzimních měsících se konaly volby do obecního 
zastupitelstva. Občané měli právo si zvolit vedení obce. Již je Vám známo, kdo je 
členem Zastupitelstva obce Roubanina :   
 
starosta obce:  Petr  Dvořáček 
místostarosta obce:  Ing. Martin Seidl 
předseda kontrolního výboru:   Michal Kobylka  
předseda finančního výboru:   Petr Luňáček 
předsedkyně  sociálně kulturní komise:   Marcela Elblová  
zapisovatelka:   Jana Luňáčková  
zastupitel:   Josef David 
 
Zastupitelé děkují občanům za účast při volbách a hlavně za hlasy, které dali 
kandidujícím.  
Závěrem mě dovolte popřát všem hodně zdraví, štěstí a  rodinné pohody v roce 
2015. 
 
                                                                                           Petr Dvořáček 
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            Slovo starosty SDH 
 
         Vážení spoluobčané, 
dovolil bych si vás seznámit s činností hasičů obce Roubanina za uplynulé půlroční 
období a o plánovaných akcích. 
Kromě kulturních akcí, které jsou prezentovány zde v Roubaníčku, bych rád 
zmínil Výlet, který nám opět bohužel zhatilo počasí a kulturní novinku 
Róbaninskou slivovičku. 
Z akcí ryze hasičských celostátního charakteru bych vzpomněl účast našich 
hasičů na hasičských slavnostech v Litoměřicích a Pyrocar v Přibyslavi, kde jsme 
se zúčastnili největšího setkání hasičských automobilů v ČR i s naší Pragou RN. 
V rámci okrsku jsme zhodnotili školení prevence ve zkouškách na odznak 
odbornosti Preventář. 
Dokončili jsme přístavbu naší Budovy hasičů včetně zateplení. Příští rok bychom 
chtěli tuto budovu dokončit fasádou. 
V roce 2015 Sbor dobrovolných hasičů Roubanina oslaví 120. výročí jeho založení. 
Připravujeme několik akcí k oslavám tohoto výročí: 
Začínáme 17. ledna tradičním plesem, 5. července Memoriálem L. Knődla, 1. a 2. 
srpna hlavní oslavy. Podrobněji budeme vás informovat na internetu či ve vašich 
poštovních schránkách. 
Za jednotku SDH bych rád zmínil předání hasičského materiálu v HZS Tišnov a 
vyhlášení cvičného poplachu poprvé v naší rekonstruované hasičské zbrojnici. 
Dovolil bych si vyzvednout činnost členů jednotky, kteří do sedmi minut byli 
připraveni k výjezdu. I když jsme zařazeni „pouze“ do JPOV, což je s místní 
působností, jsme vždy připraveni pomoci lidem při mimořádné události. 
Závěrem bych vám, spoluobčané, rád poděkoval za podporu hasičů u nás v 
Roubanině a věřím, že i v roce 2015 nám budete nakloněni. 
                                                                                          Michal Kobylka 
 

   Slovo knihovnice obce 
           Rok 2014 je za námi. Jaký byl? Knihovnu navštívilo 
alespoň jedenkrát 45 čtenářů, což je docela slušné vzhledem 
počtu obyvatel naší obce. Pod vedením MZK se postupně daří 
odstraňovat drobné nedostatky v elektronickém systému. 
Nadále budeme spolupracovat s regionálním úsekem 
boskovické knihovny a Městskou knihovnou v Letovicích. Přáli 

bychom si, aby čtenáři sledovali webové stránky naší knihovny a děti 
nezapomínaly na úterky věnované výtvarným činnostem. Přejeme všem klidný a 
úspěšný rok 2015 a každému hodně zajímavého čtení podle svého zájmu. 
                                     Marie Trčková 
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Jaké jsou předpokládané akce ? 
 

»   17. ledna 2015              Roubaninský ples 
»   zač. března 2015         oslava MDŽ 
»   březen 2015           turnaj v mariáši 
»   březen-duben 2015     zabíjačkové speciality  

     »   30. dubna 2015            pálení čarodějnic  
     »   červen 2015               oslava Dne dětí 
     »   5. července 2015       Memoriál Ludvíka Knődla 
     »  1. a 2.srpna 2015         oslava 120.výročí založení sboru SDH Roubanina 
       ………………….. 
 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.     
         

V první polovině roku 2015 oslaví 
své kulaté či požehnané narozeniny: 

      
                        v lednu     p. Věra Elblová, č.p. 20          
                        v únoru     p. Vlasta Dvořáčková, č.p. 18        
                                               
                        v březnu    p. Věra Korbelová, č.p. 29 
                                       
                        v dubnu      p. Irena Kolářová, č.p. 36          
                                      p. Josef Trčka, č.p.33           
                                                
                        v květnu     p. Ladislav Říha, č.p. 11 
                                      p. Marie Trčková, č.p. 48  
          
                        v červnu     p. Vladimír Dvořáček, č.p. 23         
      
    
  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. 
                                                                                          OÚ Roubanina 
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Vaše příspěvky 
 

Tři Králové – svátek 6.ledna 
          Mnoho dětí na světě zná příběh o 
Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle 
legendy to byli králové z Východu, v Bibli jsou 
však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. 
Vyznali se v mnohých vědách i uměních a 
zřejmě toho hodně věděli o hvězdách. Před 
dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná 

právě podle hvězd, že na západ od jejich království se má brzy narodit nový a 
velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto 
největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a 
vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana proto putovala i 
v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční obloze. 
          Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi 
jasně nad velikým městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se 
zaradovali, vstoupili do města a spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali 
se, že právě v nich by mohli narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát, 
ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i zlého krále Heroda. Ten byl 
jejich příchodem velmi znepokojen, a jakmile zaslechl, že hledají nového krále, 
začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za 
hvězdou. Vedla je k městu Betlému. 
       Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž 
zastavila až v polích za městem. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli 
útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a 
Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se 
maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu 
své vzácné dary a velmi se radovali. 
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je 
zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u 
nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen 
"Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka 
latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu. 
 

 
Ať se všechna starost zruší,  ať zavládne pokoj v duši,  co bolelo ať se 
zhojí,  co těšilo ať se zdvojí,  krásný celý nový rok,  plný lásky,  pohody 
a  štěstí přeje                   Kulturní komise v Roubanině. 

Příští Roubaníček vyjde v červnu 2015. 


