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Co už bylo ?
5.července 2016

Memoriál L.Knődla

První červencový státní svátek
patří v Roubanině památce již
zesnulého
velkého
hasiče
Ludvíka Knődla. Na jeho počest
se v Roubanině konal již 13.
ročník
Memoriálu
Ludvíka
Knődla (MLK 2016). Hasičské
soutěže se zúčastnilo 9 sborů
dobrovolných hasičů (mužů) z
blízkého i vzdálenějšího okolí, 2
družstva žen a 5 družstev
mladých hasičů (mladší a starší
žáci). Memoriál byl tentokrát s mezinárodní účastí - s partnerskou organizací
HDZ Radimov. Nejvíce se dařilo družstvu mužů z Deštné, ženám z Radimova a
mladším žákům ze Slatiny a starším žákům z Březiny. Počasí se vydařilo! Po celé
sváteční odpoledne soutěž doprovázela příjemná reprodukovaná hudba, kvalitní
občerstvení a veselá nálada.

7.srpna 2016

Hasičský výlet

První srpnovou neděli proběhl
v obci
hasičský
výlet.
Po
námětovém
cvičení
se
na
výletišti
rozezněla
hudba,
tančilo se, veselilo se. Pro děti
byly připravené soutěže a také
si mohly zastřílet z luku. Svou
návštěvou nás poctil bývalý
senátor Jozef Regec. K večeru
přítomní hosté vyhrávali v
tombole.
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21. listopadu 2016

3.ročník Róbaninské slivovičky

V sobotu 19.listopadu 2016 zorganizovali
místní hasiči již tradiční akci s názvem
Róbaninská slivovička. A protože k
dobrému pití patří neodmyslitelně i
dobré jídlo, je vždy připraveno pro
návštěvníky koštu vedle ochutnávky
domácích pálenek i kvalitní občerstvení čerstvé
zabíjačkové
speciality.
Příjemnou atmosféru celé akce v budově
hasičů v Roubanině podtrhovala i živá
hudba. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích - pravá slivovice ze švestek a
ostatní alkoholické destiláty. Palmu vítězství v kategorii pravá slivovice si odnesla
Helena Kreuzová z Roubaniny, vítěznou pálenkou v kategorii ostatních destilátů
se stal zahraniční nápoj pana Fera Hrušeckého ze Slovenska. Na závěr akce
proběhla již tradiční dražba lahví šesti nejlepších pálenek.

4.prosince 2016

Mikulášská besídka

klavírního doprovodu Vašíka
Dvořáčka. Mikuláš pochválil
hodné děti v sále, obdařil je
sladkou nadílkou a u obecního
vánočního stromku popřál
všem krásné Vánoce.

Na druhou adventní neděli
4.prosince
jsme
zorganizovali pro děti i
dospělé
mikulášskou
besídku. Přijel k nám pan
kouzelník
Jirka.
Na
krátký čas děti zavedl do
světa kouzel a iluzí. Děti
ze ZŠ a MŠ Deštná svým
vystoupením
celý
sál
naladily
vánoční
atmosférou. Čekání na
Mikuláše nám zpestřilo
společné zpívání koled za
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17.prosince 2016 muzikál v Roubanině

Sobotní večer před poslední
adventní nedělí patřil dětem.
Děti z hudebního tábora při
ZUŠ
v Boskovicích
(pod
záštitou Espediente, o.s. –
středisko
pro
prevenci,
poradenství a pomoc) si
připravily muzikál pod názvem
Díra. Příběh mladé dívenky,
která se chtěla podívat do
víru velkoměsta. Ale záhy
zjistila, že člověku se žije
nejlépe tam, kde má svou
milující rodinu.

Dětské večery v knihovně
2016

Poslední Noc s Andersenem
v roubaninské
knihovně
proběhla 1.dubna. Děti v
převlecích
poslouchaly
pohádku Malá mořská víla,
malovaly
obrázky,
zdobily
hrníčky,
hledaly
poklad.
Užívaly
si
nejen
během
společného večera ale i v noci
snily pohádky knižních skřítků.

Poslední večer roku 2016 – zdobení vánočních perníčků:
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Slovo starosty obce

Dovolte mi, abych se s vámi podělil v Roubaníčku o postřehy, co se událo v
druhé polovině letošního roku 2016. Hlavní přípravnou akcí, na které se pracuje,
je řešení pitné vody v naší obci. Nechali jsme zpracovat studii možností
napojení pitné vody z obce Slatina. Tento záměr se jeví jako dosti realizovatelný.
Voda by tekla z vodojemu nad obcí Slatina. Vody je tam dostatek v dobré kvalitě.
Další výhodou tohoto záměru je, že voda by tekla do Roubaniny samospádem,
nemusela by se čerpat. V měsíci lednu svoláme veřejné zasedání a zeptáme se na
názor občanů. Obecně víme, že pitné vody v Roubanině je málo, kvalita i tlak je
taky nevalný. Dále pokračujeme na projektové dokumentaci na opravu fary, kde
by měl být obecní úřad.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem příznivcům naší obce za spolupráci a
popřát všem spoluobčanům pohodové Vánoce a v novém roce 2017 hodně zdraví a
rodinné pohody.
Petr Dvořáček

Slovo starosty SDH

Hasiči jsou nedílnou součástí malých obcí, kde mnohdy jsou jedinou
složkou, která se zaobírá pomocí občanům. A mají to i vepsáno v motu „pomoc
bližnímu svému“. Není to jinak i v naší vesnici. My bratři hasiči jsme kdykoliv
připraveni pomoci občanům. Další povinnost, co máme, je starat se o svěřenou
výstroj a techniku. Letos jsme se pustili do nutné opravy naší ERÉNY, která
nám slouží dlouhou dobu a snažíme se, aby ještě dlouho sloužila. I hasičská AVIE
dostala novou plachtu.

Členové zásahové jednotky a i členové sboru dobrovolných hasičů se
pravidelně školí. Vždy zjara nás navštěvuje mprap.Pivoňka z HZS Blansko a mimo

to se velitelé jednotky školí na HZS Boskovice. Každá soutěž v požárním útoku je
cvičení členů jednotky dle nařízení GŘ HZS.
Hasiči nejsou jen chlapi, co v obci zastanou práci, ale umí se i bavit a bavit i
všechny občany, jelikož přinášejí do naší obce kulturu.
Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Prosím, dbejte proto zvýšené
opatrnosti při zapalování svíček na adventních věncích a rozsvěcení světelných
řetězů na vánočních stromcích. Případný zkrat může způsobit vzplanutí stromku
a během půl minuty je v plamenech.
Závěrem mého příspěvku vám všem přeji krásné vánoční svátky a do
nového roku 2017 hodně štěstí a zdraví. Děkuji vám za hasiče z Roubaniny za
projevenou přízeň a hasičům za práci, kterou nám všem přinesli.
Michal Kobylka
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Slovo knihovnice obce

Rok 2016 utekl jako voda. Co přinesl? I když několik čtenářů ubylo v
důsledku úmrtí, celkový počet zůstává stejný, protože přibyli noví. Stabilně
navštěvují naši knihovnu i občané z okolních obcí. Děti rostou, mají další zájmy a
aktivity, takže pravidelné setkávání nad knihou skončilo. V letošním roce skončila
i Noc s Andersenem, protože organizování této zábavy při stávajícím počtu a
věkovém složení dětí je velice náročné. Zůstává výtvarná dílnička a výsledky
snažení mohou občané vídat na webových stránkách knihovny a na facebooku. Náš
knižní fond je na dobré úrovni a díky vstřícnosti zastupitelů obce stále doplňován
novými knihami. Letošní schválená dotace bude v nejbližší době využita
k obohacení vnitřního zařízení knihovny.
Přejeme našim čtenářům krásné a pohodové Vánoce s knihou a hodně
úspěchů, zdraví a radosti v nadcházejícím roce!
Marie Trčková

Jaké jsou předpokládané akce ?
20. ledna 2017
Roubaninský ples
zač. března 2017
oslava MDŽ
březen 2017
turnaj v mariáši
březen-duben 2017 zabíjačkové speciality
30. dubna 2017
pálení čarodějnic
5. července 2017
memoriál Ludvíka Knődla
6. srpna 2016
hasičský výlet
…………………..
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 2017 oslaví
své kulaté či požehnané narozeniny:
v lednu

p. Věra Elblová, č.p. 20
p. František Trčka, č.p. 8

v únoru

p. Vlasta Dvořáčková, č.p. 18
p. Věra Kobylková, č.p. 27
p. Martin Seidl, č.p. 32
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v březnu

p. Věra Korbelová, č.p. 29
p. Jiří Frank, č.p. 24

v dubnu

p. Irena Kolářová, č.p. 36
p. Alois Bušina, č.p.50
p. Jiří Korbel, č.p. 54

v květnu

p. Ladislav Říha, č.p. 11

v červnu

p. Vladimír Dvořáček, č.p. 23
p. Marie Korbelová. č.p. 54

Recept na štěstí k .... narozeninám - 1 hrst lásky, 2 lžíce přátelství, pozitivní
myšlení, 10 kapek humoru a 250g štěstí - dobře promíchat a ihned podávat!
Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a výjimečných okamžiků v
životě
přeje
OÚ Roubanina

Andílek pro radost každému

Šupinku pro štěstí schovejte do dlaní, radost vám přinese, smutek prý zahání.
K vánoční pohodě rozkrojte jablíčko, přejeme ze srdce zdraví a štěstíčko.
Kulturní komisařky z Roubaniny.

Příští Roubaníček vyjde v červnu 2017.

