6 x SERIÁL
zajímavosti z obce
Počátkem dvacátého století
vznikl v Roubanině spolek
Omladina a v roce 1919 pak
byl založen také Sokol. Ten se
těšil velké oblibě (v roce 1948
se členové roubaninské organizace
dokonce
aktivně
účastnili veřejného vystoupení na jedenáctém Všesokolském sletu), takže v roce 1927
se vedení Sokola rozhodlo postavit sokolovnu. Zakoupili
stavební parcelu a stodolu,
ale kvůli neustálým dohadům
mezi členy Sokola byla nakonec o dva roky později stodola
s částí parcely prodána. V majetku Sokola tak zůstala jen
část parcely, kde bylo cvičiště
a v současnosti je tam hasičské výletiště.
Sokol se nevěnoval jen tělocviku, ale i divadelnictví. Jak
zaznamenala
roubaninská
kronika, sehrál divadelní
kroužek v letech 1922 až 1962, i
když jeho činnost byla na několik let kvůli válce přerušena, více jak čtyřicet her.
V loňském roce se Roubanina
přihlásila do soutěže Vesnice
roku a získala diplom za
vzorné vedení kroniky.
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V Roubanině chtějí postavit rozhlednu
Vesnice za Letovicemi má bohatou historii. Současné vedení obce chystá areál, kde budou lidé trávit volný čas

památky
Hlavní dominantou Roubaniny je římskokatolický kamenný kostel svatého Ondřeje, jehož vznik se datuje
do poloviny třináctého století. Byl tedy postaven v pozdně románském a raně gotickém slohu. Ve dvacátém století,
přesněji
v
letech
1923–1924, pak byl kostel
opraven a byla k němu přistavěna zadní část, kde se
nachází dnešní vstupní prostory. V letech 2003–2004 byly
v kostele odkryty a restaurovány pozůstatky vzácných
freskových maleb ze čtrnáctého století. Vedle kostela je
hřbitov a fara, kurácie z roku
1755. Roubanina byla a
dodnes je farní obcí. Pod
správu místního farního
úřadu přináleží Bezděčí,
Svárov, Chlum a Slatina s
osadou Březinka.

obecní znak

Znak byl v Roubanině vysvěcen v roce 2006. V pravém zeleném poli je kosmá zlatá ostrev se zaťatou stříbrnou sekerou na zlatém topůrku – je
to symbol slova rubat. V levé
části je nahoře stříbrný ondřejovský kříž, který připomíná místní kostel. Pod křížem je pak odvrácené černé
krojidlo a radlice, které byly
převzaty ze starých pečetidel.

osobnost obce
Vesničku na Letovicku proslavil zdejší farář Josef Bečica, který zemřel v roce 1962.
Ten se totiž kromě pastorační
činnosti věnoval i léčitelství.
K lékařství se dostal už v mládí – vystudoval šest semestrů
lékařské fakulty ve Vídni a v
době první světové války
praktikoval ve vojenské nemocnici. Po dokončení studií
na teologické fakultě byl pak
vyslán jako misionář do arabských a afrických zemí. Právě
tam se seznámil s léčením bylinkami a pomáhal pak mnohým lidem v celém Československu.

POHLED DO ROUBANINY. Kostel svatého Ondřeje stojí v obci už po staletí, autobusová čekárna a hasičská zbrojnice jsou podstatně mladšího data. Foto: archiv obce
DAGMAR KULAVIAKOVÁ

Roubanina – Vesnička Roubanina, jejíž název je odvozen
od staročeského rúbanina –
což je místo, kde se rubalo
dřevo – leží na samém okraji
blanenského okresu. Nachází
se v kopcích zhruba dvanáct
kilometrů od Letovic a protéká jí potok Zavadilka. Svůj
domov tam má kolem sto čtyřiceti lidí a k obci náleží i samota Klen a Roubanská.

A jaká je historie této malebné vísky, přes kterou vede
několik cyklotras? Území bylo osídleno již ve dvanáctém
století při středověké kolonizaci, přičemž v písemných
pramenech je Roubanina poprvé zmiňována roku 1356.
Tehdy byla v držení paní Bolky z Roubaniny. K roku 1493
se pak uvádí, že král Vladislav dal připsat svůj podíl na
Roubanině svému kancléři
Janu Všehrdovi a Vítu z Ptení, který svoji část připojil k
panství
opatovskému.
V
osmnáctém století potom po
několika změnách v držbě bylo roubaninské panství koupeno hrabětem Salmem z Neuburgu.
Lidé žijící v obci, která leží

na rozmezí Jihomoravského a
Pardubického kraje, zažili
mnoho strachu a nejistoty ve
druhé světové válce. Katastr
Roubaniny totiž sousedil s
hranicí Protektorátu a hranici hlídala finanční stráž a četnictvo. Jak zaznamenala
obecní kronika, pro překročení hranice musel mít každý
občan propustku a konaly se
také časté kontroly, zda-li
rolník nepřechovává větší zásoby obilovin a brambor, než
bylo povoleno.
V důsledku sílících potřeb
německé armády na výzbroj,
a tím i zvýšených požadavků
na zbrojařský průmysl, byla v
roce 1942 v Roubanině zahájena těžba žáruvzdorného jílu. Ten byl používán jako vyzdívací materiál v ocelových
slévárnách. Žáruvzdorný jíl
byl těžen ve štolách v jižní
části roubaninského katastru
a vznikl zde důl svaté Barbory, přičemž závod zaměstnával kolem padesáti lidí. Vytěžené žáruvzdorné jíly byly
pak z Roubaniny převáženy
nákladními automobily a v
zimě i formanskými povozy
do šamotky ve Velkých Opatovicích. Z důvodu nedostatku peněz na otevření nových
ložisek této suroviny ale byla
těžba v padesátých letech zastavena a důl byl zrušen.
Přestože Roubanina byla
vždy malou vesnicí, má bohatou historii v oblasti školství.
Jednotřídní škola tam byla
založena už v roce 1755 a cho-

dily do ní i děti z Chlumu,
Březinky, Slatiny, Korbelovy
Lhoty, Bezděčí a Svárova.
Těžkosti zažili v roubaninské
škole především v roce 1938.
Tehdy byli kvůli hrozícímu
nebezpečí z hitlerovského
Německa povoláváni učitelé
do armády, takže ve škole docházelo k jejich velmi častému střídání – někdy se měnili
i po dvou týdnech. Válku nakonec škola přečkala, ale na
začátku šedesátých let bylo
vyučování v obci zrušeno. Ve
stejné době, přesně v roce
1961, také byla Roubanina
sloučena s vesničkou Deštná,
a v roce 1985 dokonce byla
sloučená obec Deštná-Roubanina připojena jako jedna z
místních částí k Letovicím.
Svoji samostatnost ale Roubanina brzy získala zpátky a
to hned po revoluci v roce
1989.

Plánují koupit faru
Po osamostatnění začala vesnička, jejíž střed tvoří
okrouhlá náves rozprostírající se kolem kostela, pomalu
vzkvétat. Jak popisuje současný starosta Petr Dvořáček,
do obce byl doveden plyn, byla opravena část budovy, kde
sídlí obecní úřad, a byl zřízen
posilující zdroj užitkové vody
na hřbitově. „Rovněž byla
zrekonstruována část obecní
kanalizace a postavena retenční nádrž vody Na Drahách,“ vzpomíná na výsledky

práce svého předchůdce Dvořáček.
Ten sedí na starostovské
židli od roku 2002 a za jeho vedení se hodně investovalo do
opravy místních silnic. „Také
jsme postavili autobusovou
čekárnu včetně pergoly s posezením a opravili hasičskou
zbrojnici a střechu na obecní
budově, kde je obchod,“ vyjmenovává starosta. „Zmodernizovali jsme i osvětlení a
po celé obci je rozveden bezdrátový rozhlas, přičemž domácnostem, kde byla špatná
slyšitelnost rozhlasu, byly
zdarma nainstalovány domácí přijímače. Také jsme dali
do pořádku oplocení místního
hřbitova a u kostela jsme postavili parkoviště,“ upozorňuje na největší akce starosta.
V roce 2008 se v obci zaměřili na úpravu koryta potoka
Zavadilka, který malebnou
vesničkou protéká. „Koryto
jsme zpevnili a na potoce byly
vybudovány nové pojezdové a
pochůzkové mostky. Toto
opatření by mělo stačit na padesátiletou vodu,“ uvádí starosta.
V Roubanině také zastupitelé myslí na vylepšování podmínek pro trávení volného
času. „V budově obecního
úřadu je místnost, kam chodí
ženy cvičit, postavili jsme také dvě dětská hřiště a v roce
2007 jsme začali s budováním
víceúčelového areálu. Máme
již hotovou dráhu na hasičský sport a v následujících

třech letech ještě chceme vytvořit hřiště na malou kopanou, tenisový kurt, oddychový koutek pro malé děti a postavit parkoviště a budovu
pro technické zázemí,“ prozrazuje vedoucí muž Roubaniny, který upřesňuje, že celkové náklady budou kolem
dvou a půl milionu korun.
Zhruba tři miliony korun
chce obec investovat také do
stavby víceúčelové budovy,
kde by měl vzniknout společenský sál, fitness, klubovna
a garáže pro obecní techniku.
Podle Dvořáčka obecní zastupitelstvo také nyní usiluje
o získání fary, jejímž vlastníkem je Arcibiskupství olomoucké. „Jestli se nám podaří
faru vykoupit, máme v plánu ji
celou opravit a pak tam přesunout sídlo obecního úřadu a
také zde nainstalovat stálou
výstavu o historii obce,“ naznačuje starosta, který poodkrývá i další plány. „V příštím
roce chceme zasíťovat pozemky pro výstavbu pěti rodinných domů a v následujících
letech plánujeme postavit za
zhruba tři miliony korun rozhlednu s hvězdářským dalekohledem,“ uzavírá Dvořáček.
Roubanina
- leží zhruba dvanáct kilometrů
od Letovic
- nyní tam žije 140 obyvatel
- má webové stránky
www.roubanina.cz

Roubaninští hasiči se sdružují už od roku 1895
DAGMAR KULAVIAKOVÁ

Roubanina – Místní organizace Českého svazu chovatelů, myslivecké sdružení, pobočka Českého červeného
kříže a sbor dobrovolných
hasičů. To jsou čtyři sdružení, která v malé vesničce v
kopcích nyní pracují.
„Aktivita
jednotlivých
spolků je samozřejmě různá.
Chovatelé a členové Českého
červeného kříže si pořádají
akce jen sami pro sebe. Myslivci, kteří jsou nejen z Roubaniny, ale i z Deštné, připravují pro veřejnost vždy v
létě taneční zábavu nazvanou Pytlácká noc a v zimě
pak poslední leč. Nejaktivnější jsou ale hasiči a kulturní komise fungující při obecním úřadu,“ naznačuje starosta Petr Dvořáček.
A jak se tedy Roubaninští

TRADIČNÍ AKCE. Pálení čarodějnic se v Roubanině koná kazdý rok
stejně jako třeba hasičský výlet. Foto: archiv obce
baví? „Jednou z největších
akcí je tradiční hasičský výlet, dále pak soutěž v požár-

ním sportu nazvaná Memoriál Ludvíka Knödla, dětský
den, loučení s prázdninami,

pálení čarodějnic, malování
na cesty, kulturní programy
k Mezinárodnímu dni žen a
ke Dni matek, roubaninský
ples, turnaj v ping–pongu,
mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu,“ vyjmenovává pestrou nabídku
Dvořáček a doplňuje, že organizují také různé přednášky a poslední roky i soutěž o
nejlépe upravený domov.
Historie hasičů v Roubanině se začala psát už v roce
1895 a největší podíl na založení sboru měl tehdejší nadučitel Antonín Paráček.
Dnes se hasičině v malé vesničce věnují skoro čtyři desítky mužů a žen a ještě dvanáct dětí. „Na soutěže jezdí
družstva žáků, mužů, žen a
mužů nad pětatřicet let,“
upřesňuje velitel sboru Michal Kobylka a doplňuje, že
muži se v posledních letech v

okrskovém kole vždy umisťují na předních místech. Místní hasiči jsou ale především
schopní organizátoři. Kromě
několika každoročních obecních akcí v roce 2008 uspořádali První setkání mistrů
světa v požárním sportu a
Roubanina se proslavila i rok
později. „Byla jednou z mála
míst v republice, kde měla
zastávku spanilá jízda historických hasičských vozidel
přepravující
olympijský
oheň do Ostravy, která byla
dějištěm olympijských her v
požárním sportu,“ vzpomíná
Kobylka. Ten přidává, že
místní sbor má také jednu
raritu v rámci blanenského
okresu. „Myslím, že jako jediní dosud používáme jako
zásahové vozidlo autocisternu PRAGU RN, která je z
roku 1954,“ dodal velitel sboru.

