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Co už bylo ? 
 
5. července 2008   Memoriál L.Knődla 
Již pátý ročník hasičské soutěže začal tentokrát netradičně – slavnostním 
otevřením nové závodní dráhy. Pokřtění se ujal přizvaný host - pan Emil Doležel, 
který je mistrem světa v požárním sportu. 
Soutěž probíhala dle pravidel požárního sportu. Zúčastnila se družstva mužů, žen 
a dětí z Roubaniny a okolí.  

                                                  

                 
 
3.srpna 2008  Hasičský výlet  
První neděle v srpnu patří v naší obci vždy hasičům a jejich příznivcům. Po 
námětovém cvičení hasičských sborů začala volná zábava. K poslechu i k tanci 
hrála hudební skupina ŽIVEL.  Muzika hrála i na přání hostů….. 
Děti i dospělí vyhrávali rozmanité ceny  
v kole štěstí a v tombole.  
Velmi lákavou motivací  
   byla hlavní výhra večera – 
 - wellness pobyt v hotelu Santon Brno.            
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27.září 2008   I.setkání mistrů světa v požárním sportu  
Každý aktivní člen SDH Roubanina byl pozván na tuto mimořádnou akci. Všichni 
přítomní (pozvání přijal i pan poslanec Martínek) žasli při besedě a při promítání 
DVD nad úspěchy sehrané party hasičů – kamarádů, kteří to dotáhli tak vysoko. 
V roce 1973 se stali mistři světa v požárním sportu. Gratulujeme.  
 
      pozvaní hasičští mistři světa            

                                  
 

 
                
Od října 2008   Cvičení nejen pro ženy 
Každé úterý v 18h na obecním úřadě se začalo opět cvičit. Kulturní komise zve 
všechny, kteří mají chuť zapracovat na své lepší kondici, získat zdravou náladu, 
potlačit stres a postarat se o duševní zdraví. Od listopadu máte možnost 
vyzkoušet své síly na posilovacím stroji – orbitreku. Pomáhá spalovat tuky, 
tvaruje svaly, aktivuje metabolismus a posiluje srdce.  
                                

                 
 
19.října 2008   Drakiáda 
V nedělní odpoledne za hřbitovem létali draci, děti i jejich rodiče. Naháněli vítr. 
Draci unesli některé děti až k Hornímu Smržovu. V budově SDH si účastníci 
létání dali s chutí teplý čaj. A čekal je další úkol – vyrobit obrázek z přírodních 
materiálů ( barevných listů, kaštanů a jiných plodů ). Obrázky se dětem povedly. 
A opečené párky, o které se postaral velitel hasičů – pan M. Kobylka , chutnaly 
všem. Vydařilo se počasí a nikomu nechyběla patřičná veselá nálada. 
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17.listopadu 2008   Lampionový průvod  
Éra lampionů je zase zpátky. Proč ne? 
Naše lampionová cesta byla odstartována od 
autobusové zastávky. Pan starosta nám zhasnul 
veřejné osvětlení a vytvořil tak tajemnou podvečerní 
atmosféru. První zastávkou bylo již dokončené 
dětské hřiště. Paní L.Kobylková jako předsedkyně 
kulturní komise se ujala křtu. Rychlé špunty tekly do 
kalíšků a každý malý účastník tak zapil otevření nového hřiště. Průvod barevných 
světýlek pokračoval k místnímu rybníčku. Hořící plovoucí svíčka rozzářila dětská 
očička. V hlavičkách děti vymýšlely tajná přání od Ježíška. Největším 
překvapením na konci lampionové cesty u budovy SDH byl ohňostroj.  
Máme radost, že účast byla hojná. 
 
 
 
7.12.2008 Mikulášská nadílka 
 Po vánočním představení žáků ze ZŠ Deštná přijel za 
dětmi Mikuláš. Dětem rozdal za pomoci andělů dárečky. 
Čerti byli pořádní, ale nikoho v pytli neodnesli. V Roubanině 
jsou jen hodné děti. To je dobře. Mikuláš si se všemi 
zazpíval vánoční koledy a svojí čarovnou berlí rozsvítil 
obecní vánoční stromek. 
 
  
 
 
13.12.2008 Turnaj ve stolním tenise 
Poslední akce v roce 2008 byla sportovní. Do turnaje se přihlásilo 18 hráčů. 
Z přehledem zvítězil loňský obhájce Tomáš Dvořáček. Hodně sportovních 
vítězství v novém roce.  
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Vyhlášení soutěže o nejkrásnější rozkvetlý domov 
 Letos se kulturní komise rozhodla nechat hodnocení soutěže na nestranném 
odborníkovi. Oslovili jsme pana Františka Chlupa (zahradnictví v Borotíně), který 
se také stará o zeleň v naší obci. Rád vyhověl. K dispozici měl fotky všech 
rozkvetlých domovů (podle popisných čísel). Pan zahradník Chlup rozhodl takto: 
                                                   
  1.místo     č.p. 23         Dvořáčkovi                                     
 2.místo     č.p.53          Elblovi ml.                        
 3.místo     č.p.18          Dvořáčkovi 
 4.místo     č.p.28          Kobylkovi ml. 
 5.místo     č.p.45          p.Rádl 
 

(originál listu hodnocení pana Chlupa je vyvěšen na obecní vývěsce) 
Výhercům gratulujeme a věcné ceny jim budou doneseny. 

 
 

 
                Slovo starosty obce 
Dotace z EU 
Jak jste si sami určitě všimli, akce spojené s projektem Krásně a účelně pro 
mladou generaci je hotov. Zůstává jen ta papírová část. Podat na SZIF 
závěrečné vyúčtování. Když se trochu vrátím zpět, nebyla to snadná akce. Vždy 
se vyskytne nějaké problémy, ale podařilo se nám je operativně řešit. Chtěl bych 
poděkovat firmě pana Ulehly, která zajišťovala stavební práce. Spolupráce s ní 
byla na profesionální úrovni. Dále bych chtěl poděkovat některým spoluobčanům, 
kteří byli nápomocni při jmenovaném projektu. Vyslovím i omluvu občanům, 
kterým jsme během realizace zkomplikovali příjezdy domů. Současně s těmito 
pracemi probíhala oprava místního potoka – zkapacitnění koryta na padesátiletou 
vodu. I tato akce je úspěšně dokončena. Doufám, že tyto akce zlepšily celkový 
pohled na naši obec. 
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo podat žádost na SZIF do další výzvy. V této 
žádosti bychom chtěli realizovat opravy dalších komunikací: ke Kočárům, 
k Trčkům, ulička k OÚ, cesta k Mužíkům a cesta k Elblům. Jak žádost dopadne, 
už moc neovlivníme. Doufáme v úspěšnost žádosti, protože tím by byla oprava 
všech místních komunikací vyřešena. 
Na závěr chci upozornit občany, že v obci stále platí vyhláška o udržování 
čistoty a pořádku v obci. Součástí této vyhlášky je i zákaz parkování na 
obecních zelených plochách a tím poškozování zeleně. Doufám, že si zhotovené 
práce budeme vážit a udržovat je v pořádku a čistotě.  
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Udržujte zeleň na svých pozemcích 
Velmi často se stává, že vlastník neudržuje svůj pozemek vůbec nebo 
nedostatečně. Dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zejména pak 
v § 3 odst.1 písm.a) se uvádí, že každý vlastník pozemku „je povinen zjišťovat 
výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, 
nedošlo k poškození životního prostředí ani ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.“ 
Návazně chci upozornit na sankční ustanovení § 73 téhož zákona, kde se uvádějí 
pravomoci úřadů při projednávání přestupků, týkajících se porušení tohoto 
zákona. Rovněž postih osob, které neudržují čistotu a pořádek na svém nebo jimi 
udržovaném pozemku tak, že tento naruší vzhled obce, upravuje § 58 odst. 2 
zákona o obcích. Za narušování vzhledu obce může být vlastníkovi pozemku i 
udělena pokuta. Určitě se vyplatí udržovat svůj pozemek v kulturním stavu, 
přispějete tím ke zlepšení celkového pohledu na zeleň v obci. 

 
Nastal vánoční čas. Přeji vám všem krásné vánoční svátky a 
v příštím roce 2009, ať se vám vše podaří. 
                              Petr Dvořáček 

  
Slovo účetní obce 

Konec roku se rapidně blíží a protože se naše obec letos hodně změnila, chtěla 
jsem Vás touto cestou informovat, na kolik nás tyto změny přišly. Koncem 
listopadu byly ukončeny práce související s dotacemi z EU. 
                                            Ve stručnosti : nové cesty a mostky……..3 620 000,- 
                                                                    výsadba nové zeleně……….83 000,- 
                                                                    zahradní traktor……………139 500,- 
                                                                    plotostřih a křovinořez……...35 000,- 
                                                                    dětské hřiště na Roubanské……280 000,- 
 
V listopadu se též obdržela dotace v částce 220 000,- Kč na opravu hřbitovní 
zdi, která musí být vyčerpána do konce letošního roku. Mnoho z Vás si také 
určitě všimlo, že v hasičské zbrojnici stojí nový vůz. Na toto vozidlo, které je 
určeno pro JSDH a pro dopravu mladých hasičů, jsme dostali dotaci 150 000,-. 
Od nového roku bude na obecním úřadě zřízeno pracoviště Czech POINT , na 
které jsme také obdrželi dotaci z ministerstva vnitra v částce 52 000,- Kč. 
Doufáme, že tento systém se setká u místních uživatelů s kladným ohlasem. 
Poslední dotací tohoto roku je 155 000,- Kč z Programu rozvoje venkova na 
napojení budovy OÚ na dešťovou kanalizaci. Tato stavba již byla realizována. 
   Z mého hlediska, pokud bych se měla vyjádřit k získanému peněžnímu obnosu, 
tak je velmi málo obcí, které se můžou prokázat tolika různými získanými 
dotacemi. Stojí to velmi mnoho úsilí a hlavně osobního času, aby se naše obec 
mohla začít pyšnit svým zevnějškem.  
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 Další podrobnosti o hospodaření naší obce bude projednáváno na 
veřejné schůzi v březnu 2009. Pěkné prožití vánočních svátků 
Vám přeje  
                                                           Lenka  Kobylková                                     

  

Slovo velitele SDH Roubanina    
Vážení spoluobčané, 
ve svém článku bych vás rád informoval o činnosti sboru dobrovolných hasičů 
(SDH) a zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH).  Na úvod bych 
vám objasnil dva pojmy, které jsem použil. SDH a JSDH jsou alespoň podle 
našich nadřízených orgánů dvě odlišné složky. SDH je nezisková organizace jako 
např. Sokol , tělovýchovné jednoty atd. Naproti tomu JSDH je zásahová jednotka 
obce, kterou spravuje obec Roubanina a spadá do hasebního obvodu ZHS 
Boskovice. Je zřejmé, že SDH je něco jiného jako JSDH, i když podle mého 
názoru oba spolky mají již z prvopočátku stejnou ideu - pomáhat v nouzi svým 
spoluobčanům. 
  Po objasnění tohoto problému bych vás seznámil, co bylo v nedávné době 
zajímavého ve sboru dobrovolných hasičů. 
  Podařilo se nám ve spolupráci s obcí vystavět na cvičišti na „Drahách“ dráhu pro 
požární sport, kterou nám slavnostně při příležitosti memoriálu Ludvíka Knõdla 
otevřel mistr světa v požárním sportu CTIF p. Doležel. A právě tam vznikla 
myšlenka uspořádat vůbec první setkání mistrů světa v požárním sportu CTIF 
Brno 1973.  Po dlouhé přípravě se nám toto setkání podařilo uskutečnit 27.9. Byli 
pozváni nejenom členové tehdejšího soutěžního družstva, ale i zástupci SDH a 
starostové okolních obcí, a dokonce naše pozvání přijal poslanec p. Martínek. 
Setkání mělo kladný ohlas na všechny zúčastněné a bylo prezentováno v tisku. 
Získali jsme dokonce i nové členy z řad bývalého soutěžního družstva. 
  Z činnosti JSDH bych vybral akci, kterou jsem zorganizoval s pomocí 
okrskových funkcionářů a profesionálních hasičů. Jednalo se o „prověřovací 
cvičení“, které se konalo 8.11. Poplach byl vyhlášen z Brna KOPISu a simulovali 
jsme požár muzea v Horním Smržově. Mimo Roubaniny se na místo sjely jednotky 
z Deštné, Dolního Smržova a hlídka ze Stvolové. Vše probíhalo s profesionálním 
přístupem všech zasahujících hasičů a jejich výkony bych hodnotil na jedničku. 
Jen mě trochu mrzí lhostejnost většiny spoluobčanů, protože když slyším 
sirénu, tak jdu pomoci, třeba příště může hořet u mě. 
  Poslední, s čím bych vás chtěl seznámit, je to, že ve spolupráci s obcí a potažmo 
s jihomoravským krajem se podařilo získat peníze na zakoupení vozidla na 
dopravu zásahové jednotky. Jedná se o devítimístný VW Transporter a věřím, že 
nám bude dlouho sloužit. 

  Děkuji vám za váš čas strávený u tohoto článku. Krásné Vánoce a 
šťastný nový rok 2009 Vám přeje      Michal Kobylka 
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Co teprve bude ? 
 
» 31.ledna 2009  „Roubaninský ples“ 
» v únoru 2009  přednáška z východních cest 
» v březnu 2009 oslava MDŽ 
» na březen 2009 pan starosta plánuje veřejné zasedání  
» v dubnu 2009 velikonoční zábava 
» 30.4.2009  čarodějnice 
» v květnu 2009 oslava Dne matek 
» v červnu 2009 oslava Dne dětí 
»  v červnu 2009 kulturní komise vydá Roubaníček č.12 
 
Sledujte prosím plakáty na obecní vývěsce nebo poslouchejte obecní rozhlas ! 
Každá kulturní nebo obecní akce je vždy ohlášena dopředu.  
Za ztracené pozvánky či jinou obecní poštu se předem omlouvám těm, kteří nemají 
poštovní schránky. 
                                                                         Radka Dvořáčková 
 
 
                            V první polovině roku 2009 oslaví  
                                své kulaté či požehnané narozeniny: 
    
                             v lednu     Věra Elblová, č.p.20 
                                                  Miroslav Kobylka,  č.p.27 
                                                  Marie Říhová,  č.p.11 
                                                  Marie Trčková,  č.p.8 
                                     v únoru     Alois Korbel,  č.p.29 
                                                  Vlasta Dvořáčková,  č.p. 18 
                                     v březnu   Marta Konečná,  č.p.15 
                                                   Věra Korbelová,  č.p.29 
                                                   Eva Luňáčková,  č.p.52 
                                     v dubnu     Irena Kolářová,  č.p.36 
                                                   Josef Trčka,  č.p.33 
                                     v květnu    Anna Dvořáčková,  č.p.9 
                                     v červnu   Vladimír Dvořáček,  č.p.23 
 
 Nechť růže na cestu sypou se Vám,  
    nechť každé Vaše přání splní se Vám, 
       nechť Vaše srdce lásky nespálí klam, 
            to vše přejeme Vám k narozeninám. 
                                                                                   kulturní komise OÚ 
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Našim  dětem - betlém 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krásné Vánoce chceme Vám přát,  
aby měl člověk člověka rád,  

aby jeden druhému víc štěstí přál,  
aby i ten nový rok za to stál. 

 
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních 
svátků a v novém roce 2009 pevné zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Obec Roubanina 


