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Co už bylo ? 

 
5.ledna 2013   Tříkrálová sbírka 
se v obci Roubanina uskutečnila Tříkrálová sbírka, pořádána charitou Blansko. 
Občané přispěli částkou 3 350,- Kč. Obecní úřad Roubanina děkuje . 
 
9.února 2013   Roubaninský ples 

Čas plesů je v plném proudu a ani Roubanina 
nezůstala pozadu. Hasiči i obecní zastupitelé 
představili letošní ples v úplně novém kabátu. 
Velký i malý sál byly narvány k prasknutí. 
Představila se nám nová skupina Blondie Jane a 
po zahájení starostou sboru a starostou obce 
mohl ples začít. Pro zpestření celého večera se 
představily svým vystoupením břišní tanečnice. 
Občerstvení bylo výborné a tak si nikdo ani 
nevšiml, že se večer chýlil k půlnoci a tedy i k 
tombole. Bylo nám ctí přivítat v prostorách 
hasičů náměstkyni okresního sdružení hasičů 
ČMS Hradec Králové, která vylosovala první 
los. Po tombole zvolila plesová komise královnu 
plesu a odměnila ji zlatým řetízkem. Hosté se 
začali pomalu vytrácet domů a letošní ročník 
tradičního plesu se chýlil ke konci.  

 
  Hasiči i obecní zastupitelé děkuji hostům za účast na letošním plese a děkují 
sponzorům za dary do bohaté tomboly. 
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10.března 2013    Odpoledne s oslavou MDŽ 
Březen už tradičně v Roubanině patří ženám. V 
neděli 10.března kulturní komise uspořádala při 
příležitosti oslavy MDŽ příjemné odpoledne. 
Přivítali jsme mezi námi doslova papírovou 
umělkyni – p. Jaroslavu Nejezchlebovou z 
Ostrova u Macochy. Ukázala nám, jaké umění 
se dá uplést z papírových ruliček. Nádhera. 
Stačí šikovné ruce, chuť do práce a trpělivost. 
Líbilo se nám to natolik, že uvažujeme o 
uspořádání v Roubanině celoodpolední dílny 
papírového pletení…  
   Dalším pozvaným hostem byla p. Šárka 
Ševčíková z Velkých Opatovic, manikérka. Je 
sice mladá, ale šikovná. A o nehtech hodně ví. 
Ukázka klasické manikúry byla zajímavá.  

   A samozřejmě není nic dojemnějšího, než když zazpívají, zarecitují i zahrají 
naše či cizí děti. Vystoupení dětí ze ZŠ Deštná pod vedením p.uč.Jarmily Tóthové 
potěšilo na ženské dušičce.  
 Jsme rádi, že se nás na kafíčku sešlo hodně.  
„Růže, k jaru krok, nashledanou napřesrok.“   
 
 
19. a 26.března 2013    
Velikonoce v knihovně 
 
Od začátku roku 2013 roubaninská knihovna 
v čele s knihovnicí – p. M.Trčkovou vymýšlela 
pro děti na každé úterní odpoledne zábavné 
chvilky s knihou. Děti četly, kreslily, stříhaly, 
dozvídaly se zajímavé informace z knížek a 
časopisů. Na Velikonoce si paní knihovnice 
připravila pro malé čtenáře jiný program: 
výroba kuřátek, slepiček, kohoutků 
z vyfouknutých vajíček. 
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30.března 2013    4.ročník turnaje v mariáši 
Již se stalo tradicí, že roubanští 
hasiči pořádají turnaj v mariáši. 
Sešly se bezmála dvě desítky 
hráčů a turnaj mohl být 
odstartován. Po 
několikahodinovém klání zvítězil 
p. Jaborník, druhé místo obsadil 
p. David, třetí p. Richtr a čtvrté 
Lorenc D. Poděkování patří všem 
hráčům a kibicům za účast, 
organizátoovi a rozhodčímu 
bratru Jiřímu Elblovi. 

 
5.dubna 2013   Noc s Andersenem 
 Letošní Noc s Andersenem se uskutečnila 5. 
a 6. dubna. Sešli jsme se v knihovně v 18 
hodin a nejprve posilnili vlastnoručně 
připravenou večeří. Potom začalo vajíčkové 
čarování- z uvařených vajec jsme vytvářeli 
myšky, žáby, ježky, kuřátka a další 
postavičky. Následovalo hledání sladkého 
pokladu a po jeho konzumaci jsme si povídali 
o malířce Heleně Zmatlíkové. Následovalo 
řešení hádanek a doplňování přísloví. Potom 
přišlo na řadu trochu pohybu- hod míčkem na 
cíl, srážení kuželek, podlézání a plížení pod 
překážkou, soukání čokoládového bonbonu 
zavěšeného na niti bez pomoci rukou do úst. 
Potom děti poznávaly podle vyslechnutých 
úryvků názvy knih. Ve 21.30 se v knihovně 
objevil tajemný duch a děti podle odpovědí na otázky, které mu kladly, poznaly 
ducha H. Christiana Andersena. Vzpomínaly na pohádky, které napsal. Potom si 
poslechly pohádku o strašidle, které se nastěhovalo do knihovny a požíralo 
písmenka z dětských knížek. Podle svých představ potom strašidlo kresbou 
ztvárnily. Plakátek k pohádkovému nocování nás inspiroval k výrobě myšky. Použili 
jsme roličky od toalet. papíru, lepidlo, barvy, korálky, nalepovací oči, provázek a 
lýko. Před spaním jsme sledovali pohádku na DVD ,,Taneček přes dvě pekla" a po 
třetí hodině ranní při poslechu relaxační hudby jsme se uložili k spánku. Kolem 
osmé jsme vstali, posnídali čaj a bábovku, děti si poslechly pohádku ,,Sněhová 
královna" a k desáté hodině odešly domů. 



 
 

4

30.dubna 2013  Pálení čarodějnic s čarodějnickou zábavou 
Na hasičském výletišti se 
uskutečnilo tradiční 
venkovní pálení 
čarodějnic. Přiletělo 
hodně malých čarodějnic 
a čarodějů.  Děti v super 
kostýmech soutěžily v 
čarodějnické šikovnosti. 
Navlékaly korálkové 
náramky, barvily čarodky, 
létaly na koštěti do 
komína, tančily okolo 
ohně. Soutěž „O 
nejšikovnější čarodějnici 

či čaroděje“ vyhráli  Hanička, Agátka a Vašík. Vrcholem večera bylo zapálení 
pyramidy s čarodějnickou dámou v slušivém kabátku. Během celého pálení 
příjemně hrála reprohudba DJ Zbyňka. Naši hasiči nezapomněli na hladové 
žaludky dětí i dospělých. Děti si opékaly špekáčky, dospělí si pochutnávali na 
výborných makrelách, poté prolévali hrdla točeným pivečkem. 
 
2.června 2013   Dětský den 

Kulturní komisařky se nenechaly v neděli 2.června zaskočit škaredým počasím a 
uspořádaly pro naše ratolesti dětský den raději  v budově hasičů. Plánovaná cesta 
plná her po  Roubanině  se nekonala, ale hry a soutěže byly. Děti po skupinkách 
plnily mnohdy těžké disciplíny: skládaly puzzle a třicetinožky, skákaly jako žáby, 
házely tenisákem i basketbalovým míčem, ovládaly neposlušné autíčko, honily 
sirky do krabičky, střílely šipky, kreslily a také střílely z pušky. Za splnění úkolů 
si děti losovaly malé ceny z tomboly a dostaly odpolední svačinku. 
 A naše „kulturní báby“ dostaly také pěknou odměnu přímo od dětí:  nefalšovaný 
úsměv na tváři. A co víc si přát právě na Dětský den ? 
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     Přání starosty obce   
Milí spoluobčané, přeji vám všem příjemné léto plné sluníčka a 
odpočinku, dětem veselé prázdninové zážitky. 
                                                                       Petr Dvořáček 
 

Slovo starosty SDH 
Hasičský rok jsme zahájili první velkou kulturní akcí, kterou byl ples. Od 
minulého roku se představil v novém kabátě.  Změnu prodělala hudba, svoje 
vystoupení představily břišní tanečnice. Místa k sezení byla plně obsazena. 
Následovaly menší, nicméně stejně oblíbené akce: turnaj v mariáši a pálení 
čarodějnic. 
Naši bratři hasiči reprezentovali Roubaninu i s cisternou  Praga RN na přehlídce 
v Brně a v Boskovicích. Při obou akcích jsme se zúčastnili s cisternou spanilé 
jízdy městem. 
V květnu v našem okrsku proběhla okrsková soutěž v PS, kde jsme obsadili krásné 
druhé místo. 
Ani jednotka sboru dobrovolných hasičů nezahálela. Po proškolení prevence proti 
požárům se členové jednotky vydali na prohlídky nemovitostí. Tyto prohlídky mají 
ráz poradní pro majitele objektů. Setkali se s kladným přístupem občanů. 
Závěrem bych rád poděkoval vám, spoluobčanům, za podporu hasičů v Roubanině. 
 
Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.                                            Michal Kobylka  

 
Slovo účetní obce 

                    Už máme polovinu roku za sebou a tak bych Vás chtěla touto cestou 
informovat, na kolik nás  změny  naší obce přišly během minulého roku. Byly 
ukončeny práce související s dotacemi EU na hřbitově. Tato akce se jmenovala 
„Obnova veřejných prostranství“ a stála 1 611 000,-.                                                 
 V letošním roce nám byla proplacena dotace z EU v částce 1 089 000,- , na 
zbylou částku si obec vzala dlouhodobý úvěr  9100,-/měs. na 5 let.                                            
 V minulém roce doplácela obec na žáky povinné školní docházky částkou 
110 000,- , od letošního roku tyto peníze ušetříme, školy hradí stát. 
V roce 2012 byl pořízen tento DHDM:   
                                                      -    Notebook Pentium do knihovny….10 029,- 

- ruční čerpadlo(pumpa)…………..5 994,- 
- vánoční osvětlení……………….14 587,- 
- žaluzie do knihovny……………..4 273,- 
- zásahové přilby a rukavice…..…46 860,-    

(dotace 30 000,-) 
- rozdělovač, hadice pro JSDH…..17 448,-                                
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 Další podrobnosti o hospodaření naší obce bylo projednáváno na veřejné schůzi 
v březnu 2013. Můžete se také podívat na obecní stránky, kde je vyvěšen 
Závěrečný účet obce za rok 2012. Přeji všem hezké prázdniny.                                                 
                                                                                           Lenka Kobylková                              
 

Co teprve bude ? 
 

»   5. července 2013  memoriál L.Knődla 
»   4. srpna 2013       hasičský výlet    

     »   září/říjen 2013     drakiáda 
     »   říjen 2013            hasičská zabíjačka  
     »   listopad  2013      lampionový průvod 
     »   prosinec 2013      mikulášská nadílka 
     »   ………………….. 
 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. 
                                                             

Ve druhé polovině roku 2013 oslaví 
své kulaté či požehnané narozeniny: 

      
                        v červenci           Petr Bušina, č.p. 50 
                                              Marta Elísková, č.p. 15    
                                              Marta Kobylková, č.p. 12 
                                              Alena Mužíková, č.p. 55 
                                              Libuše Peková, č.p. 10 
                                              Eva Trčková, č.p. 33 
 
                        v srpnu              Růžena Kohoutková, č.p. 13  
                                                             
                        v říjnu               Josef Dvořáček, č.p.18 
                                              Libuše Elblová, č.p.39  
                                              Zdenka Mužíková, č.p. 35               
                        
                        v prosinci            Dana Seidlová, č.p. 32       
      
Na svět koukejte vesele, ať se co chce semele. 
        Naše přání shrne jedna věta- štěstí, zdraví, dlouhá léta.  
                             
                                                                               kulturní komise OÚ Roubanina 
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Vaše příspěvky 
Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde jedinečnou příležitost. 

 
Slovo naší knihovnice 
           Obec získala dotace na nákup výpůjčního protokolu a dalších doplňků pro 
dokončení elektronizace knihovny. V pondělí 24. června proběhlo proškolení 
knihovnice a hned se začne tento nový systém používat. Během letních prázdnin 
bude knihovna zavřená. V případě potřeby je knihovnice ochotná na požádání 
knihy půjčit individuálně. Spojit se mohou čtenáři osobně nebo elektronicky - 
knihovna.roubanina@seznam.cz 
                                                                                   Marie Trčková 
 
 
Odpoledne plné papírového pletení 
V březnu 2013 se konala oslava MDŽ a tehdy k nám do Roubaniny přijela papírová 
umělkyně – paní J.Nejezchlebová z Ostrova u Macochy. Předvedla nám, jaké 
úžasné věci se dají uplést z papírových ruliček. Poněvadž některé přítomné dámy 
či slečny se nadchnuly pro věc a paní Nejezchlebová nebyla proti, kulturní komise 
se rozhodla uskutečnit celoodpolední dílnu pletení z papírových ruliček. Termín – 
na podzim 2013. Kdo se bude chtít kurzu pletení zúčastnit, musí si přinést hotové 
papírové ruličky. Materiál na ruličky – papír z telefonních seznamů – mám a ráda 
dodám.  
Zájemci,zájemkyně,  hlaste se mi osobně nebo mailem   r.dvorackova@seznam.cz 
do konce srpna 2013. Raději dříve, ať si stihnete připravit ruličky. 
                                                                                   
                                                                                       Radka Dvořáčková 

 
 

Děti, jsme rádi, že užíváte roubaninské dětské hřiště.  Ovšem  nezapomínejte 
na kulturu prostředí i tam a uklízejte menší hračky do připravených nádob a ty 
větší hračky(tříkolka, auta,….) k lavičce. Když se nějaká větší hračka rozbije, 
nevadí. Ale je potřeba ji doma spravit a vrátit. Hřiště je Váš společný venkovní 
pokojíček. A kdo by chtěl mít v něm nepořádek a rozbité hračky?   
 
 
Úkol pro malé i velké: 
Které obci patří tento znak a jaké má barvy? 
 
Správně, je to roubaninský znak.  
Vymalujte ho. 
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                                                         Ozdoby na brčka 
 
 
 
                                                                                                                        Návod : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krásné léto, prázdniny a stále dobrou náladu 

přeje Kulturní komise v Roubanině 
Příští Roubaníček vyjde v prosinci 2013. 

 


