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Co už bylo ? 
5.července 2010   Memoriál L.Knődla 

První státní červencový svátek patří 
v Roubanině památce již zesnulého 
velkého hasiče L.Knődla. Na jeho počest 
se u nás konal již po sedmé Memoriál 
L.Knődla. Hasičské soutěže se zúčastnilo 
8 sborů dobrovolných hasičů z blízkého 
okolí a 2 družstva mladých hasičů 
z Roubaniny a z Deštné. Rádi jsme 
přivítali i nové hasičské družstvo 
z Horního Smržova. Nejvíce se dařilo 
družstvu ze Slatin a mladým hasičům 

z Deštné. Po celé sváteční odpoledne soutěž doprovázela příjemná hudba DJ 
Zbyňka, která se šířila do okolí až do večerních hodin.  
 
1.srpna 2010  Hasičský výlet s oslavami 115.výročí SDH 

První srpnová neděle patří tradičně 
hasičskému výletu. Letos se ovšem 
přidalo i 115. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů.  Podařilo se 
vytvořit hasičský prapor a tudíž bylo v 
programu oslav v průběhu mše v 
roubaninském kostelu jeho vysvěcení, 
společně i s budovou SDH. Na slavnostní 
schůzi bylo pozváno několik významných 
hostů - hasičů. Jak mladým tak i 
dlouholetým členům SDH Roubanina bylo 

předáno vyznamenání za obětavou práci pro hasiče. 
In memoriam byl udělen řád sv. Floriána bratru Knődlovi za jeho celoživotní 
přínos, který přebírala dcera p. Širůčková. 
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14. srpna 2010  Získání diplomu ve „vesnici roku“  
Naše obec se letos přihlásila do 
celostátní soutěže „vesnice roku“. Uspět 
nebylo lehké. Nejvyšší titul Roubanina 
nezískala, ale právě 14.srpna 2010 pan  
starosta Petr Dvořáček převzal diplom 
za vzorné vedení kroniky obce. Udělování 
cen proběhlo v Krásensku – vesnici roku 
2010 v Jihomoravském kraji. 
 
 

 
 
11.září 2010  Loučení s létem 

Léto je pryč. Myslím, že jsme se s 
létem rozloučili s úsměvem. Alespoň my 
– účastníci letních radovánek – na 
překážkové dráze. Výletiště se na 
chvilku změnilo ve sportoviště. Jak už 
fotka napovídá, do soutěže se zapojili 
nejen děti ale i starší Roubaňáci. Jsme 
rádi, že nás poctila svou návštěvou malá 
i dospělá děvčata z Deštné. Po 
sportovním výkonu bylo masíčko pana 
Elbla a hasičské pivečko výborné. 

Pochvalu si zaslouží i DJ Zbyněk za líbeznou hudbu. 
 
17.října 2010  Drakiáda 

Nedělní odpoledne patřilo 
roubaninským drakům. Vítr foukal 
dostatečně, byla pořádná zima. Děti i 
jejich rodiče to neodradilo a přišli 
předvést své létací schopnosti. Bylo na 
co koukat. Po dračí přehlídce jsme se 
šli všichni ohřát do areálu SDH. Tam 
musely děti namalovat draky  a 
z barevných listů vyrobit dračí ocásky. 
Povedlo se. Ostatně posuďte sami – 
draci jsou vystaveni v chodbičce 

místního koloniálu. 
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16.listopadu 2010  Lampiónový průvod 

V pozdní úterní odpoledne byly 
roubaninské cesty začarovány. Na 
dobrodružnou cestu dětem i dospělým 
svítily malé bludičky a lampióny. Nikdo 
nezabloudil. Na konci cesty pod 
hřbitovem si mohli všichni účastníci 
průvodu bez rozdílu věku   napsat svá 
vánoční přání na veliký lampion štěstí, 
který se pak slavnostně vznesl do 
oblak. Ježíšek bude mít plno práce. 
 

 
 
28.listopadu 2010  Svatoondřejská pouť 

Kostel sv. Ondřeje v Roubanině měl 
svátek. V první adventní neděli se 
konala slavnostní mše a poté malé 
pohoštění v budově místních hasičů. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.prosince 2010  Mikulášská nadílka 

Příchodem Mikuláše ožívá v našich 
srdcích vánoční atmosféra. Dnešní 
odpoledne vystoupili žáci ZŠ z Deštné 
s pohádkou a písničkami. Vánočními 
koledami jsme společně přivolali 
Mikuláše. Ten nadělil hodným dětem 
sladké dárky a rozsvítil vánoční obecní 
strom u autobusové zastávky. Jo, Vánoce 
jsou tu. 
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15.prosince 2010  Vánoční odpoledne v knihovně 

Ve středu se sešly děti v místní knihovně a 
pod vedením p.uč.Trčkové vyráběly svícny 
a jiné vánoční ozdoby z vizovického těsta. 
Nejhezčí dárky jsou ty, co nám děti 
vyrobí samy. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Slovo starosty obce 
       V měsíci říjnu 2010 se konaly komunální volby. Občané naší obce svým 
hlasováním rozhodli o složení nového Zastupitelstva obce Roubanina. Jménem 
obecního úřadu Vám děkujeme za účast ve volbách a za hlasy, které jste 
kandidátům dali. Na prvním zasedání obecního zastupitelstva členové složili slib a 
ujali se svých funkcí. Jmenovitě: starosta – Petr Dvořáček, místostarosta – Ing. 
Martin Seidl, zapisovatelka – Jana Luňáčková, předseda kontrolního výboru -  
Michal Kobylka, předseda finančního výboru - Marcela Elblová, předseda komise 
veřejného pořádku - Josef David, předseda komise sociálně kulturní - Zdeňka 
Kobylková. 
          Zastupitelé si určili hlavní cíle volebního období a budou se snažit těchto 
cílů dosáhnout. Např. dodělání parkoviště u hřbitova, zpevnění pochůzkových 
ploch na hřbitově, dostavba areálu Na Drahách, výstavba hasičské garáže…. Je 
to jen výčet některých akcí, které máme již rozpracované a je naší snahou je 
dotáhnout do úspěšného konce, ale vše je podmíněno potřebnými finančními 
prostředky. 
Po roce jsou tu Vánoce. S hlasem vánočních zvonů ať zavítá do Vašeho domu 
zdraví, láska a radost a ať s Vámi zůstanou po celý příští rok 2011.  
                                                                                            Petr Dvořáček 
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Zelená obec 
Naše obec se zapojila do projektu „Zelená obec“ a tím umožňuje občanům zbavit se 
ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž přispívá 
k ochraně životního prostředí.  
Cílem projektu „Zelená obec“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného 
odběru a efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé 
nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, 
ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů. 
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou občané odkládat do sběrného boxu, 
který je umístěn na obecním úřadě v Roubanině  
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, 
třídění,  recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.   
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Co teprve bude ? 
 

»   22.ledna 2011  Roubaninský ples 
»   březen 2011    oslava MDŽ 
»   jaro 2011    vyhlášení výsledků soutěže Domov roku 2010 
»   duben 2011   slet čarodějnic  
»   květen 2011   oslava Dne matek 
»   červen 2011  oslava Dne dětí 
»   ……………….  

 
Sledujte prosím plakáty na obecní vývěsce, na internetových stránkách obce   
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 nového roku 2011 oslaví 
své kulaté či požehnané narozeniny: 

      
                        v lednu              Věra Elblová, č.p.20 
                                              Vladimír Luňáček, č.p.52 
                                               
                        v únoru              Vlasta Dvořáčková, č.p.18                                   
 
                        v březnu             Věra Korbelová, č.p.29 
                                               Marie Skřipská, č.p.46 
                       
                        v dubnu              Irena Kolářová, č.p.36 
                                               Josef Trčka, č.p.33 
                                                             Alois  Bušina, č.p. 50 
           
                        v květnu              Anna Dvořáčková, č.p.9    
   
      
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.  
Rádi bychom Vás, občany, oslovili malou anonymní anketou od nové kulturní 
komise. Chceme slyšet Vaše názory a postřehy. Stačí odstřižek vložit do krabice 
během ledna 2011 v místním obchůdku, popř. do poštovní schránky č.p. 23 
Dvořáčkovi. Děkujeme. 

Příští Roubaníček vyjde v polovině roku 2011. 
  
Vystřihovánka do okna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------  zde ostřihněte  ------------------------------------- 
ANKETA   
1. Jaké kulturní akce byste v naší obci přivítali?.............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Co se Vám v obci líbí, ale dalo by se vylepšit? ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Co se Vám v Roubanině nelíbí?........................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


