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Co už bylo ? 
22.ledna 2011   Roubaninský ples 
 
První kulturní akcí v roce 2011 byl 
ples. Není to jednoduché pro 
hasiče a holky z kulturní komise 
vše pečlivě připravit, aby vše 
klaplo. Ale bylo to tak. Účast byla 
menší než vloni, ale o to víc cen 
jste mohli vyhrát z naší bohaté 
tomboly. Dík patří  panu 
Hlaváčkovi za nádhernou hudební 
atmosféru a panu Elblovi za 
báječnou večeři. 
 
 
6.března 2011  Odpoledne s oslavou MDŽ 
V neděli 6.března přišlo do 
budovy hasičů nemálo žen, aby 
společně oslavily MDŽ. Kulturní 
komise v Roubanině pro ně 
pozvala paní Podsedníkovou 
z Letovic, která předvedla ukázku 
léčivých čajů i s jejich 
ochutnávkou. Poté měly ženské 
možnost zacvičit si s masérkou – 
s paní Prudilovou. Přijela k nám 
z Horního Smržova, kde vede 
cvičení žen. Příjemnou atmosféru 
nedělního odpoledne doladilo sborové vystoupení mladých slečen pod vedením 
p.Seidla. Každou ženu jistě potěšila i květina a malé pohoštění.  
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19.března 2011   2.ročník turnaje v mariáši 

 
V sobotu 19.března se konal v Roubanině 
již druhý ročník turnaje v mariáši. Sešli se 
největší karbaníci místní i z okolí, aby 
zkusili štěstí v kartách. Účastníků 
sedavého sportu bylo dost. Hlavní cenu – 
soudek piva -  vyhrál karbaník pan Pavel 
Toul. 
 
 

 
Duben 2011    2.humanitární sbírka 
Kulturní komise v Roubanině děkuje všem vstřícným lidem, kteří přispěli na 2. 
humanitární sbírku 2011 a zároveň poděkování patří mládencům - Michalovi, 
Petrovi a Pavlovi za odvoz asi dvaceti plných pytlů (převážně s oblečením) do 
Letovic paní Sedláčkové, která pracuje pro humanitární organizaci Diakonie 
Broumov.  
 
17.dubna 2011  Povídání o putování po Bolívii 

 
Jednu dubnovou neděli hostila budova 
hasičů v Roubanině pana Mgr. Jiřího Junka 
a mnoho spoluobčanů, kteří si přišli 
poslechnout poutavé povídání o putování po 
Bolívii. Výklad byl doprovázen 
fotografiemi a videem. Všichni zúčastnění 
se shodli na tom, že kdo přišel, tak 
neprohloupil. 
 

 
30.dubna 2011  Pálení čarodějnic 

 Jako již každoročně se hasiči spojili s 
kulturní komisí obce a uspořádali pro děti i 
dospělé zábavné odpoledne. Počasí moc 
nepřálo, ale to neodradilo ty, kteří se 
chtěli zúčastnit. První místo v soutěži o 
nejkrásnější čarodějnici obsadila Kamila 
Mužíková. Gratulujeme. 
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29.května 2011     Program pro maminky 
 
Každá maminka, která se zúčastnila 
programu pro maminky, si prožila 
příjemné nedělní odpoledne. Děti  i 
dospělí z CASD Roubanina byli báječní.  
Krásný zpěv i hudba. A květinka k tomu.  
 
 
 
 
 

 
5.června 2011   Dětský míčový den 

Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 
Mezinárodní demokratická federace žen, 
Mezinárodní odborové sdružení učitelů a 
Světová federace demokratické 
mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé 
slavil 1. června 1950 ve více než 50 
zemích celého světa. Pevné datum, tedy 
1. červen, bylo stanoveno až na 
mezinárodní konferenci pro ochranu dětí 
v roce 1952. 
 Na dětský den, pořádaný v Roubanině ku 

příležitosti mezinárodního dne dětí, se sešlo plno dětí. Počasí přálo a kulturní 
komise opět nezklamala a připravila bohatý program.  
 
Od června do října 2011   soutěž Kultura bydlení 

Již několik let pořádá kulturní komise z Roubaniny soutěž 
KULTURA BYDLENÍ aneb upravený domek i jeho okolí. 
Komise přeje hodně nápaditosti, štěstí a na podzim vyhodnotí 
a ocení ty nejsnaživější domečky a jejich lidičky. 
 
 

Od 30.června do 10.července 2011    Vysvědčení 
Snaživé děti, které přinesou do místního koloniálu v těchto dnech své pěkné 
vysvědčení (s jedničkami a dvojkami), dostanou sladkou odměnu. 
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Slovo starosty obce          
V Roubanině se bude slavit 

              V neděli 7 srpna 2011  se uskuteční  oslava 655 let od nejstarší 
dochované písemné zmínky o obci Roubanina. Tato oslava bude spojena se 
setkáním hasičských praporů a s tradičním hasičským výletem. 
Oslavy začnou v neděli v 11. hod  slavnostní mši - za všechny občany a rodáky z 
obce Roubanina.  Po slavnostní mši bude následovat průvod od kostela do areálu 
SDH, kde bude vysvěcena nová hasičská stříkačka. Poté vyslechneme  proslovy 
hostů a zastupitelů obce. 
Po oficiální části následuje kulturní program, dechová hudba a vystoupení 
mažoretek. Zhruba v 14.30 začne tradiční hasičský výlet. 
Tímto Vás srdečně zvou Zastupitelé obce Roubanina a SDH. Každá domácnost 
v obci Roubanina obdrží v měsíci červenci oficiální pozvánku na tuto oslavu, 
samozřejmě nezapomeneme ani na rodáky z naší obce. 
                Hezké léto Vám přeje                                                    
                                                                                           Petr Dvořáček 
 

Slovo velitele SDH 
            Konec roku 2010 byl pro roubaninské hasiče velmi pestrý. 
Zásahová jednotka jako již každoročně se zúčastnila poplachového cvičení v 
rámci celého okrsku. Simulovali jsme požár hospodářské části objektu v Dolním 
Smržově. Účelem cvičení byl nácvik dálkové dopravy vody. 
V témže roce JSDH prostřednictvím obce získala dotace na nákup nové 
stříkačky PS 12. Vyvolali jsme jednání s ing. Vaškem, který se zabývá stavbou a 
úpravami PS 12. Přes zimu tak vznikala nová roubaninská hasičská stříkačka. Jak 
jsme po výrobci požadovali, byla uzpůsobena jak k zásahu tak i na hasičský sport. 
V březnu 2011 jsme si ji převzali a po záběhu měla premiéru na okrskové soutěži. 
V květnu členové SDH provedli preventivní kontroly nemovitostí z hlediska 
prevence proti požárům. Rád bych poděkoval občanům za vstřícný přístup k 
hasičům provádějící kontroly. Jejich úkolem není za zjištěné závady trestat  ale 
poradit, aby k požárům nedocházelo. 
Provedli jsme také údržbu a menší opravu dobíjení na naší cisterně. Souběžně 
jsme začali připravovat spolu s obcí oslavu 655 let, která proběhne při hasičském 
výletu. Probíhají také přípravy memoriálu L. Knődla. 
Nezaháleli jsme ani na údržbě areálu, kde jsme provedli od základů rekonstrukci 
venkovního osvětlení. 
Můj dík a obdiv patří bezesporu i všem hasičům, kteří se aktivně zúčastňují dění 
jak ve sboru dobrovolných hasičů tak i dění v obci. 
                                                                                             Michal Kobylka 



 5

Slovo účetní obce 
Zpráva účetní za rok 2010: 

 
V roce 2010 byly příjmy obce Roubanina….……...4 352 376,21 Kč 
                            výdaje obce Roubanina……….. 1 929 826,56  Kč 
V příjmech se promítlo zejména vyúčtování dotace EU, která nám vrátila částku 
investovanou do opravy komunikací. Obec splatila krátkodobý úvěr, který nám byl 
pro tyto účely poskytnut. 
   Byl schválen rozpočet na částku 2 161 500 Kč ve výdajích i v příjmech.  
Obci Roubanina byly poskytnuty dotace : 
                                     ÚP……………………………… 125 000,- Kč 
                                     Volby………………………………41 500,-Kč 
                                     Výstavba parkoviště……….…….200 000 ,-Kč                                      
                                     Na výbavu JSDH…………………...1 040,- Kč 
                                     Požární přenosná stříkačka………..50 000,- Kč 
                                     Vesnice roku………………………60 000,- Kč                                     
 
Na bankovním účtu obce zbyla k 31.12.2010 finanční částka 200 616,26  Kč. Tyto 
přebytky z minulých let budou dále použity k financování roku 2011 a let dalších.  
 
 

                                                                Lenka Kobylková 
 

Co teprve bude ? 
 

»   5. červenec 2011     memoriál L.Knődla 
»   10. července 2011     vítání nových občánků do Roubaniny 
»   7. srpna 2011         hasičský výlet s oslavami 655 let Roubaniny  
»   konec prázdnin 2011    loučení s létem, popř.malování na cesty  

     »   říjen 2011         drakiáda 
     »   listopad  2011    lampionový průvod 
     »   podzim 2011      vyhodnocení soutěže Kultura bydlení 2011 
     »   prosinec 2011    mikulášské odpoledne s nadílkou 
     »   prosinec 2011    turnaj ve stolním tenise 
     »   ………………….. 
 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. 
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Ve druhé polovině roku 2011 oslaví 
své kulaté či požehnané narozeniny: 

      
                        v červenci              Věra Elblová, č.p.20 
                                                 Marta Elisková, č.p.15 
                                                 Marta Kobylková, č.p.12 
                                                 Libuše Peková, č.p.10 
 
                        v srpnu                 Eva Trčková, č.p.33 
                                                 Růžena Kohoutková, č.p. 13 
 
                        v září                   Ludmila Ondroušková, č.p.2  
 
                        v říjnu                  Libuše Elblová, č.p.39 
                                                 Josef Dvořáček st., č.p.18   
 
                        v prosinci               Karel Mužík, č.p. 55  
                                                  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 

 
Vaše příspěvky 

Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde jedinečnou příležitost. 
Příští Roubaníček vyjde v prosinci 2011. 
 
MOUKA  NA  SPÁLENINY  
 
Proč jsme o tom ještě neslyšeli??!!  Já si vždycky pustím na 
spáleninu studenou vodu z kohoutku. Zkušenost jedné ženy se 
spáleninami.....Před nějakou dobou jsem vařila kukuřičné klasy 
a píchla jsem vidličkou do vařící vody, abych zjistila, jestli je 

kukuřice hotova. Minula jsem ale kukuřici a má ruka se ponořila do vařící vody...  
Můj kamarád, který je vietnamský veterán, k nám přišel právě v okamžiku, kdy 
jsem skučela bolestí. Zeptal se, jestli někde nemám trochu obyčejné staré 
mouky... Vytáhla jsem ze spíže pytlík mouky a on mi do něj strčil popálenou ruku. 
Řekl, abych ruku v mouce nechala deset minut, což jsem udělala.  Řekl, že ve 
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Vietnamu jeden voják začal hořet a oni  v panice na něj vysypali pytel mouky, aby 
uhasili plameny...Jenomže se jim podařilo nejen uhasit plameny, ale ten chlapík na 
sobě pak neměl ani jediný puchýř!!!!   
Ve zkratce, konec tohoto příběhu - nechala jsem ruku v mouce deset minut, pak 
jsem ji vytáhla a ruka nebyla červená, nebyl na ni puchýř a já jsem necítila 
žádnou bolest.  Po této zkušenosti mám v ledničce stále pytlík mouky a kdykoli se 
popálím, studená mouka je ještě lepší než mouka v pokojové teplotě. Od té doby 
jsem neměla ani jednou puchýř a dokonce ani červenou skvrnu! Zkus to... 
Vyzkoušej zázrak!  Měj stále v ledničce pytlík mouky a jednou tomu budeš ráda! 
Mimochodem, nedávej ruku pod kohoutek s tekoucí studenou vodou, strč ji na 
deset minut přímo do mouky. 
                                                         ( moudrá rada převzata z internetu ) 

 
 

 
 

HÁDANKY  PRO DĚTI 
 
 

AUTO RAJČE 
BOB  ROTA 
BOTY  RUB 
ČOČKA  RUKA 
JAKUB RYBY 
KAČER 

 
 
Hádanka:  Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna druhou však nevidí. 
                 Co je to?     (tajenka) 
 
 
 
 

BOB  KUBÍK 
ČAJE  PEPÍK 
ČÁP  ROJ 
JARO  TAJÍ 
KAJAK TARA 

 
 
Hádanka:    Tázala se hryzalka, je-li chňapka doma. 
                   Kdo je to?    MYŠ  A    ………..(tajenka) 

R A J Č E O 
Č K A Č E R 
R U K A R Y 
U A U T O B 
B O B O T Y 
Č O Č K A  I 

    K K 
   T A R A 
  Č A J E B O 
 Č Á J A R O J K 
P E P Í K U B Í K A 
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 HURÁ  NA  PRÁZDNINY ……….. 
…..  a máme tu léto, pro mnoho lidí nejkrásnější roční období a s ním i prázdniny, 
doba dovolených. Přemýšlíte, jak zajistit pro svého potomka či vnoučka zábavu? 
Vydejte se s námi za kouzlem léta, svěžím vzduchem a hlubokými zážitky. 
Provětráte si hlavu a děti si jistě užijí spoustu zábavy a dobrodružství. 
Nabízíme za poznáním několik typů z našeho regionu: 
 
Snad každý z Vás zná zámek Letovice – nachází  se zde mučírna s hladomornou, 
sbírka zemědělské techniky a historických vozidel. Zámek byl v roce 2008 opět 
otevřen pro veřejnost. Pokud jste již zámek Letovice viděli, zveme Vás na zámek 
do Boskovic, nebo na zámek Lysice, kde je zpřístupněna  i zámecká zahrada, či 
zámek Kunštát.  Z  Kunštátu je to již kousek do Jeskyně Blanických rytířů 
v Rudce u Kunštátu, kde si můžete i 
vyšlápnout na vrchol kopce Milenka kde 
se nachází Burianova rozhledna (580 
m.n.m.). A  když jsme u těch zámků, 
rozhodně si nenechte ujít návštěvu 
strašidelného zámku DraXmoor, i když 
se nachází kousek dál od našeho regionu 
– v Dolní Rožínce. Pro děti představuje 
neuvěřitelný zážitek plný atrakcí, 
ozvučených modelů čarodějnic, ježibab, 
draků a jiné havěti. Součástí je i 3D 
kino, které Vás uvede do světa 
fantazie, dětský koutek, strašidelný výtah, muzeum legend a skákací hrad. A 
komu nestačí tato podívaná, může navštívit největší zábavní areál v ČR – 
westernové městečko Šiklův mlýn, které přímo navazuje na zámek DraXmoor. 
Tuto nevšední zábavu si mohou vychutnat všichni bez rozdílu věku. 
Pokud budete již unaveni z přemíry atrakcí, vraťte se opět do našeho okolí, kde 
je spousta zajímavostí jako muzeum v Horním Smržově, modelové kolejiště 
Kreton v podkroví rodinného domku pana Baťovského (neděle 14.oo – 18.oo), 
keltský skansen Isarno v Letovicích, prohlédnout si roubenku v Novičí čp.14, 
nebo si zajet do agrocentrumu Ohrada-Vísky, kde si dospělí odpočinou při 
relaxaci v páře, bazénu, nebo v perličkové koupeli. A děti mohou využít jezdění na 
koních a to jak pro začátečníky tak i mírně pokročilé.  
 
To je jen malý výčet pozoruhodností, které stojí za to navštívit a my  Vám 
k tomu  přejeme 

krásné léto, prázdniny a dobrou zábavu. 
Kulturní komise 


