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                                                       Milí spoluobčané a děti, 
opět po delší odmlce se k vám hlásím. Chtěla bych se s vámi podělit o pár informací z dění 
naší vesnice (může se stát, že na nějakou zajímavost či informaci zapomenu, nebo se vloudí 
chybička), prosím vás předem omluvte tyto nedostatky……………nejsem dokonalá  děkuji 
vám všem předem. 
 
 Halina Pawlowská 



- četla jsem článek, kde tvrdili, že příznaky stresu jsou: nadměrné požívání 
potravin, impulsivní nakupování a rychlá jízda. Děláte si srandu? Tak nějak si 
představuji perfektní den. 
 
     Ještě než se rozepíši a budu vás informovat, co vás čeká a nemine v letošním roce, dovolte 
mi, abych se ohlédla a napsala pár řádků, co se událo ještě v roce minulém. 
 
    Podzimní čas začal pro Rubaninu  velice slavnostně 18.11.2007 byla v naší obci slavnostně 
pokřtěna kniha „Roubanina a okolí od historie po součastnost“. Byla to veliká a výjmečná 
událost, která se asi nebude již opakovat. Kromě hlavních představitelů, kteří knihu napsali, 
nebo se  na jejím zpracování podíleli jako jsou p. Taťána Kučerovská, p. Jindřich Rácek,  
starosta obce Petr Dvořáček, p. Stanislav Houzar, sl. Pavla Korbelová se slavnostního křtu 
zúčastnili i starostové okolních vesnic a starosta mikroregionu  Letovice, hejtman 
Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek a další.Celá akce byla naplánována, že proběhne 
v nově dokončené místnosti místního SDH. Nakonec vše dobře dopadlo, a i kapacita všech 
občanů, kteří se křtu knihy zúčastnili, se vešla do nového sálu. Nálada byla velice příjemná a 
publikace knihy šla 
„na dračku“. Co závěrem říci, snad, že každý po přečtení této knihy si určitě přijde na své. 
 
 

 
  
Teplý kávový koktejl – Nescafé á la koktejl 
 
25 ml griotky, 30ml plnotučného mléka, 10 cl rozpuštěné kávy Nescafé Classic. 
      Do 2 dcl poháru ve tvaru písmene „V“ dáme griotku, přes kávovou lžičku přiloženou 
ke stěně sklenice opatrně naléváme mléko. Potom zalijeme horkou  rozpuštěnou  kávou 
Nescafé Classic. 
 
 
 

K pobavení 
24  příznaků dospělosti 



 
 
1. Za oknem máš několik květináčů s kytkama a přitom se žádná z nich nedá kouřit. 
2. V ledničce máš víc jídla než piva. 
3. Šest hodin ráno už není doba na chození do postele, ale naopak na vstávání. 
4. Tvoji oblíbenou písničku už hrají jen ve výtahu. 
5. V televizi sleduješ hlavně předpověď počasí. 
6. Tví kamarádi se už žení a rozvádějí, místo aby si někoho narazili anebo ho nechali plavat. 
7. tvoje dovolená se smrskla ze sto třiceti dní na čtrnáct. 
8. Nevystačíš už s džínama s svetrem, když se chceš ohodit. 
9. Jsi to ty, kdo volá policii, protože ti zatracení spratci odvedle odmítají ztlumit stereo. 
10. Starší příbuzní už vykládají v tvé přítomnosti sprosté vtipy. 
11. Nevíš v kolik zavírá Kenvelo. 
12. Platíš míň za pojištění auta, zato půjčku na auto splácíš víc. 
13. Když spíš na gauči, jsi ráno celý rozlámaný. 
14. Svého psa krmíš podle zásad zdravé výživy a ne zbytky od McDonalda. 
15. Odpoledne si už nedáváš šlofíka. 
16. Večeře a potom kino už pro tebe nejsou začátek rande, ale celé rande. 
17. Půlka smaženého kuřete ve tři ráno ti neuklidní žaludek, ale naopak vyvolá žlučníkový 
záchvat. 
18. Do drogerie už nechodíš pro kondomy a testy těhotenství, ale pro prášky na bolení hlavy a 
anacid na žaludek. 
19. Flaška vína za tři pětky už nepatří mezi fajnový pití. 
20. Snídáš ráno. 
21. Místo „Už nikdy nebudu tak strašně moc pít,“ říkáš: „Už nemůžu pít jako dřív“. 
22. Devadesát procent času, který strávíš u počítače, je skutečná práce. 
23. Nepiješ doma ještě před odchodem do hospody jen proto, abys ušetřil. 
24. Se zakaboněnou tváří čteš celý seznam a marně hledáš jediný bod, který se na tebe 
nevztahuje. 
 
 

 
 
 
      Minulý rok před zahájením „Mikuláše“, jsem byla pověřena vyhlásit soutěž, která se 
v naší vesnici každoročně koná „ O nejkrásnější okno a předzahrádku“. Chtěli jsme tuto 
soutěž trošku oživit o to, že každý občan bude mít možnost sám určit, která z nafocených 
zahrádek a které z oken je právě ta nejkrásnější. Fotky byly umístěny v místním obchodě, kde 
počet zapíchnutých špendlíků –hlasů mělo určit pořadí v soutěži. Přiznávám, že fotky, které 



byly nafocené se někomu nemusely líbit, někdo může mít  pocit, že fotek bylo málo, nebo že 
nebyly tak výstižné a že jsem mohla vyfotit lepší a zajímavější skvosty vašich zahrádek. 
Přiznávám. Nicméně, vaše hlasy – špendlíky se kupily nejvíce u „Opěrné zdi“, ano tato zeď 
dělá parádu celé obci, ale co dále……………..opět pořadí musela určit komise a ta rozhodla 
takto: 
 
  
v kategorii „O nejkrásnější okno“ se umístili: 
 

1. místo ………..Opěrná zeď  OÚ 
2. místo………...Mužíkovi č. 35 
3. místo………...Dvořáčkovi č. 18 
4. místo………...Koneční č. 15 
5. místo………...Kubitovi č. 43 

 
v kategorii „O nejkrásnější  předzahrádku“ se umístili:  
 

1. místo………..Elblovi č. 53 
2. místo………..Dvořáčkovi č. 23 
3. místo………..Kobylkovi  č. 28 
4. místo………..Nekvapilovi č.  
5. místo………..Korbelovi č. 29 
 
     Všem, kteří se soutěže zúčastnili  mnohokrát děkujeme, výhercům 
blahopřejeme  
  doufáme, že se vám ceny líbily a přejeme mnoho dalších pěstitelských 
úspěchů. 
 
 
 

 
 
 
Tiramisu – italský moučník 
suroviny: 1x  pomazánkové máslo 
                2x  Danette od Danone (vanilkový puding se šlehačkou) 
                0,6 cl rumu 
                2 balíčky piškotů 



                ¼ silné černé kávy – vychlazené 
                1 vanilkový cukr 
   Formu srnčí hřbet vyložíme alobalem, dolů dáme krém (pomazánkové máslo a Danette, 
přidáme 0,4 cl rumu) na to položíme piškoty ( dva balíčky piškotů máčíme v ¼ l kávy,   
do které jsme přidali 1 vanilkoý cukr a 0,2 cl rumu) těsně vedle sebe. Toto několikrát 
opakujeme a končíme krémem. Dáme ztuhnout na 24 hod.  do lednice, potom vyklopíme a 
poprášíme kakaem. 
 Je to rychlé a hlavně chutné, přeji dobrou chuť. 
        
 
 
 

Spoluobčané, kteří letos oslaví, nebo již oslavili svá významná životní  
jubilea: 

 
Leden…………………..Elblová Věra 
                                        Elbl Rostislav 

                                              Kobylka Miroslav 
 
 
     Únor…………………   .Konečný Zdeňek 
                                             Dvořáčková Vlasta 
                                             Korbel Alois 
                                             Kubita Bohumil 
                                             Kubitová Božena 
 
     Březen………………   .Korbelová Věra 
 
     Duben………………… Trčka Josef 
                                            Kolářová Irena 
 
     Květen………………   .Dvořáčková Anna 
 
 
  Červen………………… .Mužíková Zdenka 
                                            Podhradská Miluše 
 
 Červenec………………….Elisková Marta 
                                            Trčková Eva 
                                            Kobylková Marta 
 
 Srpen……………………..Seidl Jan 
                                            Kohoutková Růžena 
 
 Září 
 
 Říjen……………………..Dvořáček Josef 
                                           Elblová Libuše 
 
 Listopad 



 
 Prosinec………………….Seidlová Danuška 
 
 
     Všem občanům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, pracovních i osobních úspěchů a 
mnoho vitality do dalších let,  ze srdce přeje celý tým zastupitelstva obce Roubanina. 
 
 

 
 

 
„Mikulášská nadílka“ 

     I loni  se přišel podívat do naší obce Mikuláš s čerty. Přípravy byly ohromné, jen 80 
balíčků  čekalo na děti, které se přijdou podívat na Mikuláše a nebudou se bát před čerty  
povědět nějako básničku, nebo zazpívat  písničku. Protože hlavní program večera 
zorganizovali paní ředitelka s paními učitelkami a dětmi ze Základní školy Deštná, tak dětí 
bylo jako máku i obecenstvo bylo veliké a úžasné. Děti předvedli prvotřídní výkon, když nám  
zahráli pohádku 
„O čertovi, který utekl z pekla“. Když se rozdali balíčky pro děti a dozpívali vánoční 
písničky, tak jsme se všichni přemístili na náměstíčko kde pan Mikuláš slavnostně rozsvítil 
vánoční strom za doprovodu písniček. Vše se povedlo na jedničku a když si děti zapálili 
prskavky tak s očkama plných světýlek jsme se pomalu ubírali domů.  
Byl to jistě krásný večer, na který budeme zase celý rok vzpomínat, než se k nám opět 
Mikluláš s čerty zase vrátí. 
 

„Vánoce“ 
     Uteklo pár dní a přede dveřmi vánoce.  
Proč se dodržují vánoce? 
Protože na Štědrý den připadá narození Ježíše Krista, přikládali tomuto dni naši předkové 
velký význam – považovali jej za den zázraků. 



A co to znamenalo? Že se člověku mohla splnit přání. Pomocí různých věštících technik 
člověk hledal odpovědi a otázky ohledně své budoucnosti. Tato tradice se dochovala dodnes. 
Stále je oblíbené lití olova. 
Jak na to? Nad plamenem se rozžhaví kousek olova až úplně roztaje, připraví se nádoba 
s vodou a do ní se olovo lije. Odlitek, který vznikne věští dotyčnému jeho budoucnost. 
Například odlitek ve tvaru hvězdy, znamená úspěch a uznání.  
Krájení jablka 
Jablko se přepůlí vždy po štědrovečerní večeři, avšak ne obvyklým způsobem, ale kolmo na 
osu, napříč. Pokud má vnitřní část s jádry tvar hvězdy, sejdou se všichni za rok zdraví. Má-li 
tvar kříže, někdo z přítomných těžce onemocní. 
Lodičky 
Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin, skořápek se nakape voskem a 
připevní svíčka. Lodičky ořechů se pak nechávají plout po vodě. Ten, komu se lodička 
nepotopí a dlouho svítí, čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se lodička drží při kraji nádoby, 
její majitel se bude celý rok držet doma. Pokud pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. 
Střevíc 
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí –li se patou ke dveřím, zůstanou doma. 
Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou. 
Štědrovečerní večeře 
Na štědrý den se až do večera zachovává přísný půst. Ten, kdo vydrží, údajně uvidí zlaté 
prasátko. Ke společné večeři se zasedá, jakmile vyjde první hvězda. Pod talíře se na 
štědrovečerní večeři dávají kapří šupiny, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz. 
Po dobu slavnostní večeře nesmí nikdo vstávat. 
 
 
Halina Pawlowská 
Životní záhadou je fakt, že po dvou malých dortících přiberete 5 kilo. 
 
 
 
 
Sice už je to nějaký týden co jsme oslavili Nový rok, ale i přes to chci vám popřát mnoho 
zdraví –to si člověk nekoupí ani v tom nejlepším obchodě, štěstí-, aby se vás drželo jako 
klíště každý den, lásku – ať vás provází na každém kroku a osobní pohodu, aby jste se 

cítili při každém vašem konání dobře a vaše práce vás naplňovala pocitem dobře 
vykonané práce. 

Z celého srdce vám vše dobré v Novém roce přeje 
vaše Jaňula  a zastupitelé obce. 

 



 
 
 
 
 
     Dne 19.1. 2008 místní SDH a zastupitelé obce uspořádali první „Roubaninský ples“. 
Sice jsem nebyla přítomna této slavné události, ale co vím z ohlasů………                             
se ples velice vydařil, jídlo bylo výborné pití též, tombola bohatá a věcná a hudební kulisa, 
kterou tvořil p. Hlaváček, ta neměla chybu. Návštěvnost na první ples v Roubanině byla 
ukázková, jen z doslechu by se ještě vešlo asi 10 návštěvníků. 
Vím, že taková akce obnáší hodně starostí, ale věřím, že se veškerá píle a práce zúročí a 
zůstane pocit dobře vykonané práce.  
 
 

Co se plánuje v letošním roce: 
na tuto otázku vám jistě nejlépe odpoví starosta a místostarosta na „Veřejné schůzi“, na 
kterou budete pozváni někdy v průběhu měsíce března. 
Jen okrajem: 
- stále se čeká na zemědělskou vodohospodářskou správu, jestli začne s opravou koryta 
potoka, na tomto je závislé vybudování dětského hřiště 
- bude se pokračovat ve výstavbě víceúčelového hřiště (Na Drahách) 
- koncem měsíce února se zastupitelé doví, zda obec dostala dotace z EU jedná se o poměrně 
velkou finanční částku – zde zastupitele žádali dotace na opravu místních komunikací, 
osázení zeleně, dětské hřiště ,vybudovaní mostku,atd 
- počítá se s opravou hřbitovní zdi ( její zadní část, která je v havarijním stavu) 
   To je malý výčet práce, která nás čeká, samozřejmě, že vše je závislé na dotacích.  
Přijděte se podívat na Veřejnou schůzi obecního zastupitelstva a dozvíte se více. 
 
 
 
 
   Vzpomínka na  stará léta,  úsměv na rtech není nikdy na škodu. 
 
„ V kulturním domě se staví kamna, žádáme občany o brigádu, trouby jsou na MNV“. 
(Městský Národní Výbor). 



 
„ Upozorňujeme na setí jařin, kdo je osel, ať se přihlásí“. 
 
„ Žádám vás o povolení přestavby stodoly na bytovku a to tak, že předek nechám stát a hýbat 
budu jenom zadkem“. 
 
„ Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den je na návsi fůra hnoje. Nebude-li odstraněna, 
vloží se do toho národní výbor“.  
 
 

Zeleninová pomazánka se šunkou 
 

10 dkg majolky, 10 dkg bílého jogurtu, 10 dkg sterilovaného celeru, 5 dkg mrkve,  
5 dkg sterilovaného hrášku, lístky hlávkového salátu, 10 dkg krůtí šunky, 1 lžíce 
pšeničných klíčků. 
     Smícháme majolku s jogurtem, přidáme nudličky celeru s mrkví a hráškem, 
zahustíme pšeničnými klíčky a nakonec nudličkami šunky. Naplníme vydlabané bagety 
a zdobíme listy hlávkového salátu. 
 
 
 
             Ve čtvrtek 14.2. si určitě aspoň někdo z vás připomněl svátek zamilovaných  
„sv. Valentýna“ 
    a svou drahou polovičku obdaroval sladkým polibkem, voňavou kytičkou nebo nějakou       
maličkostí. Ti kteří zrovna slavit nemohli, nebo jim to situace nedovolila si „Valentýna“ 
oslaví jindy a určitě po svém. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



     Sociálně kulturní komise  9. března chystá MDŽ,  jako vyjádření díku všem ženám. Akce 
bude  předem vyhlášena místním rozhlasem a všechny slečny, dívky, maminky, paní, babičky 
i prababičky jsou srdečně zváni  na tuto akci. 
 
    V neděli 9. března bude „Vítání občánků“. Jako hlavní hosté jsou  pozváni Anettka 
Bilanová a Vašík  Dvořáček s rodiči a prarodiči. Zde je přivítá místostarosta obce ing. 
Martin Seidl a uvede je slavnostně do života. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ke konci března čekají „Velikonoce“, doufám, že si je chlapci a chlapi pořádně užijí, 
ostatně jako každý rok a děvčátka, slečny a ženy nebudou mít tak bolavé nožky a zadní část 
těla. 
 
   Předpokládám, že jsem zhruba všechno, co jsem chtěla, napsala. Děkuji vám za pozornost, 
kterou jste projevili při čtení. S přáním všeho dobrého do dalších minut,  hodin, dnů, týdnů, 
měsíců, roků a let  se s vámi loučí vaše Jaňula 
 
 
 
 



V Roubanině dne 14.2. 2008 
 


