
Roubaníček č.14 
   obecní zpravodaj 

červen 2010 

 
 
 

Co už bylo ? 
30.ledna 2010    Roubaninský ples 

Koncem ledna Roubanina 
ožívá plesovou náladou. 
Obětaví hasiči chystají vše 
potřebné, shání sponzorské 
dary. Všem letošním 
sponzorům plesu děkujeme. 
V tombole bylo co losovat. 
Tentokrát první cenu 
věnoval hotel Santon Brno – 
víkendový wellness  pobyt. 
Srdíčka plesařů potěšila 
hudba pan Hlaváčka z Brna, 
který jako tradičně hrál 

výborně. Žaludky potěšily výtečné řízečky pana Elbla se salátem. Během večera 
se šířila příjemná atmosféra, tančilo se, pilo a veselilo. Co tedy říci závěrem ?  
Ples se nám opět vydařil. Poděkování patří hostům i organizátorům. 
 
14.března 2010   pohodové odpoledne s oslavou MDŽ 

 
V neděli 14.března patřil velký hasičský sál našim 
ženám. Pohodové odpoledne, jak bylo psáno na 
plakátu a na pozvánkách, se konalo při 
příležitosti oslavy MDŽ.  Každá paní či slečna 
dostala kytičku a malý dáreček. Pro potěšení 
zaznělo krátké pásmo písní dětí z Roubaniny pod 
vedením pana Ing. Martina Seidla. Poté se slova 
ujal náš milý host - paní Vladimíra Kočková, 

odbornice a majitelka kosmetického studia v Letovicích. Dokázala všem, že každá 
žena může být krásná.  
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Odpoledne při kávičce a s mlsáním příjemně utíkalo a potěšilo. 
Dovolím si citovat slova z nejmenovaného zpravodaje: „Děkujeme Vám, ženy, za 
všední i sváteční práci, za milé pohlazení, za hezké slovo, za porozumění dnes i 
každý nový den.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 
20.března 2010  turnaj v mariáši 

          
V sobotu 20.3.2010 se do budovy 
hasičů v Roubanině sjeli z blízkého 
i dalekého okolí mistři karbanu, 
aby změřili své dovednosti 
v mariáši. Utkání mělo svá přísná 
pravidla. Tři nejlepší získali 
hodnotné ceny.  
 

 
 

 
27.3.2010  veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
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4.dubna 2010  velikonoční zábava 
V předvečer velikonočního pondělí 
se v Roubanině ,jako již tradičně 
,konala velikonoční zábava. V sále 
panovala pohoda a radost z 
přicházejícího jarního svátku. 
Naše členky kulturní komise se 
postarali o zábavu malou soutěží. 
Poděkování patří nejen 
organizátorům, ale především 
hostům z okolních obcí. Bohužel 
roubaninských přišlo poskromnu. 
Zřejmě jim akce pořádané v 
Roubanině nic neříkají. Všichni 

zúčastnění tuto zábavu považovali za vydařenou. 
 
30.dubna 2010  pálení čarodějnic 

Jako již tradičně patřil poslední 
dubnový den čarodějnicím. Co k 
tomu říci více? Opékané makrely 
od našeho šéfkuchaře, zábava pro 
naše mladá i starší, velká hranice s 
čarodějnicí na vrcholu a pěkné 
počasí, to vše je v Roubanině vždy 
zajištěno. 
 
 
 
 

 
9.května 2010  Květinka pro maminku 

Vždy druhá květnová neděle patří 
našim maminkám. I v naší obci 
tomu nebylo jinak. V neděli 
9.5.2010 na roubaninském výletišti 
zazněla krásná hudba a dětský 
zpěv. Každá maminka dostala 
kytičku a malý dárek. Počasí přálo, 
tak proč chvíli neposedět venku? 
Hlavní pořadatelé - skupina CASD 
Roubanina – byli zase skvělí. 
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6.června 2010  Balónkový den 
 
V neděli sluníčko hřálo. 
Odpoledne jako stvořené pro 
soutěživé odpoledne na 
dětském hřišti. Jak už název 
celého dne napovídá, soutěžilo 
se s různě velkými  balónky. 
Skákalo se s balónkem, 
přenášela se lžička s míčkem 
na skluzavce, pálkou i ručně se 
házely míče na koš, shazovaly 
se kuželky, sestříkavaly se 
balónky, přenášely se brčkem 
lentilky a rolovaly se bonbóny 
do pusy. Ve finále děti 
soutěžily v papírové válce a v hokeji, kde hokejky nahradily plastové láhve. 
Legrace, zábava a občerstvení nechyběly. Myslím, že děti si odpoledne opravdu 
užily. Na konci je čekala zasloužená odměna – tombola. 
 
Červen 2010 vysvědčení 

Kdo z dětí nezahálel a poslední školní den si přišel do školy pro 
hezké vysvědčení, dostane v místním koloniálu malou sladkou 
odměnu. 
 
 

 
 
 
Červen – říjen 2010 

Kulturní komise OÚ Roubanina vyhlásila soutěž DOMOV ROKU 
2010. Vaše domečky se zahrádkami nafotíme, na podzim 
zhodnotíme a oceníme. 
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Slovo starosty obce 
 
Soutěž vesnice roku Jihomoravského kraje 
Jarní měsíce letošního roku byly pro naší obec výjimečné v tom, že jsme se 
připravovali na hodnotitelskou komisi soutěže Vesnice roku 2010. Do této 
soutěže se obec Roubanina přihlásila v měsíci dubnu. 
V tomto období se skoro každý týden konala obecní brigáda. Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří se na těchto brigádách podíleli, poděkovat za  práci, 
kterou pro obec udělali. Obec Roubanina byla na hodnotitelskou komisi, která 
přijela do naší obce 11.6.2010 vzorně upravena a připravena. Toto je zásluha Vás 
všech, kteří přiložili ruku k dílu a dokázali, že jsou hrdí na to, že v Roubanině žijí. 
Výsledky této soutěže jsou již veřejně známy, byly zveřejněny v denním tisku a 
na obecních stránkách. 
Jen v krátkosti těm, kteří se až tak o život v obci nezajímají. 
V letošním ročníku soutěže bylo přihlášeno 22 obcí z Jihomoravského kraje 
(JMK). Vesnicí roku JMK se stala obec Krásenko – okres Vyškov. Obec Roubanina 
dostala diplom za vzorné vedení kroniky, což je tak 6. místo v celkovém pořadí 
zúčastněných obcí. 
Na to, že jsme byli nováčci v této soutěži,  jsme uspěli velice dobře. 
Řekne se cena za kroniku.  Ale kdyby se v obci nedělalo tolik práce, nekonaly se 
různé akce, není co do kroniky zaznamenat. Tak když to shrnu, je to cena za 
práci, kterou jsme skoro všichni pro obec udělali, a ta byla  písemně zaznamenána 
v obecní kronice. 
Tento článek ukončím slovy předsedy hodnotitelské komise: „Všechny obce 
v letošním roce byly krásně připraveny a bylo velice těžké vybírat vítěze.“ A 
jedna věta  našeho občana na konec: „Zvítězili jsme sami nad sebou tím, že jsme 
chtěli pro obec Roubaninu něco udělat.“  
A jako starosta obce Vám ještě jednou za to moc děkuji. 
 
Komunální volby 2010 
V podzimních měsících letošního roku se konají komunální volby, to znamená volby 
do obecních zastupitelstev. 
Možná Vás někdo navštíví z Obecního úřadu Roubanina, zda byste nechtěli 
kandidovat v těchto volbách.  Neříkejte hned ne – rozmyslete se.  I vy můžete 
pomoci v obecním zastupitelstvu. Vím sám, že to není lehká práce, ale na druhou 
stranu  obec vypadá jinak a má větší možnosti, když je samostatná, než když 
spadá pod určitý městský úřad. 
Obec Roubanina by měla mít  sedmičlenné zastupitelstvo, proto Vás žádám: „Ať 
jste staří nebo mladí, nebojte se práce obecního zastupitele.“ Děkuji. 
Všem občanům přeji pěkné léto, dovolenou svých snů a dětem radostné prázdniny. 
                                                                      Petr Dvořáček 
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Co teprve bude ? 
 

»   5.července 2010  Memoriál l.Knődla 
»   1.srpna 2010 oslava 115 let SDH spojená s   hasičským výletem 
»   konec prázdnin 2010  loučení s létem 
»   říjen 2010  drakiáda 
»   listopad 2010  lampionový průvod 
»   na podzim 2010 vyhlášení soutěže Domov roku 2010 
»   prosinec 2010  mikulášská besídka 
»   prosinec 2010  vánoční turnaj ve stolním tenise 
»   …………… 

Sledujte prosím plakáty na obecní vývěsce, na internetových stránkách obce  
nebo poslouchejte obecní rozhlas ! Každá obecní nebo hasičská akce je vždy 
ohlášena dopředu. Za ztracené pozvánky či jinou obecní poštu se předem 
omlouváme těm, kteří nemají poštovní schránky. 
                                                              
 
 

Ve druhé polovině roku 2010 oslaví 
své kulaté či požehnané narozeniny: 

      
                        v červenci           Anna Dvořáčková, č.p.23 
                                              Marta Elísková, č.p.15 
                                              Marta Kobylková, č.p.12 
                                              Libuše Peková, č.p.10 
 
                        v srpnu              Růžena Kohoutková, č.p.13 
                                              Eva Trčková, č.p.33 
 
                        v říjnu               Josef Dvořáček, č.p.18 
                                              Josef Dvořáček ml., č.p.18 
                                              Libuše Elblová, č.p.39  
                       
                        v prosinci            Dana Seidlová, č.p.32 
   
   
     K narozeninám Vám přejeme, jak to zvykem bývá, 
                     aby se Vám splnilo, co Vaše srdce skrývá.. 
                             
                                                                               kulturní komise OÚ Roubanina 
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Vaše příspěvky 
 
Bohužel se neozval na výzvu nikdo s vlastním příspěvkem. Soukromé příspěvky 
nezveřejňujeme. Tak pro příště: Chcete-li něco sdělit všem občanům, máte zde 
jedinečnou příležitost. Příští Roubaníček vyjde na konci roku 2010. 
  
 

Pro malé i velké děti 
 

Vyrobte si SKÁKACÍ  TĚSTO a užívejte legrace ! 
Toto těsto je neobvyklé, protože je mimořádně pružné a natahovací. Mohou se 
z něj udělat kuličky, které po podlaze skáčou jako míček. 
 
Materiál: tekutý škrob, bílé tekuté lepidlo, potravinářské barvivo, lžíce a lžičky 
na měření,menší miska a dóza s uzávěrem 
 
Příprava: V menší misce smíchejte 4 lžíce (60 ml) tekutého škrobu, 8 lžic (120 ml) 
bílého tekutého lepidla a ¼ lžičky (1 ml) potravinářského barviva. Nechte na 5 
minut odstát. Hmotu propracovávejte rukama, až je škrob úplně zapracován a 
těsto rovnoměrně obarvené. Uchovávejte těsto v uzavřené dóze. 
 
Postup:  Mačkejte a tahejte „skákací“ těsto, aby bylo co nejvíce pružnější. 
Kulička se odrazí od podlahy rovně, šišaté tvary odskočí nepředvídatelným 
směrem. Pokud těsto vyschne, namočte ho do teplé vody a můžete si s ním opět 
hrát. Pěknou zábavu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Krásné letní prázdniny všem dětem a pohodové léto dospělákům 

přeje Obecní úřad Roubanina. 
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