Milí přátelé,
srdečně Vás všechny zdravíme a přejeme
mnoho dobrého. Opět po roce se pokoušíme Vám
sdělit určité informace, spíše o tom, co se ve
stručnosti v tomto událo. Začátkem roku, přesněji
řečeno 9. února 2008 se konal turnaj v šachy
v prostorách římskokatolické fary v Lubech. Zájemců
se nepřihlásilo mnoho, přesto se zúčastnilo 15 osob,
mužů i žen. Vítězství v jednodenním maratonu patřilo
nejstaršímu sportovci panu Josefu Boudovi z Lubů.
Organizátorům i všem zúčastněným děkujeme a
domníváme se, že i tento druh sportu bude mít i
nadále své příznivce. Na organizaci i na celý průběh
stačí nevýrazné náklady.
 Začátkem měsíce května 2008 se uskutečnilo
v Chabařovicích na Ústecku setkání členů ústeckého
klubu. K tanci i poslechu hrála kapela Jana Vrby
z Plzeňska. Setkání mělo opravdový úspěch a zdá
se, že nebude v tomto regionu poslední. Počet
nových členů tohoto klubu roste, takže se můžeme
těšit na další podobné akce.
 31.května 2008 se uskutečnilo v Chebu setkání
rodáků z Bantu a jejich přátel. Setkání se zúčastnila i
skupina krajanů z Argentiny. Bratr Karel Černík,
kazatel tamního sboru BJB ve svém projevu v kostele
sv. Mikuláše v Chebu nás všechny povzbudil a popřál
do budoucna hodně sil, zdraví a spokojenost. I
tentokráte se sešlo mnoho našich krajanů a přátel.
Mohli jsme shlédnout ukázku ručních prací a
řemesel, včetně ruční řezání klád, pletení povřísel,
mlácení cepy i práci s kolovratem – předení, pletení
nůší a košíků. Na chuť si přišla i mládež, která se
vyřádila opět v kopané. V tomto směru patří také
nemalý dík vedení chebskému klubu a městu Cheb
za finanční podporu, bez které by nebylo možné
uskutečnit setkání na takové úrovni. Dík patří také
panu A. Křivánkovi, kterému patří uznání
za
dlouhodobou práci ve vedení sdružení. Letos tomu
bylo deset roků, kdy vzniklo sdružení. Chtěli bychom
i nadále udržet tento svazek, scházet se, poznávat se
a nezapomenout na naše „staré“ kořeny, je to také
hlavním cílem našeho sdružení, který by měl být
nadále udržován a pěstován.
 18. října se pokusili oslavit posvícení členové klubu
Skalná – Luby. Tímto si chtěli připomenout posvícení
v Gerniku (16.10. sv. Havel) v restauraci Pohoda.
Opět se sešel velký počet zájemců a příznivců této
události. K tanci i poslechu hráli Maškové a Plachý.
 15. listopadu si připomněli i rovenští tuto událost
(11. listopad sv. Martin) a sešli se v obci Poláky na
Chomutovsku. Na tuto oslavu se dostavil i soubor
Skejušan z Chomutova, který svým vystoupením
zpestřil a zpříjemnil posvícenskou zábavu. Zpíval
lidové písně v rodném jazyce – rusínském, ale i

česky a rumunsky. Jejich příchod a život zde v ČR je
podobný našemu, přišli z rumunské obce Scăiuş
vedle Lugože. K tanci i poslechu hrálo Duo Plachý i
rovenští muzikanti.
 30. listopadu oslavil baptistický sbor BJB v Chebu
šedesáté výročí svého založení. Bohoslužby se
zúčastnili věřící tohoto sboru spolu se svými
současnými i bývalými duchovními.
Zprávy z Banátu
 V týdnu od 26. května do 31. května navštívila
skupina žáků ze základní školy z Eibenthal Prahu. v
rámci projektu Kdy víly přestávají čarovat
Představení banátských dětí proběhlo v režii Lenky
Tretiagové doplněné uměleckým dokumentem Pavla
Bureše z Rumunského Banátu. Tanečně - divadelní
představení vychází z českých lidových tradic s
využitím hudby Jiřího Pavlici, inspirované povídkou
Zdeňka Šmída. Vedoucí tohoto projektu zvala na
představení krajané z Bantu do Prahy na 30. května.
Bohužel to nebylo právě v tu dobu možné, protože
probíhalo celostátní setkání v Chebu, ale zároveň
nás nezávazně žádala o finanční příspěvek. Bohužel
ani v tomto směru jsme nevyhověli. Domníváme se,
že alespoň eibentálští krajané žijící v ČR se zúčastnili
přestavení.
 Volby nedopadly pro Svaz Slováků a Čechů dobře. Na
rozdíl od voleb z roku 2004, kdy měl svaz v Caras-Severin
1362 a Mehedinti 200 hlasů, letos obdržely tyto obě župy
jen 376 společně. Výsledek je následovný; 1 radní od
svazu v Gerniku, 1 ve Svaté Heleně, 1 v Eibenthále. Ze
Svaté Heleny je ještě radní Petr Hrůza - jako nezávislý.

Teď jsem až moc spokojeny se školou, píše řídící
učitel z Bígru, pan Josef Mleziva. Je vybavena
naprosto dokonale. Každý žák má počítač a k tomu
pracujeme jen na STAR BOARD s elektronickým
penem. Soutěžím s kteroukoli školou z Evropy.
Vybavení školy stálo spolu se střechou i záchody
necelé 3 miliardy starých lei. Do mé kanceláře vede
telecentrum. Tato věc je obdivuhodná, možná i
některá vesnická škola u nás by mohla závidět této
vymoženosti. Dětem v Bígru i jejich pedagogům
přejeme mnoho úspěchů v jejich práci.
 Na Gerniku působí pořád českobudějovický učitel
pan Jaroslav Svoboda. V Rovensku počet žáků klesl,
přesto tam od září působí český učitel František
Maštalíř.
Ve dnech 16. – 17. srpna 2008 se uskutečnilo
v Gerniku 1. Setkání gernických rodáků.
 V letošním roce na podzim vyšla dlouholetá
publikace pana děkana Václava Maška týkající se
českých lidových písní zpívaných v lokalitách
českého Bantu. Publikace obsahuje pouze texty

písní. V deskách je vloženo CD s audio nahrávkou
první sloky písně. Zatím známe, že publikace je
k dostání v každé české banátské obci.
 V týdnu od 28. 10 do 31.10 navštívili žáci gernické
školy svoji partnerskou školu v Novém Městě nad
Metují. Žáky doprovázel jejich ředitel pan Josef
Bouda, zdravotní doprovod, učitelka A. Gecseová
z Nové Moldavy a dvě školní inspektorky župy Caras
– Severin. Učitelé v rámci pobytu se zaměřili na
výměnu zkušeností a vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Blízká budoucnost
 Začátkem příštího roku
proběhnou v našem
sdružení volby do celostátního výboru. Uskuteční se
pravděpodobně 21.02.2009, ovšem pokud nebude
nutná objektivní změna. V těchto volbách bychom
chtěli zvolit nové vedení, mladší lidi s výraznějším
rozhledem a elánem.
Proto Vás touto cestou
žádáme, abyste podpořili své vedoucí klubů v jejich
práci a napomohli tak ke zdárnému konání těchto
voleb. Volby do celostátního výboru se konají jednou
za pět roků.
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přejeme zdraví a vše nejlepší!
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Karel Černík – kostel sv. Mikuláše Cheb
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Autodoprava Jozef
Hruza nabízí cestu
do Banátu na
Vánoční svátky za
akční cenu!
Odjezd z Čech je
dne 22.12. 2008
v pondělí večer v
16.30 ze Žatce,
18.00 Praha a
20.30 Brno. (časy
jsou přibližné).
Odjezd ze Svaté Heleny je dne 2.1. 2009 v pátek večer. (opět jsou
časy přibližné).
Cena za cestu tam a zpět je 2300Kč za osobu. Platí pouze pro
tuto akci.
Mimo Vánoční svátky je spojení nepravidelné podle zájmu.
Kontakt:
Autodoprava Jozef Hruza

