Vážení přátelé,
opět se scházíme na těchto stránkách po téměř uplynulém roce, rok, který byl určitě pro nás všechny plný radostí,
starostí také i smutku.



Chtěli bychom Vás informovat ohledem některých změn týkající se vedení našeho sdružení. Volby pro nové
členy celostátního výboru proběhly 21. února 2009 ve Skalné ve Staročeské restauraci. Zúčastnili se jich těchto
delegáti do celostátního výboru:
Alois Špicel, Balat Johan, Josef Balat, Josef
Bouda, František Roth, Václav Mašek, František
Nedvěd, Alois Hruza, František, Jelínek, František
Hruza, Josef Štěpnička, František Mašek
Josef Panc, Josef
Mašek, Karel Vrba, Benjamín Jelínek, Petr Klepáček, Herman Cotman
Adam Vochoc, Václav Hruza, Václav Pec, Alois Klepáček, František Seidl, Štefan Hruza,
Václav Špicel, Jaroslav Balat, Kateřina Sauerová, Josef Černík, Josef Sauer
Zúčastnění delegáti k celostátním volbám dali svůj hlas pro předsednictvo celostátního výboru s uvedeným počtem
hlasů těmto členům:
1. Jan
Balat (Ústí nad Labem) -14
2. Josef
Balat (Ústí nad labem) - 15
3. Benjamin
Jelínek (Cheb)
- 23
4. Václav
Hruza (Cheb)
- 11
5. František
Seidl (Skalná-Luby)
- 15
6. Alois
Špicel (Skalná – Luby)
- 25
7. Karel
Vrba Skalná – Luby)
- 22
8. Petr
Klepáček Lovosice)
- 20
9. Kateřina
Sauerová (Žatec)
- 17
Zúčastnění delegáti k celostátním volbám zároveň dali svůj hlas členům do revizní komise
1. Josef
Bouda (Skalná – Luby)
2. Josef
Štěpnička (Ústí nad Labem)
3. Josef
Mašek (Skalná – Luby)
4. Václav
Mašek (Skalná – Luby)
5. Josef
Panc (Skalná – Luby)
Na své první schůzi si nově zvolený celostátní výbor zvolil předsednictvo:
1. Benjamin Jelínek
- předseda
2. Karel
Vrba
- místopředseda
3. Alois
Špicle
- místopředseda
Novým předsedou revizní komise se stal Josef Bouda – Skalná Luby
Novému předsedovi, novým i starým členům přejeme v novém funkčním období mnoho úspěchů a zdárné zvládání
veškerých úkolů.



28. března 2009 se uskutečnil již podruhé turnaj v šachy na římskokatolické faře v Lubech mezi některými
členy tohoto klubu. V posledním finálovém kole (v rozmezí dvou týdnů byly dvě kola) vítězem se stal pan Josef
Bouda z Dolních Lubů, vítěz minulého ročníku. Druhé místo získal jeho syn Josef Bouda z Třebeně a na třetím
místě se postavil pan Václav Mašek ze Skalné. Přejeme vítězům i poraženým a všem zúčastněným hodně zdraví, ať
pěstují kladný vztah k tomuto sportu.



Klub v Ústí nad Labem už tradičně pořádal 2. května velikonoční ples. Původně ples byl stanoven na 18.
dubna, ale v té době probíhal v Ústí právě neonacistický průvod. Z bezpečnostních důvodů se musel ples odložit na
jiné datum. Konal se na Střekově v sále Setuzy. Sešlo se zde zhruba 250 osob. K tanci a poslechu hrála až do rána
kapela pána Vrby ze severního Plzeňska. Byla bohatá tombola, děti zpívaly písně, říkaly básničky,a soutěžily.
Nejmladšímu soutěžícímu byl jeden rok. /viz www.Sdužení Čechů z banátských Karpat./.




Dne 23. 05. 2009 se v Žatci uskutečnilo setkání helenských spolužáků v restauraci Na Václavce.

Českou republiku navštívila od 20.06. – 23.06.2009 skupina věřících BJB ze Svaté Heleny spolu se svým
kazatelem Adolfem Kopřivou a dirigentem orchestru panem Rudolfem Mockem. Orchestr tvořen 25 členy
vystupoval v Chebu, Aši, Žatci i Lovosicích. Všichni nesou v sobě hezké prožité chvíle, zvláště proto, že naši krajané
se setkali se svými staršími i mladšími spolubratry. Zájezd do ČR byl spolufinancován DZSČ v Rumunsku.



Pouť k sv. Janu Křtiteli ve Skalné se uskutečnila 24.06.2009. Na tuto oslavy pozval starosta města spolu
s panem farářem také delegaci z Gerniku. Současně s oslavou svátkem sv. Jana, proběhlo i žehnání praporu města
Skalná. Kromě všech zastoupených spolků se zapojilo i naše sdružení, které mělo čest po celou dobu oslav se
starat o městský prapor.

V souvislostís touto oslavou se chceme zmínit o tom, že členové skalneského klubu zabezpečili pro tento den
občerstvení. Vydělaná částka peněz sloužila k nákupu matriálu pro opravu interiéru kostela zejména na hrubou i
štukovou omítku po celém obvodu do výše 1,5 m. Sami členové spolu s dalšími farníky tyto opravy provedly zcela
zdarma.



Pánové Václav Schneider a Jaroslav Balát rozesílali začátkem léta pozvánku na banátskou pouť. V tomto smyslu se
jednalo o jakousi pouť netradiční:

(každý zájemce může navrhnout úpravu)
1. den – pátek 7. srpna příjezd na Eibenthal – prohlídka vesnice
2. den – sobota 8.srpna :(p.děkan Mašek možná požehná poutníkům) -trasa přes Známana a Rávnu na Bígr (25
km)
- nebo po červené přes Kopřivnu (16 km)
3. den – neděle 9. srpna : poznávání Bígru a jeho lidí
4. den – pondělí 10. srpna : trasa z Bígru na Rovensko (30km)
5. den – úterý 11. srpna
: poznávání Rovenska a jeho lidí
6. den – středa 12. srpna : trasa z Rovenska na Gerník (16km)
7. den – čtvrtek 13. srpna : poznávání Gerníku a jeho lidí
POZNÁMKA : Zde se parta může rozdělit, ti co nechtějí do Číklavy můžou pokračovat na Sv.Helenu na
Festival (14km)
8. den – pátek 14. srpna : pouť z Gerníku do Čiklavy, (?)
9. den – sobota 15. srpna : po obřadech přesunutí do Sv. Heleny, kde probíhá folklórní festival
10.den – neděle 16.srpna : druhý den festivalu na Svatý Heleně.
Pěší pouti se zúčastnil také pan Josef Balát. Cestou se poutníci modlili všechny druhy růžence s prosbou za
lidi v českých vesnicích i za nás žijících v ČR. Reportáž, kterou napsal učitel z Bígru pan Josef Mleziva a vysílaná
na rádiových vlnách stanice Rešica jeho dvěma dětmi (pracovníci rádia), byla zajímavá a dojímavá.



Národní muzeum v Praze prostřednictvím svých pracovníků a také slečny Aleny Subertové a pana Václava
Schneidera nás zvali 11.09.2009 od 16:00 do Musoina k návštěvě Národopisného muzea v Zahradě Kinských pod
Petřínem na slavnostní otevření výstavy exponátů z českého Banátu. objekty, užitné i umělecké předměty. Výstava
vznikla na základě vědeckého výzkumu Národního muzea v letech 2007 – 2009. Zde můžeme do 28. 03. 2010 vidět
lidové kroje, tradiční masky, zvykoslovné.
Téhož dne večer se uskutečnila taneční zábava v restauraci Radost v Praze, na kterou byli pozváni hrát gerničtí
muzikanti. I tentokráte se sešlo mnoho lidí z různých koutů republiky. Večerní program zpestřil folklórní soubor
z Temešváru svým vystoupením, který se v té době nacházel v Praze na Mezinárodním krajanském festivalu.



Začátkem měsíce října proběhla v Plzni Mezinárodní výstava cestovního ruchu, které se zúčastnili i
zástupci župy Caras – Severin. Jak je již známo, Plzeňský kraj vede partnerskou spolupráci s touto banátskou
župou. Kromě jiných vystavovatelů své produkty týkající se cestovního ruchu ukazoval i majitel rekreačního zařízení
z Gerniku na č.p.100. Spolu s ním byla i malá skupina mladých v termických krojích.



Za zmínku také stojí skromná mikulášská nadílka dětem, kterou zabezpečil klub Skalná – Luby ze svých
prostředků. Děti ji dostaly právě v den sv. Mikuláše.
Pozvánka
SČBK. Klub Ústí nad Labem zve všechny členy a jejich přátele na Silvestrovskou zábavu,která se bude konat
v Trmicích,ve velkém sále U KASTNERA. Jídlo a pití bude zajištěno. Vstup pro členy je 230 Kč,- na osobu, ostatní
270 Kč,- Jídlo formou rautu je zahrnuto v ceně. Děti do 5 let vstup zdarma. Děti od 5 do 12 let 150 Kč,- Společná
zábava začíná v 19 hod. Vstupenky budou do 13. prosince k dispozici:
Václav Pec
tel. 608235619,
Erich Havlíček tel. 602200122,
Jaroslav Balat
tel. 732722008
Upozornění !!! – Od 13. prosince se vstupenky prodávat nebudou, proto vás žádáme, abyste se rozhodli do tohoto
data. Děkujeme za pochopení.
Třicetiny
Anna Černíková
Žatec
Alois Hruza
Žatec
Milada Cara
Ústí n.L.
Ana Vagner
Ústí n.L.
Ana Špicel (Balat) Český Brod
Šedesátiny
Ráchel Táborská Lovosice
Adolf Černík
Žatec



Čtyřicetiny
Štefan Hruza
Barbora Schneiderová
Sofie Černíková
Jan Holeček
Emílie Hrůzová
Benjamin Jelínek
Steiner Cotman
Josef Eliáš
Sofie Hrůzová
Barbora Benedict

Cheb
Hazlov
Cheb
Lovosice
Žatec
Cheb
Ústí n. L.
Ústí n. L.
Žatec
Ústí n. L.

Padesátiny
Václav Boháček
Cheb
Ferdinand Eliáš
Cheb
Ferdinand Sauer Cheb
Margerita Lissi
Ústí n. L.
Josef Balat
Ústí n. L.
Sedmdesátiny
Jaroslav Hrůza
Žatec
Josef Bouda
Luby

Předsednictvo celostátního výboru předem upozorňuje všechny členy výboru, že
uskuteční poslední sobotu v lednu 2010 pravděpodobně v 10:00 na faře v Lubech.

Všem
jubilantům
v roce 2009
přejeme
zdraví,
spokojenost
a Božího
požehnání !

pracovní schůzka se

Hezké Vánoce a všeho dobrého do příštího roku přeje všem členům, rodinám, přátelům celostátní výbor.

Turnaj v šachy Luby

Kazatel Adolf Kopřiva ze Svaté Heleny

Orchestr BJB ze Svaté Heleny

Setkání spolužáků v Žatci

Žehnání praporu města Skalná

Velikonoční zábava na Střekově
Vydalo sdružení Čechů z banátských Karpat a jejich přátel pro vlastní potřebu.
Díky všem přispěvovatelům za ochotu pro vydání tohoto čísla.
Prosinec 2009

