Vážení přátelé, více jak po roce zase píšeme zpravodaj, tak přemýšlíme co napsat. Požádali jsem všechny kluby,
aby napsaly a poslaly něco o sobě nebo o klubu, čekáme a pořád nic. Letos jsem se přidal i já Jelínek Benjamin
jako předseda. Ale je to málo, pořád se vymlouváme na čas. V tomto roce žádné změny nebyly, jak víme tak se
letos setkání neuskutečnilo, bylo málo zájemců a když je málo zájemců tak je těžké něco dělat, protože k tomu
potřebujeme finanční prostředky, tak doufejme, že příště až budeme něco pořádat postavíme se k věci trochu
jinak. Lovosice měly vše připravené, za vše jim patří dík. Přemýšlíme, že by se mohlo udělat setkání na Svaté
Heleně a to jako odchod po dvaceti letech. Možná by to bylo hezké se takto sejít. Samozřejmě, že by to nevyšlo
všem na daný čas, ale přemýšlejte a dejte něco dohromady nejlépe psát na email. Většina z vás na mě má
kontakt.Letos tady byly folklórní skupiny z Gernika Padina-Matej, které účinkovali v Karlových Varech. O tom
napíše pak A. Špicel. V tu dobu zde byl i již druhým rokem orchestr ze Svaté Heleny, který svým krajanům hrál ve
sborech v Aši, Žatci, Chebu, Lovosicích. Bylo to moc hezké.Uskutečnil se turnaj v šachy v Lubech byl jsem se
osobně podívat. bylo by zapotřebí se více zapojit, ale nejde to, není čas. Pan A. Špicel si ale čas najde a za to mu
moc děkujeme.Bude také setkání výboru během února ve městě Ústí nad Labem, tak přemýšlejte a dejte nápady,
ať se můžeme na konkrétních věcech domluvit přímo, osobně. Také vám všem členům, celému výboru i nečlenům
přejeme mnoho zdraví, a hezké Vánoce a hezký příští rok 2011, abyste prožili pohodové svátky. Zdraví do dalších
let vám přeje celé vedení sdružení.
B. Jelínek
 Ve stručnosti pan předseda dal najevo svoji spokojenost i nespokojenost. Jak sami vidíme, mnoho se toho
neuskutečnilo, přesto některé aktivity proběhly, buďto s naším přičiněním nebo bez nás. Důležité snad je, že ještě
stále se hlásíme ke svým kořenům, na sebe nezapomínáme. Dá se očekávat, že celostátní setkání postupem času
neproběhnou v takové intenzitě, jak tomu bylo doposud. Celé vedení samozřejmě společně s Vašimi nápady, se
bude muset zamyslet nad tím, jakým způsobem by to bylo možné upravit způsob a vůbec realizaci setkáních.
Zatím se v tomto směru nic nemění, uvidíme, co bude dál. V únoru se uskutečnila schůzka celostátního výboru,
revizní komise i představitelů klubů, na které se dohodlo uskutečnit setkání v Lovosicích, a to s tím, že vše
proběhne jako v minulých letech, ale nebude taneční zábava, protože nejsou vhodné lokály pro tuto aktivitu. Také
se dohodla forma stravování a to, že se musí předem zaslat závazná přihláška, což je pro pořadatele vždy
samozřejmé a velice důležité. Přihlášek na stravování bylo kolem padesáti, což bylo nereálné pro uskutečnění
celostátního setkání. Lovosickému klubu v tomto směru, jak již bylo zmiňováno, patří dík. 15. ledna se
uskutečnila oslava 300. výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele za účasti plzeňského biskupa Fr. Radkovského.
Následovalo posezení při hudbě společně se zábavou v restauraci Pohoda (hráli Maškové).

6.3.2010 tradiční turnaj v šachy, římskokatolická fara
Luby u Chebu. Vítězství zůstalo opět u Boudů a to u
Josefa staršího (1939).

Povelikonoční zábava v ústí nad Labem. Účast ko
250 osob.Hrála kapela Mašků ze Skalné
Více podrobností na webových stránkách sdružení.

 Ve dnech 7. - 8. srpna se uskutečnilo na Gerniku druhé setkání rodáků. Této akce, kterou pořádala obec Gernik
ve spolupráci s DSSČR, se zúčastnil hezký počet našich krajanů pocházející z této lokality.

 Na 15. srpna 2010 nás opět zval pan Václav Schneider z Prahy na pěší
pouť na známé poutní místo Svatá hora – Příbram. Pouti se zúčastnili
dva muži, výše jmenovaný a pan Josef Dlouhý. Trasa měřila kolem 70 km
(Praha – Příbram), což není málo. Oběma se podařilo dojít na místo včas.
(Poznamenáváme, že pan V. Schneider byl iniciátorem i loňské pěší pouti
– psali v loňském čísle).
 Od 2. – 5. Září se uskutečnil 17. Mezinárodní folklórní festival
v Karlových Varech, na který přijalo pozvání folklórní seskupení z Gerniku
a Padina Matei vedené Josefem Merhoutem a starostou Tismănarem,
který zároveň byl členem souboru. Folklórní seskupení dostalo dotaci na

dopravu od Karlovarského kraje v hodnotě 25000,- Kč.
Shodou okolností se nacházel v té době na pracovní
návštěvě
pan
František
Draxel
–
předseda
Demokratického svazu Slováků a Čechů jižního Banátu
a poslanec za národnostní menšinu zastupující Slováky
a Čechy v Rumunsku a zároveň celorepublikový
předseda DSSČR.
V té době byl na návštěvě ČR také orchestr BJB ze
Svaté Heleny. Orchestr potěšil svým zpěvem a hraním
na nástroje všechny zúčastěné věřící v uvedených
lokalitách a doprovodné slovo helenského kazatele
 20. listopadu 2010 se uskutečnilo třetí rovenské posvícení tentokráte v Mlečicích u Zbirohu. O organizaci akce
se tentokráte zasloužila paní Alžběta Marešová (rozená Vokáčová) a pan František Kotva. Posvícení začalo
tradičně svatou mší v místním kostele, po které následovala společná zábava v místním hostinci.
K poslechu a tanci tentokráte zahrála nová kapela pod vedením Václava Merhouta a Josefa Pelnaře. Při dobré
hudbě, bohaté tombole se hezky zpívalo a bavilo.
Silvestr 2010 se koná tradičně v Ústí nad Labem, Skalné a Kyšicích.
Naši jubilanti v roce 2010
30 let
Arazimová Monika - Ústí n. Labem
Flasca Raluka - Ústí n. Labem
Basnic Inca Iosif - Ústí n. Labem
Low Iosif Jaroslav - Ústí n. Labem
Karbulová Olga Žatec

60 let
Karel Vrba
Skalná

60. Let
50. let
Vrba Karel Skalná
Kučerová Kateřina -Lovosice
Sibal Petr - Ústí n. Labem
Klepáčková Emilie Žatec

40 let
Balát Jaroslav - Ústí n. Labem
Urban Marcel - Ústí n. Labem
Mareš Emil - Ústí n. Labem

70 let
Jelínková Sofie –
Lovosice
Hrůza František Lovosice

80 let
70. Let
Pek Václav Jelínková
-Skalná Sofie Lovosice
Hrůza František Lovosice

Vrba Karelspolu
Skalná
Předseda sdružení
s celostátním výborem
Vám všem přejí spokojené
prožití roku nastávajícího
hlavně
ve
zdraví
a
spokojenosti.

80. let
Pek Vá
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