Slovo předsedy
Vážení přátelé, chtěl bych Vás informovat o naší činnosti, o tom, co se projednalo, když jsme byli v Ústí
nad Labem, jako členové celostátního výboru, kde jsme se cítili dobře. Ústi nás přivítalo s úsměvem a to
díky předsedovi místního klubu panu Balátovi Jaroslavu, jeho manželce Terezii, Štefi a Janu Balátovým.
Upekli koblihy, které jsme dostali i na cestu a také jim patří dík. Dík patří ústeckému klubu, že vytvořil
podstránky při našich internetových stránkách, možná by to bylo dobré pro všechny kluby. Myslím, že
zatím nejlíp pracuje klub Ústi, kde dělají různá setkání na Velikonoce a také spolu slaví Silvestra anebo i
jiné akce.
Také se schází klub Skalná a Luby, někdy ve Skalné, jindy na faře v Lubech. Je hezké, že se něco v
klubech děje.
Na jednání v Ústí se dohodla pomoc panu Františku Hruzovi a to ve formě opatření notebooku za účelem
dokončení kroniky, kterou pro nás všechny píše. Touto cestou chci oznámit, že jsme již zakoupili starší
notebook panu Františkovi Hrůzovi v Lovosicích. Osobně jsem ho viděl, když jsem ho navštívil s panem
Petrem Klepáčkem. Byli jsme u něj doma a byl na tom už lépe, také byl rád, že ho někdo navštívil a říkal,
že dodělá kroniku, že je to pro něho lepší práce psát na notebooku. Část na pořízení zařízení byla hrazena
z fondů sdružení a každý něco přispěl. Překvapil mě jaký pokrok po stránce zdravotní i pracovní udělal,
kdy v květnu jsem ho naposledy viděl. Je vidět, že Bůh u něj pracuje, že mu dává sílu. Přejeme mu celé
sdružení do dalších let mnoho božího požehnání.
V listopadu jsme byli jako sbor z Chebu zpívat v Teplicích. Zpívali jsem jako otcové a dcery, byli jsme
šťastní, protože pan František Hrůza ten sbor založil. V tu neděli pan Hruza slavil 77 roků. Zároveň touto
cestou chceme popřát hodně zdraví panu Aloisovi Křivákovi, který se dožil 80 let, patří mu veliký díky za to,
že založil sdružení. Pomohl každému, když jsme se přistěhovali od roku 1990. Kdokoli se na něj mohl
obrátit. Víme, jak to bylo složité a pamatuji si, že mu vždy moje teta nadávala, aby toho už nechal a vždy
říkal: „Je mi lito odmítnout“. Říkávala mu, že ho na tom úřadě vyhodí z okna on, ale odpověděl, že ho
oknem sice vyhodí, ale dveřmi se vrátí znovu. Dnes ho málokdo navštíví. Zakoupili jsme mu s chebským
předsedou Václavem Hrůzou stojan na letáky a nechali zahrát na přání písničku do Rádia Rešica, kde
každou neděli hrají od 13:20 – 13:40 v češtině.
Setkání celostátního výboru by mělo být v únoru příštího roku v Lovosicích. Budu se těšit,
zvláště, když účastníci přijdou s opodstatněnými návrhy a nápady. Datum a místo se upřesní později.
V roce 2012 se uskuteční celostátní setkání v Ústi nad Labem. Víme, že se ústečtí již připravují, datum a vše
ostatní bude oznámeno.
Přeji všem členům i nečlenům požehnané Vánoce a mnoho Božího požehnání do nového roku 2012, aby
rodinám i starším sloužilo zdraví.
Oslovil jsem učitele Josefa Dlouhého, kdyby oživil své vzpomínky jak učil na Svaté Heleně. Jako dobrý učitel
si pamatuji na to jak říkával „…učte se je to pro vás…“ a právě si říkám, že měl pravdu.Vždy si na to
vzpomenu když mi něco nejde, že jsem se měl učit víc. Má matka si s ním moc rozuměla, vždy ji vyslechl a
pomohl, za to mu moc děkuji. Poprosil jsem ho o ještě jeden článek, oba si můžete přečíst. Doufám, že
přijede na setkání.
S pozdravem Benjamin Jelínek
Vzpomínky na Sv. Helenu
Psal se rok 1977. Byl jsem „novopečeným“ absolventem pedagogické školy. První myšlenky co se mi honily
hlavou, byly: Kde mi bude přiděleno pracovní místo? Kde budu působit, jako nový učitel? Jelikož jsem byl
absolventem jediné a první pedagogické školy v Rumunsku s vyučovacím jazykem českým, tak samozřejmě
bylo jisté, že budu působit na jihu Banátu v českých lokalitách. A nemýlil jsem se, spolu s mým kolegou a
jednou kolegyni, byla mi přidělená lokalita Sv. Helena (Sf. Elena). Cožpak o to, věděl jsem, kde se nachází
vesnička, ale nikdy jsem tam nebyl? Bylo to všechno asi tak, jak jsem si představoval. Vesnička nacházející
se na úpatí Karpátských hor končících hranicí řeky Dunaje, byla jak z pohádky s nádhernými domky, krásně
upravenými a pracovitými lidmi a všude samá skromnost. Víte, dalo by se o té vesničce psát a psát pořád do
nekonečna. Jelikož jsem tam působil jako učitel sedm roků, tak jsem si ji tak oblíbil, že nebýt toho osudu

jsem tam zůstal dodnes. Ale chtěl jsem se pozastavit u jedné milé vzpomínky na začátku mého působení.
Jelikož jsem měl rád hudbu, tak jednoho dne jsem také připravoval děti z prvních tříd na školní slavnost.
Překvapení mé bylo a dodnes na to nemohu zapomenout, když jsem poprosil děti, kdo by chtěl a umí něco
zazpívat? Přihlásily se dvě dívky, sestry. Ve chvíli, kdy začaly zpívat nějakou tu písničku, kterou nebudu
jmenovat, zjistil jsem, že zpívají duet - dvojhlasně. Byl jsem tak překvapený, že málem mi vypadly slzy. Byl
jsem dojat krásou toho zpěvu a skromností těch děvčátek, že jsem v duchu děkoval za to, že mi byla
přidělena Sv. Helena. Byl jsem nejšťastnější „ novoučitel“. Mohl bych psát do nekonečna, ale chtěl jsem
tuhle nejkrásnější a nejhezčí vzpomínku někam napsat. Jsem také moc rád, že se mohu o ni podělit také
s Vámi. V životě asi také nadejde čas, kdy každý z nás začne žít vzpomínkami.
Krásné prožití Vánočních svátků a Boží požehnání přeje J. Dlouhý.
Přátelský pozdrav
Jednoho krásného listopadového dne jsem se vydal na západ krajiny a to do Skalné. Byl krásný listopadový
slunečný den, tak cesta byla příjemná. Byl jedenáctý listopad. Každého z nás něco napadne. Jednou,,že je
svátek sv. Martina to znamená, že je také posvícení. Vždycky si pamatují ještě v Rumunsku se říkalo, že na
sv. Martina je posvícení na Rovensku a sv. Martin přijíždí na bílém koni. Tentokrát si Rovenšti udělali
posvícení ve Skalné. Na pozvání mého kolegy učitele Aloise Špicla jsem tak učinil a řeknu Vám, že jsem
toho nelitoval ani já ani manželka. Vše se povedlo a bylo to moc krásné. Já jsem se těšil na střetnutí s lidmi,
které
jsem
tak
dlouho
neviděl.
Doopravdy měl jsem štěstí. Spousta tváří, z kterých některé jsem poznal, jiné zase ne, se těšilo a já také, že
jsme se opět sešli. Člověk pak vidí, jak ten čas rychlé plyne a zanechává na Nás
nesmazatelné a hluboké jizvy. Věřte, že bych mohl psát spoustu stránek o krásném "rovenském
posvícení" ve Skalné, kde se sešlo asi kolem dvou stovek lidí. Organizátoři překvapili vším, jak organizačně,
tak příjemným pohoštěním. Je to krásné vidět v dnešním "ukvapení", jak lidi se přece ještě mají rádi a
nezapomněli na to, co je v lidské duši nejkrásnějšího, jako je láska, úcta, pochopení a mít rád jeden
druhého.
Myslím,
že
to
jsou
nejcennější
dary,
které
lidská
duše
a
srdce ukrývají. Kéž by tohle všechno zdědili také naši potomci.
Srdečně zdraví J. Dlouhý
Něco z činností klubů
SČBK. Klub Ústí nad Labem zval krajany na Silvestrovskou zábavu, která se konala v Trmicich, v
restauraci U KASTNERŮ. K tanci a poslechu hrála kapela HELOVANKA.
Někteří členové žateckého klubu uspořádali v dubnu v obci Tuchořice taneční povelikonoční zábavu, na
kterou zvali i ostatní krajany. K poslechu i tanci hrála živá hudba Helovanka
Vedení ústeckého klubu našeho sdružení zvalo krajany na Lidový bál dne 7.5.2011 do restaurace U
Kastnerů. K poslechu i tanci hrála kapela Welmaistr band z Plzeňska. Pozoruhodné bylo také to, že
organizátoři vybízeli, aby účastníci taneční zábavy, pokud je možné přijít v lidovém českém (banátském)
kroji. Na snímku jsou vidět kroje rovenské, helenské i gernické. Dvojicím i jednotlivcům za tuto snahu a
podporu udržet lidové zvyklosti děkujeme.
 V měsíci květenu podnikl pan Josef Mašek ze Skalné, setkání k 30. výročí založení gernické kapely
„Bohemia“ a zároveň setkání současných i bývalých muzikantů z této kapely. Akce se uskutečnila za účastí
cca 160 návštěvníků a 20 muzikantů a, kteří se během doby v této kapele vystřídali. K tanci i poslechu
několik z nich zahrálo jak jednotlivě, tak s kapelou Jana Vrby ze severního Plzeňska. Setkání se podařilo, jak
po stránce organizační, tak po stránce hudební. Škoda, že bratři Pěčkovi se této akce nemohli zúčastnit.
25. června 2011 se konalo ve Skalné setkání k 20. výročí příhraniční spolupráce Skalné a obce Neusorg
z Německa. Členové klubu Skalná se k této akci připojili, tak jak ostatní spolky na území města, a pomáhali
při organizaci v kostele i při občerstvení. Při této příležitosti žila Skalná významnou událostí a tou, že rodák
Pavel Nedvěd spolu se svým fotbalovým týmem z Turína zahrál proti fotbalové staré gardě, současným
hráčům z A třídy i malým fotbalistům.
 13. srpna letošního roku se uskutečnilo v Hořovicích u Berouna 34. Setkání a přehlídka českých i
zahraničních heligónkářů a heligónkářských kapel. Mezi 38 účastníky přehlídky byl i člen klubu Skalná –
Luby pan František Schveiner. Na setkání již několikráte byl, letos účinkoval poprvé. Přejeme mu zdraví a
dobré hraní i v příštích letech.

 Ve dnech 13. – 14. srpna 2011proběhlo v Gerniku setkání rodáků, v řadě již několikáté. Někteří členové
našeho sdružení tam byli. Mezi návštěvníky byl i starosta Skalné pan Radomil Gold s manželkou. Pan
starosta navštívil tuto obec několikráte.
12. listopadu 2011 pořádali členové skalenského klubu rovenské posvícení, tak jak se již pisatel Dlouhý
zmiňoval. K poslechu i tanci hrálo Duo Plachý. Kromě dobré hudby, kterou zpestřil také pan Dlouhý a
rovenští rodáci, zpestření provázela i taneční country skupina Trnky - brnky, ve které působí manželky
některých členů tohoto klubu. Rodině Mjžíšové, Pekové, Václava Špicela a Aloise Špicela děkujeme za
organizaci i za věnované ceny do tomboly.
 12. listopadu navštívil Skalnou a to na pozvání pana starosty Golda, menší folklórní soubor obce Gernik.
Setkání proběhlo v zasedacím sále sportovní haly. Krajané přivezli s sebou domácí produkty; med,
chebdinky, slivovici, sýr, kalendář, pečivo i jiné produkty a nabízeli k ochutnávce návštěvníkům. Zároveň
byla ústně prezentována stručná historie Gerniku i fotografie z cest. Nakonec vystoupil krojovaný soubor
s místními tradičními tanci. Gernický soubor byl doprovázen panem ředitelem školy Josefem Boudou a
panem Josefem Maškem. Gernickým za návštěvu naše sdružení děkuje.

Setkání celostátního výboru v únoru 2011 v Ústí n. L.

Účastníci taneční zábavy v krojích – Ústí n. L. květen 2011

20. výročí spolupráce Skalná – Neusorg i s nejmenšími
Rovenské posvícení, Křižovatka, listopad 2011
Pan Fr. Schveiner,
srpen - Hořovice
2011

Taneční country skupina Trnky – brnky Skalná

Někteří muzikanti z Bohemie po 30 letech - Skalná 05.2011

Gernický folklórní soubor, Skalná listopad 2011

Pozvánky
 Začátkem léta 2011 jsme obdrželi od pana Václava
Schneidra pozvánku na pěší pouť na Svatou Horu u
Příbrami. Trasa měla začít v Jinočanech u Prahy ,
měřila cca 70 km.
Nevíme, kolik poutníků pěšky putovalo, ale z obrázku
poznáváme právě iniciátora pouti spolu s Josefem
Dlouhým, kteří tuto pouť vykonali již v minulém roce.
 Sdružení Čechů z banátských Karpat (ŠČBK) Ústí
nad Labem
Pořádá:
NETRADIČNÍ POUŤ DO MEDŽUGORJE
V termínu 23.5.2012 – 29.5.2012
7 DNŮ + 4
NOCI
Byli bychom rádi, kdyby tato pouť byla náhradou za
pout do Čiklavi s tím rozdílem, že v Medžugorji se Panna Maria zjevuje 6 vizionářům jíž více než 30 let.
Cena za dopravu a ubytování je 2.500, - Kč.+ 40 Euro na osobu. V místě ubytování je jídelna a kuchyňka s
možnosti přípravy teplých a studených pokrmů, čaje a kávy.
Závazné přihlášky na tel č.: 732722008 a 731418998 nebo na e-mailu: aloisbas@centrum.cz, nejpozději do
30. dubna 2012 nebo do naplnění míst v autobusu.
Bližší informace budou sdělené po přihlášení a zaplacení částky, nejpozději však do 14 dnů před odjezdem
na Vámi sdělenou adresu nebo e-mail.
KEŽ PANNA MARIA POZVE VŠECHNY TY, KTERÉ TAM OČEKÁVÁ!
 Vyšla kniha Emílie Butové s názvem Byla jsem neposlušná. Jedná se o autobiografii autorky. Knihu si
můžete objednávat u vydavatele: alois.bohacek@seznam.cz.
 Kvůli nedostatku žáků se škola v Šumici zrušila. Podobné kroky budou následovat i v jiných obcích.
Všem našim jubilantům přejeme hodně zdraví a Božího požehnání
Cheb
Křivánek Alois 80 let
Černík Václav 60 let

Žatec
Růžička Adolf 50 let
.Sauer Josef 40 let

Lovosice
Klepáčková Marie 50 let
Klepáček Alois 60 let
Kučerová Marie 40 let
Klepáček Štefan 50 let

Luby - Skalná
Mašek Václav 40 let
Mizera Václav 40 let
Nedvěd František 40 let
Mojžíš Josef 40 let
Altman Josef 50 let

Plzeň
Mašek Karel 40 let
Eliáš Alois 40 let

Vážení přátelé, přejeme Vám v následujícím roce 2012 hodně zdraví, spokojenosti sami se sebou i se
svými bližními, hlavně s rodinou, a pokud bude možné, že bychom se nadále setkávali, alespoň tak, jak se
doposud setkáváme a na sebe nezapomínali. Přeje SČBK.
Vydalo SČBK v prosinci 2011 pro svoji potřebu

