Výroční zpráva
Za období 4/ 2003 - 3/2004
občanského sdružení - Pomoc Těšínského Slezska.
Pokoj Vám,milí členové,sympatici,hosté a sponzoři.

,

Byl jsem pověřen Radou Pomoci Těšínského Slezska ( dále jen PTS) k vypracování zprávy , jenž je první od
minulé ustavující konference konané 1.4.2003 v Českém Těšíně na Ústředí Slezské diakonie.
Musím zde připomenout, že vznik našeho sdružení je datován 4.12.1997. Toho dne se v Českém Těšíně ve
Slezské diakonii - EDEN, sešlo 12 zástupců humanitárních organizací, církví, ale i starosta města Český Těšín
, aby založili společenství na bázi informačního servisu .Mnozí z delegátů poskytovali hum. pomoc již dříve (
např. Ukrajina , Rumunsko ) a měli touhu předat své bohaté zkušenosti , ale také informovat o stavu potřeby v
Evropských státech . Vzpomenu jména jen některých organizátorů jako je br. Ludvík Palarčík, kaz. Stanislav
Heczko, Stanislav a Jan Boršti , Lumír Svoboda, Václav Bednář , Rudolf Marosz . Po skoro naši 7 leté
činnosti v postytování informací při realizaci humanitární pomoci jsme se dohodli na registraci . Členy PTS se
stali právnické i fizické osoby nejvíce z Těšínska .
Jak jsme využili nám daný čas a možnosti ? Na pomoc jsem si vzal zápisy z Rady PTS.
Rada PTS se sešla na svém prvním setkání 27.5.2003 a na programu byly následné body :
1. vyběr statutárních zástupců a sekretáře , stali se jimi :
Předseda
Stanislav Borski
Místopředseda
Lumír Svoboda
Sekretář
Stanislav Czudek
Radní
Václav Bednář
Radní
Hynek Dona
2. vyslání delegace ( Svoboda , Borski Karel ) za starostou města Český Těšín
ing.Jindřichem Sznapkou ve věci , pronájmu prostor pro uskladnění hum. pomoci.
3. přípravovala se hum.pomoc pro odvoz oděvů na Ukrajinu, města Mukačeva - romského
tábora. Realizováno bylo 7. 8.2003 odvezl Lumír Svoboda.
Další zasedání Rady PTS se uskutečnilo dne 2.9.2003 s následnými body :
1. Br. Stanislav Czudek přednesl zprávu z misijní cesty v Rusku.
2. Byly schváleny a následně připravovany 2 hum.pomoci na Ukrajinu
a. Sbor EXB v Rodnikove Hute- ozdravovna pro dětí z Černobylské oblasti.
Realizováno dne 29.10.2003 odvezl Lumír Svoboda.
b. Ukrajinskému Červenému kříži v městě Iršavě se odvezly starší oděvy pro tamní
azylový dům a sociálně slabé občany. Realizováno bylo dne 30.11.2003 kamionem
starosty Českého Těšína ing.Jindřicha Sznapky , organizoval Ludvík Palarčík.
Cílem slavnostního zasedání Rady PTSdne 28.12.2003 bylo :
1. Poděkování předsedy Stanislava Borského, našim manželkám,sponsorům- dárcům,
sboru CB v Čes. Těšíně za bezplatný nájem sálu a kanceláře pro naše setkání.
2. Byl navázán kontakt s Polským křesťanským centrem v USA město Chicago-pastorem
Muscczynskim , jenž se stal naším sponzorem.
3. Ředitel Diakonie CB v Praze ing. Průša nás požádal o pomoc . Jde o převoz dětských
dárkových balíčků na Ukrajinu - města Užgorodu.
4. Předsedou St. Borskim byl představen projekt dopravy hum. pomoci na Ukrajinu ,
přepravními kontajnéry Českých drah .
Zápis z 5 zasedání Rady PTS ze dne 10.2.2004 obsahuje tyto informace.
1. Br. Stanislav Czudek podal k schálení 8 nových žádosti , fizických osob za členy.
2. Dne 30.12 2003 byla podepsána smouva o pronájmu skladu hum. pomoci s městem

Českým Těšínem. Sklad se nachází na ul. Frýdecké při stanovišti autobusů ( bývalý
sklad osiv ) a je momentálně plný. Firma Štětina nám nabídla nábytek z hotelového
domu EDĚ Dětmarovic. 500krabic starších oděvů je z Bystřické školy a 120ks
matraci z DD v Ostravé. Věci budou vyvezeny na Ukrajinu a Rumunska.
3. Odvoz dárkových balíčků na Ukrajinu - Užgorodu, dětského křesťanského domova
“ Domu Miloserdia “ byl realizován 25.1.2004 ve složení Gustav Kantor , Stanislav
Heczko a Hynek Dona.
4. Rada připravovala konferenci.
Takto v krátkosti byl pracovně prožitý první rok našeho společenství .Zdali jsme vykonali
všea řekli služebníci jsme neužiteční to nevím jedno však vím a za to děkuji. Tak je to zapsáno
1. Tim . 1 .12 Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu , Kristu Ježíši , že mě uznal za spolehlivého a určíl ke své
službě. Díky Bohu za to,že nám dovolil né jen vidět a slyšet o lidech trpících, nemocných, starých,
bezmocných, bezdomným, sirotkách a vdovách , ale také
nám svěřil tuto službu k realizaci. Slovo LÁSKA a MILOSRDENSTÍ ať se mění v činy.
V Komorní Lhotce dne 27.3.2004

Místopředseda PTS
Lumír Svoboda

