Začátek oprav vyhořelého
domu, vdovy Valentýny
Jobva na Ukrajině.

Občanské sdružení

Pomoc Těšínského Slezska (PTS)
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v Českém Těšíně, ul. Studentská 25

výr oční zpráva

Děti z pěstounské
rodiny ve Svaljavě
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Delegace farního
sboru z Albrechtic
u Č. Těšína
při rozdávání
vánočních dárků
v obci Svoboda

1. Slovo úvodem
Milí přátelé, dovolte mi na úvod této výroční zprávy, Vám našim
partnerům a spolupracovníkům, prostě všem, kteří jakýmkoli způsobem
podpořili činy milosrdenství a lásky, právě Vám chceme co nejsrdečněji
poděkovat. Společně jsme pomohli lidem pro jejich záchranu nebo pomoc
v jejich tíživých životních situacích. PTS jako křesťanské sdružení
uplatňuje biblické zásady. Inspirujeme se Ježíšovými metodami pomoci.
Nejlepší na tom je pomáhat a skoro nevidět svůj vklad, brát pomoc
bližnímu duchovně nebo tělesně jako samozřejmost nebo životní styl.
V Evangeliu sv. Matouše 10, 42 je zapsáno: ,,A kdo by napojil třebas
jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník,
amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu“.

2. Historie
V roce 1997 byli osloveni představitelé města Českého Těšína,
Karviné, Třince, Bystřice, ADRY, Slezské diakonie, Charity, Nehemie,
Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, církve Apoštolské, Adventní,
Bratrské, Evangelické na Těšínském Slezsku.

2

Díky Bohu, že jsme mohli investovat svůj čas, schopnosti, peníze,
věcné dary a správně se rozhodnout k samaritánské službě. Každý z nás,
dle svých možností, přiložil ruku k dílu. Vdovy, starci, sirotci, děti
z ulice, černobylské děti, invalidé, bezdomovci, mnohodětné rodiny bez
prostředků, studenti, ale také romské osady, sbory, misijní a charitativní
společenství nám byli svěřeni k opatrování a pomoci. Ještě jednou díky
vám, drazí spolupracovníci, sympatici, dárci, sponzoři, křesťanské
společenstva, ale i OHES a státní správo, za Váš vklad.

Tato zpráva jen málo může popsat a hodnotit co jsme mohli společně
v roce 2009 vykonat, ale i tak díky Bohu za vše.

Skupinka dobrovolníků Ludvík Palarčík, Stanislav Heczko,
Stanislav Borski, Lumír Svoboda, Jiří Noga, Stanislav Niemczyk,
František Przeczek a další již dříve pomáhali národům na východě.
Jejich touhou bylo informovat a přesvědčit výše uvedené
představitele o naléhavosti humanitární pomoci ve státech bývalého
Sovětského svazu. Nejblíže k nám je Ukrajina a tak jsme se nejvíce
začali soustřeďovat na ní. Po oddělení od Ruska tam začaly velké
ekonomické problémy a k tomu Zakarpatskou Ukrajinu postihly tři
zničující povodně. V letech 1995-1998 jsme dokonce byli požádáni
i o dovážení základních potravin.
Viděli jsme potřebu vytvořit „Informační servis“ pro Těšínské
Slezsko, pro ty, jenž si nevěděli rady s východní byrokracii a chtěli
konkrétně pomáhat.

Děti z pěstounské rodiny ve Svaljavě.
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c) Materiální pomoc

3. Poslání a cíle
Od počátku v roce 1997 jsme si vybrali název Pomoc Těšínského
Slezska. K službě vysílání humanitární pomoci přibyla ještě misijní
a osvětová činnost. Většina členů rozhodla o založení nezávislé,
necírkevní organizace. Dnem 10. 2. 2003 jsme se stali samostatnou
organizací. PTS je křesťanským občanským sdružením, jehož
posláním je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové
životní situaci nebo na okraji společnosti.
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Cílem je motivovat a podporovat místní pastory, diakony,
misionáře, starosty, sociální pracovníky a dobrovolníky k samaritánské
službě. V rámci dobrovolnické činnosti, pracujeme na poli misie,
osvěty i materiální pomoci.

a) Misie
• pořádání seminářů a vyučování pro skupiny a sbory
• podpora misionářů a misijních pracovníků
• zprostředkování krátkodobých misijních výjezdů
• spolupráce a podpora místních sborů
• nesení povzbuzení a útěchy lidem nemocným, zdravotně
postiženým, sociálně a jinak potřebným včetně ﬁnančních
a materiálních darů

b) Osvěta
• podpora osvětové činnosti k sociálnímu cítění ve výchově dětí
a mládeže
• výchova k pracovním návykům
• zjemnění občanské nesnášenlivosti
• informační servis
• poradenství

• rychlá materiální (humanitární pomoc) při přírodních a jiných
katastrofách (např. povodně) a následně pomoc při vybavení
a zařízení domů, bytů
• výbava a zařízení azylových domů, sociálních ústavů, škol,
církevních objektů, ozdravoven a romských táborů
• průběžná materiální pomoc sociálně slabým občanům, darování
potravin, oděvů, obuvi, nábytků, praček a jiných věcí.

4. Spolupracujeme
Města a obce – Český Těšín, Karviná, Třinec, Frýdlant, Bystřice,
Církve a sbory – Apoštolská, Adventistů, Bratrská, Evangelická,
Křesťanské sbory.
Organizace – ADRA, Biblická a misijní společnost v Polsku,
Červený kříž, Charita, Diakonie Broumov, Filadelﬁe, Nehemie,
Slezská diakonie.

5. Organizační struktura
Správa organizace
Nejvyšším orgánem sdružení je Konference. Je tvořena všemi členy
PTS, schází se k řádnému zasedání alespoň jednou za rok. Rozhoduje
o zásadních organizačních a provozních záležitostech sdružení (např.
změna stanov, volby do rady, vize, ﬁnanční prostředky).
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Rada je výkonným orgánem sdružení a je odpovědna konferenci.
Je tvořena pěti členy, kteří jsou voleni z řad členů PTS na dobu tří let.
V čele rady stojí předseda a řídí radu a činnost sdružení.
Kontrolní komise má dva zvolené členy a vykonává dohled nad
hospodařením. Vypracovává revizní zprávu, v ni shrne ﬁnanční
situaci, zprávu pak předkládá Konferenci.

Dovoz
humanitární
pomoci do
Kobylecké
Polany na
Ukrajině

Červen

• Odvážíme 1 650 ks dárkových dětských a seniorských dárečků,
připravených na Slezsku. Do Svaljavského rajonu sboru
Rodnikova Huta a Rachovského rajonu Kobylecká Polana na
Zakarpatské Ukrajině.

• Odvoz materiálně, humanitární pomoci do Kobylecké Polany
v rachovském rajonu na Ukrajině. Dopravu realizoval vozidlem
MAN Jan Delong (člen PTS) s doprovodem (auto LADA)
Milan Činčala, Radek Fleischhans a Lumír Svoboda. Doprovod
po vyložení nákladu odjel do Rodnikové Huty na stavbu. Zde
právě dohořel dům vdovy Valentiny Jovba. Sama s třemi dětmi
propadá zoufalství. Zůstalo jim jen to, co měli na sobě. Okamžitě
reagujeme na vzniklou situaci. Spolu se starostou a pastorem
Ivanem hledáme náhradní bydlení, nákup chladničky, oblečení
a slibujeme maximální pomoc i z České republiky.
• Setkání rady ve Frýdlantu u člena Rady Hynka Dony bylo
projednáno: tisk výroční zprávy, pomoc vdově Valentině, dostavba
hyg. zařízení, administrativní věci.

Únor

Červenec

• Setkání rady, příprava členské konference a gratulace
pokladníkovi Gustavu Kantorovi k jeho 60.
• Přednáška Lumíra Svobody o životě a potřebách na Ukrajině
v Evangelické církvi Třinec. Finanční dar byl použít na stavbu
hygienického zařízení ozdravného centra pro děti z černobylu.

• Bratři Martin s Milanem Činčalovi a Lumír Svoboda (všichni
stavbaři) se rozhodli, že zajedou na Zakarpatí, Rodnikové Huty
– ozdravného centra odborně položit novou kanalizaci v nové
přístavbě hygienického zařízení.

6. Nejdůležitější události
a práce v roce 2009
Leden
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Březen

• Členská výroční konference proběhla 3. 3. 2009
v Českém Těšíně Studentská 25.
• Misionář a ředitel Biblické misijní společnosti (dále BMS)
v Polsku Jurek Marcel,(člen PTS) měl videoprojekci služby na
Sibiři u národa Hakosu.
• Misionář Václav Bednář nám ukázal práci s dětmi na ulici Kyjev
na Ukrajině.
• Lumír Svoboda ukázal jak putovaly dárečky a humanitární
pomoc ze Slezska na Zakarpatskou Ukrajinu.
• Přednáška Lumíra Svobody o práci PTS na Ukrajině
a Rumunsku v Bruntále.

Duben
• V rámci exkurze navštěvujeme spolupracující organizaci Diakonii
Broumov za účelem možnosti odběru ošetřených oděvů pro
humanitární pomoc. František Przeczek, Václav Hrachovec
a Lumír Svoboda viděli provozy tohoto zařízení.
• Organizujeme odvoz daru ze sboru SCEAV v Komorní
Lhotce (elektrické piano) do Butínského slovenského sboru
v Rumunsku. Je to završení letité pomoci tomuto sboru.
V minulých letech jsme zde stavebně pomáhali při opravách farní
budovy a sborového domu. Zástupci z Komorní Lhotky pastor
Boleslav Firla, ekonom Jaroslav Szromek, seniorátní kurátor Jiří
Noga a Lumír Svoboda byli u slavnostního otevření sborového
domu.

Květen
• Hynek a Naďa Donovi, projektant Milan Činčala a Lumír
Svoboda odjíždějí na Zakarpatskou Ukrajinu, Svaljavský rajon,
Rodnikova Huta stavebně připravit dostavbu hygienického
zařízení k ozdravnému centru černobylských děti, bývalé staré
československé školy, toho času zotavovny.
• Nové webové stránky www.pomoctesinskehoslezska.cz

Srpen
• Byli jsme požádáni vedením spolupracující organizace, Slezskou
diakonii o zprostředkování návštěvy a exkurzi po sociálních
zařízeních (pouze státních) na Ukrajině v rachovským rajonu.
Ilona Śniegoňiova, Svatopluk Chlápek, Milan Činčala a Lumír
Svoboda odjíždějí zajistit tuto exkurzi.

Září
• Setkání Rady v Havířově u člena Rady Václava Bednáře bylo
projednáno: humanitární pomoc pro Kobyleckou Polanu, příprava
akce „Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu“, administrativní věci.

Říjen
• Dle našich Stanov zajišťujeme navázání nových kontaktů.
Skupinka 8 manažerů ze Slezské diakonie odjela na Ukrajinu do
rachovského rajonu shlédnout sociální zařízení s pozdější možnosti
navázáni partnerství.

Listopad
• Příprava akce „Dárečky dětem a seniorům na Ukrajině. Schází
se pracovní tým. Navrhuje se plakát, leták, nově pohlednice,
bylo osloveno 54 sborů na Slezsku. Odesíláme Ministerstvu
nadzvyčajnych sprav na Ukrajině dokumenty o povolení dovozu
dárečků.
• Předseda Stanislav Borski za PTS blahopřál našemu nejstaršímu
členu, kazateli Stanislavu Heczkovi, k jeho životnímu jubileu
80 let.

Prosinec
• Slavnostní setkání rady ve Frýdlantě u Hynka Dony. Bylo
projednáno: připravit na Konferenci změny ve Stanovách,
humanitární pomoc pro Kobyleckou Polanu na Ukrajině bude
spojena s odvozem dárků.
• Ke konci roku odvoz dárků do Rodnikové Huty a Kobylecké
Polany na Ukrajině. Rozdělování si budou provádět dle platných
celních a sborových rozhodnutích.
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7. Projekty
– Ukrajina v roce 2010
•
•
•
•
•

Začátek budoucích sociálních
služeb na zakarpatské ukrajině.

Dárečky dětem a seniorům
Pomoc romským sborům v Mukačevu a Svaljavě
Přístavba hygienického zařízení k zotavovně v Rodnikové Hutě
Humanitární pomoc
Analýza sociálních potřeb v rachovským rajonu

8. Postřehy, svědectví,
fakta, zázraky
Záznam z cesty na
Ukrajinu – Zakarpatí
5. 1. – 9. 1. 2009
Účastníci: Lumír Svoboda, Václav Hrachovec,
Žoﬁe Buryjanová a Jolana Rupčiková.
Cílem naší cesty bylo navštívit tato místa: Kobylecká Polana,
Rodniková Huta, město Mukačevo a obec Svoboda. Dopravním
prostředkem byl automobil značky Lada.
Účel cesty:
1. Účastníci, kteří jedou do tohoto regiónu poprvé, se chtějí seznámit
s prací ve sborech na Ukrajině.
2. Chceme poznat tamější sestry a bratry, také částečně i jejich situaci
v rodinách.
3. Chceme se zúčastnit svátků narozenin Pána Ježíše a při té
příležitosti věnovat dětem balíčky připravené v rámci akce
„Vánoční dárečky pro děti na Ukrajině“.
Na cestu jsme vyjeli v mrazivém počasí v pondělí dne 5. 1. 2009
ve 21 hodin z Albrechtic u Č. T. Pověřili jsme naši cestu Pánu
Ježíši na modlitbách. V posledním slovenském městě bylo nutné
vyměnit starý akumulátor v autě za nový. Pán Bůh nám daroval
krásné, slunečné ráno dne 6. 1. 2009. V osm hodin jsme byli na

hraničním přechodu Vyšné
Německé mezi Slovenskem
a Ukrajinou. Sníh a mráz vyžadovaly zvýšenou pozornost při jízdě
na cestách. Na Ukrajině jsou velice špatně označeny křižovatky
a odbočky. Nejsou tam téměř nikde žádné návěsti, tabule, kde by byly
uvedeny vzdálenosti do dalších měst a podobně. To stěžuje cestování.
Projíždíme Užgorod, zastavujeme v městě Mukačevo. Už zde
pozorujeme velké rozdíly mezi lidmi: bída a bohatství. Procházíme
kolem sochy věrozvěstů Cyrila a Metoděje a žasneme nad tím, kolik
toho ti dva Boží muži stihli projít a kolika lidem přinesli Evangelium!
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Z Mukačeva vedla hrbolatá, neudržovaná cesta do zapadlé,
podhorské vesničky Svoboda. Je to nedaleko Senevirského jezera.
Malá vesnička je součástí Senevirské Polany. Je to skutečně velice
chudá oblast. Škola je zchátralá, v zuboženém stavu. Je dřevěná,
z části bez oken. Nábytek ze 40. let minulého století. Kamna jsou
ručně udělaná z plechového sudu. Toalety jsme neviděli, zda-li vůbec
jsou (kbelík). Podlaha dřevěná, místy ztrouchnivělá. Vyučovací
pomůcky téměř žádné, kromě tabule a pár obrázků s písmeny azbuky.
Pan ředitel byl mladý a moudrý, velice chudě oblečen. K nám však byl
ochotný a přívětivý. Přivezli a odevzdali jsme mu dárky v množství
30 ks. Přislíbili jsme další pomoc ve formě opravy, zasklení oken
a venkovního nátěru.
Vracíme se jinou horskou cestou a pokračujeme do Kobylecké
Polany do rodiny Valera Gartovance. Seznámili jsme se i s jeho
manželkou a třemi dětmi. Prožili jsme společně Štědrý večer, protože

Dostavba hygienického zařízení
v Ozdravném centru pro černobylské
deti v Rudnikové huti.

Butinský evangelický
sbor v Rumunsku
na Ukrajině začínají křesťanské svátky dne 6. ledna.
Pochutnali jsme si na jejich národním teplém jídle:
mletá pšenice, mák, trochu ořechů a medu. Ve středu
ráno v 9 hodin začala pobožnost.
Tento evangelikální sborový dům byl dostaven
v listopadu 2006, za vydatné pomoci (investice)
Pomoci Těšínského Slezska (PTS). Na shromáždění děti
i dospělí zpívali koledy, recitovali verše a poslouchali
zvěst Božího Slova. Radovali jsme se z toho, že
ukrajinština je pro nás částečně srozumitelná a my se
můžeme sdílet spolu s nimi. Zvučně a nadšeně zněly
jejich hlasy i při společném zpěvu. Nakonec jsme
obšťastnili všechny děti balíčky ze Slezska. Loučíme
se s lidmi v Kobylecké Polaně se slzami v očích
a pokračujeme dál v naší pouti po této chudé zemi.

9. Svědectví z Rumunska
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Ligotští s dárkem v rumunském butíně

Už několik let se snaží evangelický sbor v Komorní Lhotce pomáhat křesťanům
také v jiných částech Evropy. Před několika lety navázal náš sbor kontakt i se
slovenským sborem ležícím v Rumunské vesničce Butín. Protože celá vesnice žije v
dosti nuzných podmínkách (mnozí v polorozpadlých domech), odrazilo se to i na
místním sboru a budovách, které sbor vlastní.
Díky pomoci a štědrosti mnohých křesťanů z našich sborů se už podařilo zčásti
zrekonstruovat faru. Hůř je na tom však kostel. O tom jsme se při naší návštěvě měli
možnost přesvědčit na vlastní oči. Tamějším farářem Mgr. Dušanem Vankem jsme
byli informováni, že s rekonstrukcí chtějí začít, ale v budově, ve které chtějí v té
době přebývat, není žádný nástroj, který by je doprovázel při společném zpěvu.

Obdivujeme pohoří Karpaty a spěcháme do jedné
vesnice v tomto hornatém kraji, která se jmenuje
Rodnikova Huta. Tam začíná večerní shromáždění v 18
hodin. Cesta je trochu složitá, bez patřičného označení.
Průběh pobožnosti je podobný jako v Kobylecké
Polaně. Jedno je odlišné. Zde už mají jeden hudební
nástroj, el. varhany (dar). Radují se a zpívají. Programu
se zúčastňují všechny generace, od těch tříletých po dvě
osmdesátileté babičky, které zazpívaly pěkně v duetu
koledy. Dva mladí bratři a místní pastor se zamýšleli
nad Slovem Božím. Prožili jsme požehnanou chvíli.
Dětem radostně zářily oči nad našimi dárečky na konci
svátečního shromáždění. Obdarovali jsme ve sboru
i seniory nad 80 let. Je těžké slovy popsat tu jejich
obrovskou radost a překvapení. Poslední den jsme
navštěvovali společně s místním pastorem po vesnici ty
nejchudší babičky a dědečky. Mohli jsme vidět ten život
v chudobě.

Když jsme se tedy na začátku minulého roku na presbyterstvu rozhodovali,
jakým způsobem bychom mohli tento sbor opětovně podpořit, rozhodli jsme se, že
jim darujeme elektronické varhany.

Na zpáteční cestě jsme si plně uvědomili, v jakém že
dostatku žijeme. Velice těžko bychom si zvykali na tyto
životní podmínky. Za krátkou dobu pobytu v těchto
vesničkách pod horami jsme však vypozorovali, jak
lidé žijí spolu v lásce a porozumění. Scházejí se, zpívají,
modlí se ve sboru i v rodinách. V minulých dobách byli
pronásledovaní a přece víru v Pána Ježíše nezapřeli! Kéž
blahobyt, ve kterém žijeme, nás motivuje ke každodenní
vděčnosti a ochotě rozdělit se s potřebnými.

10. Závěr

Ev. Mat. 25, 35 - 36a

V neděli jsme se zúčastnili bohoslužeb, na kterých jsme slavnostně nástroj předali
místnímu sboru k užívání. Místní varhaník „posvětil“ tento nástroj tím, že všechny
shromážděné doprovázel v písni Kristiny Royové „Smieť žiť pre Krista…“
Zbytek dne jsme strávili s místním farářem, který nám přiblížil život sboru a
slovenské evangelické církve v Rumunsku. Prošli jsme i vesnicí, navštívili okolí a
večer jsme strávili při rozhovorech o další možné pomoci a spolupráci.
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„Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem
a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl
jsem nahý a oblékli jste mne...“
Zapsala: Žoﬁe Buryjanová

Nástroj byl tedy zakoupen a v sobotu 18. dubna 2009 čtyřčlenná delegace ve
složení L. Svoboda, J. Noga, J. Szromek a B. Firla vyrazila směr Rumunsko. Na
místo jsme dorazili v pozdních nočních hodinách. Přes pozdní příjezd jsme byli
velmi vřele přivítáni. Po krátkém rozhovoru a malém občerstvení jsme šli odpočívat.

Další den ráno jsme se pak vraceli domů – plní dojmů a odhodláni pomáhat
těmto srdečným lidem i nadále.
Zapsal pastor evangelického sboru v Komorní Lhotce, Mgr. Boleslav Firla

Na závěr chci Bohu vyjádřit vděčnost za povolání k svědectví o Ježíši, za jednotu
ducha, trpělivost jenž nám udílel, ale také za možnost vidět potřeby bližních,
a za všechny spolupracovníky a dobrovolníky. Za ochranu na cestách, pomoc
v konﬂiktních situacích na hranicích, u státních úředníků cizích zemí. Stálo to
za to. Když vidíte šťastné děti s hračkou, kterou by jim rodiče v životě nekoupili,
invalidy za hole nebo vozík, vděčnost rodičů za ﬁnance na studium dětí. Poslal nás
k sirotkovi a vdově a oni mohli být zaopatřeni.
To vše z lásky k člověku.

11. Poděkování

Náleží všem lidem dobré vůle. Ať Vám Bůh žehná.

Delegace farního sboru z Komorní Lhotky

Sborový dům v Butíně
Převod z roku 2008
v pokladně
na účtu
celkem

75 924,00 Kč
16 500,73 Kč
92 425,73 Kč

Příjmy
členské poplatky
dary na činnost a vánoční balíčky
úroky
celkem

2 700,00
181 777,00
33,48
184 510,48

Kč
Kč
Kč
Kč

Výdaje
vedení účtu, poplatky, transakce
pohoštění na výroční schůzi PTS
úhrada za zhotovení děkovných
dopisů a výroční zprávy
režijní materiál
peněžní pomoc pro Ukrajinu
dárkové balíčky pro Ukrajinu
materiál na výrobu postelí na UK
doprava humanitární pomoci
celkem

402,00 Kč
1 938,00 Kč
7 545,00
359,00
98 025,00
36 289,00
4 760,00
69 751,00
129 069,50

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Zůstatek (k 31. 12. 2009)
v pokladně
na účtu
celkem
Zpracoval pokladník: Gustav Kantor

51 716,00 Kč
6 150,21 Kč
57 866,21 Kč

Finanční zpráva
o hospodaření
z roku 2009

2009
Piano jako dar do Butinského sboru

Telefony
člen rady
Dona Hynek

kancelář 558 745 077
předseda Borski
558 369 092
místopředseda Svoboda
558 696 086
č. účtu:
183 153 869/0300
IČO: 266 181 92

www.pomoctesinskehoslezska.cz

člen rady
Bednář Václav

O b č a ns k é s d r u že n í

tajemník
Kantor Gustav

v Českém Těšíně, ul. S tudentská 25

místopředseda
Svoboda Lumír

Pomoc Těšínského Slezska (PTS)

předseda
Borski Stanislav

