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Balení dárků v Rodnikové Huti

1.

Úvod

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych na úvod této výroční zprávy
vyjádřil obdiv a poděkování Vám všem spolupracovníkům, sympatikům, dárcům, křesťanským společenstvím, partnerům, za obětavost, lásku a velikého srdce při nesení pomoci
potřebným. Chci Vás informovat o tom co
jsme mohli společně jako dobrovolníci, s Boží
i Vaší pomoci vykonat i v roce 2016.
Více informací můžete nalézt na www.pomoctesinskehoslezska.cz.
Jako křesťanské společenství čerpáme motivaci a příklady z biblických doporučení a příkladů. Tak například v knize Skutků sv. apoštolů 3,1 – 8 je zapsán tento příběh: Petr a Jan šli

o třetí hodině do chrámu… Právě tam přinášeli
nějakého člověka, chromého od narození, aby
prosil o almužnu. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Pohleď na nás, řekl Petr! Chromý byl přesvědčen,
že něco dostane. Stříbro a zlato nemám, ale
co mám to ti dám, ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď. V tom se chromému
zpevnily klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se
a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil,
skákal radostí a chválil Boha.
Jen krátká doba a tak velká změna v jeho
životě. Kdo nebo co změnilo chromého život?
Apoštol Petr mu dává lepší nabídku k vyřešení jeho problému než peníze, které stejně
ani Petr s Janem nemají. A není ani v jejich
moci a síle něco dobrého učinit. Víra v Ježíše

Krista Nazaretského nepřináší lidem zlato,
stříbro, peníze, ale uzdravení vnitřního člověka, očistění, po zbavení okovů a životních
tragedii. I my všichni jsme jen vykonavatele,
prodloužená ruka Božího záměru. Pán Ježíš
učil, krmil, staral se o lidi v nouzi a rovněž
nás vybavil a obdaroval schopnostmi, dovednostmi a poslal plnit Velké poslání, čin
milosrdenství. Vdovy, starci, sirotci, černobylské děti, invalidé, bezdomovci, mnohodětné a pěstounské rodiny, ale také romské
osady, dětské domovy, sbory, byly vděčné za
náš společný projev zájmu a naši pomoci.
Kéž by tak bylo nadále i v roce 2017.
Lumír Svoboda
Předseda
2.

Historie

V roce 1997 byli osloveni představitelé města Českého Těšína, Karviné, Třince,
Bystřice, ADRY, Slezské diakonie, Charity,
Nehemie, Společnosti přátel Podkarpatské
Rusi, církví Apoštolské, Adventní, Bratrské,

Evangelické na Těšínském Slezsku a dobrovolníci, kteří již dříve pomáhali národům
na východě a to Ludvík Palarčík, Stanislav
Heczko, Stanislav Borski, Lumír Svoboda, Jiří
Noga, Stanislav Niemczyk, František Przeczek, Vilhelm Spratek. Bylo potřebné informovat a přesvědčit výše uvedené představitele o naléhavosti humanitární pomoci ve
státech bývalého Sovětského svazu a to na
Ukrajině. 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 1995-8 jsme dokonce
byli požádáni i o dovážení základních potravin.
Viděli jsme potřebu vytvořit „Informační
servis“ pro Těšínské Slezsko, pro ty, kteří si
nevěděli rady a chtěli konkrétně pomáhat
na Ukrajině. Informační servis byl realizován
jako nezaregistrovaná organizace. Postupem času bylo nutné k humanitární pomoci
přidat činnost misijní a osvětovou. Do toho
času se hum.pomoc poskytovala přes výše

Děti z Rachova

uvedené organizace. Situace byla neudržitelná z legislativního a organizačního hlediska, proto většina neregistrovaných členů
rozhodla o založení nezávislé, necírkevní
organizace. Dnem 10. 2. 2003 byla organizace zaregistrována jako občanské sdružení
a dne 22. 9. 2016 na zapsaný spolek pod
názvem Pomoc Těšínského Slezska.

3.

Poslání a cíle

Pomoc Těšínského Slezska (dále jen PTS)
je křesťanským občanským sdružením, jehož posláním je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci
nebo na okraji společnosti.
Taktéž motivovat a podporovat místní
pastory, diakony, misionáře, starosty, sociální pracovníky a dobrovolníky k samaritánské službě.
V rámci dobrovolnické činnosti pracujeme
na poli misie, osvěty a materiální pomoci.
A ) Misie
- pořádáni přednášek pro skupiny a sbory
- podpora misionářů a misijních pracovníků
- zprostředkování krátkodobých misijních
výjezdů
- spolupráce a podpora místních sborů
- nesení povzbuzení a útěchy nemocným
zdravotně i mentálně, sociálně postiže-

Členská konference

ným a jinak dotčeným lidem včetně finančních a materiálních darů
B ) Osvěta
- podpora osvětové činnosti k sociálnímu
cítění ve výchově dětí a mládeže
- podpora ve vzdělávání
- výchova k pracovním návykům
- zjemnění občanské nesnášenlivosti
- informační servis a poradenství
C ) Materiální pomoc
- rychlá materiální (humanitární) pomoc
při přírodních a jiných katastrofách
(např. povodně) a následně pomoc při
vybavení a zařízení domů, bytů.
- výbava a zařízení sociálních ústavů, škol,
církevních objektů, ozdravoven, romských táborů
- průběžná materiální pomoc sociálně slabým občanům, darování potravin, oděvů, obuvi, nábytků, praček a jiných věcí.
4.

Spolupracujeme

Z městy a obcemi v regionu – Český
Těšín, Karviná, Třinec, Frýdek - Místek, Albrechtice, Bystřice, Návsi, Komorní Lhotka,
Třanovice
Církve a sbory – Apoštolská, Adventistů,
Bratrská, Evangelická, Křesťanské sbory.
Organizace – ADRA, Biblická a misijní
společnost v Polsku, Červený kříž, Charita,
Křesťanské společenství, Slezská diakonie.

Členská konference

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)
Rada je výkonným orgánem sdružení a je
odpovědna konferenci. Tvoří ji pět členů
a dva zástupci, 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 tři zvolené členy
a vykonává dohled nad hospodařením. Vypracovává revizní zprávu, kterou pak předkládá konferenci.

6.

 ejdůležitější události
N
a práce za r. 2016

Leden
Díky Bohu za již 10. ročník projektu ,,Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu“. Proběhl skoro podobně jak poslední tři ročníky.
Z důvodu, stále nemožnosti převozu připravených dárků z České republiky na Ukrajinu.
Tým spolupracovníků pod vedením Hynka
Dony, vyjížděl od poloviny října na Ukrajinu
nakupovat a balit dárky.
V předvánočním období rovněž organizujeme sběr nových a zánovních hraček.
Celkem bylo vyrobeno a rozděleno 1 485
kusů dárkových balíčků pro děti ve sborech,
děti vojáků raněným nebo padlým, seniorům ve sborech a domovech důchodců.
Nově se začaly připravovat potravinové balíky (kolem 8 kg) chudým rodinám v Mukačevském, Svaljavským a Rachovským rajónu.
Distribuci provedli pastoři Ivan Hnadkovič,

Jasiňa – domov důchodců

Saša Popovič a ved. sociálního odboru, sestra Marija Jurievna.
4 - 7. ledna na Ukrajinu odjela poslední
skupina ve složení Adam a Irena Cieślarovi,
Pavel Suchánek a Lumír Svoboda, kteří byli
osobně na vybraných místech při distribuci
a rozdávání dárků.
12. ledna: proběhlo slavnostní setkání
Rady PTS v Písku na Beskydské OÁZE. Hodnotili jsme minulé období a připravovali
nové projekty.
Únor
7. února Václav Hrachovec a Adam
Cieślar, prezentovali o práci PTS na Ukrajině
ve sboru SCEAV v Bystřici.
9. února: ve sboru CASD Bystřice proběhlo
vyhodnocení akce „Dárky pro děti a seniory
na Ukrajinu“. Byli jsme požádáni ukrajinskými představiteli o pokračování v tomto jim
přínosném projektu a to 11 ročníků.
23. února: se uskutečnilo setkání členů
rady PTS s právníkem, ohledně žádosti na
přeregistraci z občanského sdružení na zapsaný spolek pro Krajský soud v Ostravě.
Březen
1. března: se setkává poslední Rada PTS ve
své tří lete kadenci v Českém Těšíně u Gustava a Vlasty Kantorových, téma je příprava
výroční konference.
15. března: proběhla první výroční členská konference v našem novém sídle DVC
Slezské diakonie na ul. Dukelské 264/5
v Českém Těšíně. Naším hostem a v rámci
programu měl biblické slovo kazatel CASD
Lukáš Jureček. Během konference proběhly
řádné volby pro období 2016 – 2019. Do
Rady PTS a byli zvolení tito členové podle
výše hlasů: Svoboda Lumír, Dona Hynek,
Kantor Gustav, Cieslar Adam a Hrachovec
Václav. Náhradníky byli zvoleni Borski Daniel a Suchánek Pavel.
Kontrolní komise byla zvolena v tomto

Humanitární sklad se plní

Balení dárků
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složení: Jaroslav Czopík, Andrzej Bezecný,
Luboš Filipek a Karla Glosová. Byly rovněž
odsouhlasené projekty na rok 2017.
Duben
5. dubna: na svém prvním setkání se sešla
nová Rada PTS u Václava Hrachovce v Albrechticích. Hlavní náplni byla volba nového předsedy a místopředsedy, kteří budou
z funkce vyplývající i statutárními zástupci.
Předsedou PTS byl zvolen čtyřmi hlasy,
Lumír Svoboda a místopředsedou rovněž
čtyřmi hlasy Hynek Dona.
12 -14. dubna: odjeli na Ukrajinu do
Rodnikové Huty, manželé Donovi a Lumír
Svoboda s finanční hotovosti 50 000 Kč

Rachov - Marie Jurijevna s dětmi, sirotci nebo social.slabí

pro pomoc postiženým náhlou povodní. Na
internetu byly zveřejněny rozsahy škod a to
i u členů evangel. sboru. Na místě jsme spolu s pastorem Ivanem Hnátkovičem rozhodovali o výši příspěvků pro postižené.
Kontrolujeme po zimě technický stav budovy pro černobylské děti v Rodnikové Hutě
a plánujeme další opravy a vylepšení.
25. dubna: odváží ze skladu v Komorní
Lhotce, Vasil Pincejš z města Viloku na Ukrajinu oděvy, obuv, invalidní hole a rehabilitační pomůcky.
Květen
3. května: jednání Rady PTS v SCEAV Bystřice – KANNANU, připravovala se Výroční
zpráva za rok 2015, nové přihlášky a letní
brigády na Ukrajině.
Červen
14. června: se schází Rada PTS u Václava
Hrachovce v Albrechticích a projednává let-

ní aktivity. Ozdravné pobyty dětí v Rodnikové hutě na Ukrajině.
21 – 24. června odjíždějí na Ukrajinu,
Jaroslav Czopík a Lumír Svoboda. Jejich prvořadým úkolem je Rodnikové Hutě ve staré české škole provést rekonstrukci elektro
rozvodů ve sprchách. Po cestě se zastavují
v městýse Seredné, aby zde předali dávno
slíbené BIBLE. V Mukačevu-Lavky se uskuteční setkání s pastorem Fedorem Litvinovem a jedná se o další spolupráci.
28. června odváží Vasil Pincejš z Města
Vilok na Ukrajině další humanitární pomoc.
Červenec
13 – 17. července: již dva roky odkládána
brigáda od nás ze Slezska, a to nátěru dřevěného pláště budovy Ozdravného centra pro
černobylské děti v Rodnikové Hutě na Zakarpatské Ukrajině, se bude realizovat. Odpovědné barvy se daly nakoupit na Ukrajině.
Adam Cieslar, Hynek Dona a Gustav Kantor

Rodnikova Huta - Pastor Ivan a brigádníci z Bystřice

se svými týmy odvedli perfektní práci. Z dálky už je poznat novou fasádu.
Srpen
27. srpna: Václav Hrachovec opět organizuje sběr použitých oděvů a obuvi pro
sociálně slabé na Ukrajině. Následně je vše
odvezeno do skladu v Komorní Lhotce.
30. srpna: byla v Oldřichovicích na rekr.
středisku Lípa, jako každým rokem, pořádána prezentace pro seniory. Na téma ,,Jak se
dnes žije na Ukrajině.“ Provázeli Václav Hrachovec, Lumír Svoboda a Jiří Noga.
Září
6. září: proběhlo ve sboru SCEAV v Komorní Lhotce setkání Rady PTS. Předseda informoval o předání patřičných dokumentů
pro přeregistraci na Krajský soud v Ostravě.
Hodnotily se letní aktivity a brigády dobrovolníků ze Slezska.
22. září: byl proveden zápis do registru

spolků u Krajského soudu v Ostravě. Byli
jsme uvědomění písemně, již s novou adresou. Identifikační číslo 266 181 92 nám
zůstalo.
Říjen
4. října: se konalo první setkání týmu pro
přípravu již 11 ročníku projektu ,,Dárky dětem a seniorům na Zakarpatské Ukrajině“.
Znovu už víme, jak asi proběhne příprava a to podle již 4 roky známého scénáře.
Dárky nemůžeme připravit u nás v České
republice a následně dovést v rámci humanitární pomoci na Ukrajinu. Připravit dárky,
pro nás v PTS znamená, předně uvolnit větší
finanční hotovost pro nákupy na Ukrajině,
připravit místo pro skladování a následně
balení, strávit čas na tržnicích, obchodních
domech. Několik dní strávit při balení a následné distribuce, rozvoz dárků. Tohoto úkolu nákupu a balení se znovu ujal tým pod vedením Hynka Dony. Pro tento účel byl u nás

Rodnikova Huta – povodeň

v ČR vyhlášen sběr nových a zánovních hraček. Navrhuje se plakát, leták, bylo osloveno
s nabídkou připojení se k projektu několik
sborů a zájmových skupin na Slezsku.
16 - 19. října: odjíždí na Ukrajinu za účelem nákupu věcí do dárků, tým ve složení
Hynek a Naděžda Donovi, Lumír Svoboda,
Jaroslav Kiša a Jaroslav s Alenou Bláhovi.
Listopad
8. listopadu: se schází v knihovně DVC
Slezské diakonie pracovní tým a pokračuje
v přípravě akce „Dárky pro děti a seniory na
Ukrajinu“. Připravuje se rozpis skupin dobrovolníků v osobních automobilech. Ukrajinské zákony dovoluji v ústním celním režimu převoz 50 kg. na osobu. Toho využíváme
pro převoz hraček z ČR.
Prosince
15 - 19. prosince: odjel na Ukrajinu Lumír Svoboda s úkolem připravit pobyt pro
poslední tým spolupracovníků s dárky a to
v Rachovském rajonu. Setkává se s pastorem Sášou Popovičem a ved. sociálního odboru Rachovského rajonu Mariji Jurijevnou,
jednají o spolupráci v roce 2017.
20. prosince se schází poslední Rada PTS
v Českém Těšíně na ul. Dukelské, ve svém
sídle DVC knihovně k přípravě projektů
v roce 2017.

Rodnikova Huta – povodeň

7. Plán aktivit a investic PTS

na rok 2017
• Dárky pro děti a seniory na Zakarpatské
Ukrajině
• Pomoc židovským obyvatelům a synagogám, romským sborům, evangelním sborům a rodinám v Mukačevským, Svaljavským a Rachovským rajonu.
• Opravy kamen na pokojích, odvodnění
kolem budovy, oplechování podezdívky
a dřevěný obklad vnějších stěn v Ozdravném centru v Rodnikové Hutě.
• Provozovat sklad pro humanitární pomoc
v Komorní Lhotce.
• Zorganizovat letní pobyt pro děti z chudobných rodin místních sborů a dětských
domovů s využitím programu z dětských
besídek za účasti mládeže ze Slezska
a mládeže ze sboru v Rodnikové Huti.
• Poradenství, prezentace, přednášky na
téma – naše pomoc bližním.

Rodnikova Huta – povodeň

Rodnikova Huta – nátěr bývalé československé školy

8. Postřehy, svědectví, fakta, zázraky
VÝJEZD NA UKRAJINU 2017
(5. - 8. 1.)
Náš pobyt začal společnou večeří s manželi Hnatkovičovými v zasněžené a mrazivé
Rodnikove Hutě, kam jsme docestovali po
dvouhodinovém trpělivém čekání na hranicích a opatrném „bloudění“ po zasněžených
(a děravých) ukrajinských cestách. Na uvítanou nám pastorova žena připravila vynikající boršč. Po večeři jsme se pastora vyptávali
na balení a rozvoz dárkových balíčků, život
na Zakarpatí i válečný konflikt na východě.
Druhý den ráno jsme se vypravili do dalekého města Rachiv, kde jsme měli naplánováno dvoudenní ubytování. Naše plány
se ale po jednom jediném telefonátu rychle
zbortily, a nám tedy nezbývalo nic jiného
než požádat o nocleh laskavou rodinu pastora Popoviče. Bůh ale nečekanou změnu
plánů proměnil v požehnání.

Rodnikova Huta – čistění sklepů

Rodnikova Huta – nátěr bývalé československé školy

Po příjezdu do horské dědiny Kosivska
Poljana v srdci samotných Karpat, hledání
té pravé pastorovy chalupy a dobrém jídle,
se naše čtyřčlenná výprava ve složení Pavel
Suchanek, Irena Cieślarová, Anna Ponková,
v čele s panem Adamem Cieślarem vydala
na modlitební setkání místního baptistického sboru, kde jsme měli možnost posloužit
krátkým pozdravem a zpěvem. I když naše
hudební číslo bylo velkou improvizací s kapkou nervozity, líbilo se kupodivu celému
sboru, a dokonce jsme od pastora přijali pozvání na vánoční bohoslužbu.
A tak jsme nazítří dopoledne měli díky
Bohu jedinečnou možnost zúčastnit se
vánoční bohoslužby, kde v rámci programu vystoupil pěvecký sbor, děti s básněmi
i mládež. Bohoslužba vyvrcholila rozdáváním dárkových balíčků. Po skončení za námi
přicházeli lidé s vřelými slovy díků za pomoc
z Česka, a naše výprava tak takzvaně „slízla
smetanu“ za všechny ochotné dárce se štědrým srdcem.
Odpoledne jsme se rozhodli navštívit dvě
věřící ženy v městě Rachiv. „Malá“ a „velká“ Marie, jedna drobná stařenka a druhá
statná žena středního věku, nás vřele uvítaly
a ještě vřeleji pohostily ve svém domě. „Velká“ Marie, ředitelka místního sociálního odboru, nám povyprávěla o své práci i o rozdávání dárků ve městě a okolních sborech. Byla
to opravdu požehnaná návštěva, během níž
jsme předali dovezené dárky a zdravotnické

Rozvoz dárků do sborů a domovů

potřeby pro rehabilitační ústav v Rachivu
a na jejímž konci jsme si vzájemně zazpívali
koledy a popřáli si Boží požehnání.
Jelikož jsme se tento rok vydali na (ne)
daleký východ zrovna v období vánočních
svátků, po příjezdu zpátky do pastorova
domu jsme přijali pozvání ke štědrovečernímu stolu a společně s celou rodinou povečeřeli. A tím se náš pobyt chýlil ke konci.
Ráno jsme si sbalili ponožky i další saky
paky, rozloučili se s pastorem a jeho ženou,
a pak se vypravili na dlouhou cestu zpátky
do slezské Goralie. Díky modlitbám bratří
a sester v Česku proběhla naše „ukrajinská
mise“ bez problémů a my jsme tak pod
ochranou Nejvyššího dorazili večer bezpečně domů.
Koloským 1, 3-5
Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu,
Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme
slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce,
kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích.

1. Tesalonickým 1, 2-3
Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých
modlitbách; před Bohem a Otcem naším si
připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše
Krista.
Anna Ponková

Kosivská Poljana, Evangeskaja cerkva - dovoz dárků

Seredne - stavba romského sboru

9. Závěr
Na závěr chci Bohu a Vám všem vřele poděkovat za Váš volný čas, ochotu spolupracovat, za projev lásky a porozumění v nesení pomoci potřebným. Společně jsme mohli pomoci dětem z černobylské oblasti nebo dětem
z mnohodětných rodin, sociálně slabým rodinám, invalidům, vdovám, sirotkům, dětem v dětských domovech i sociálních centrech pro kombinované
postižení. To vše jsme mohli vykonat z lásky k bližnímu.

Ať nám Bůh všem, nadále žehná.

Pomoc Těšínského Slezska (PTS)
Český Těšín, ul. Dukelská 264/5

Lumír Svoboda
předseda

Hynek Dona
místopředseda

Gustav Kantor
tajemník

Vašek Hrachovec
člen rady

Bankovní spojení:
183 153 869/0300
IČ: 266 181 92
Kontakty:
předseda, tel.: 605 872 857
místopředseda, tel.: 775 789 046

Adam Cieślar
člen rady

Pavel Suchanek
zástupce člena rady

Daniel Borski
zástupce člena rady

www.pomoctesinskehoslezska.cz

