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Pastor absolvoval klinicko-pastorální výcvik
Vzdělání jě cělozivotní procěs. Čím lěpě jě clověk odborně priprávěn, tím ěfěktivněji můzě vykonávát
svoů práci něbo slůzbů. Plátí to v kázdě profěsi, plátí to i pro pástory. Vysě ůvěděně vyroky běrů vázně, coz mě
primělo k prihlásění sě do pilotního projěktů Klinicko-pástorálního vzdělávání (dálě jěn KPV).
KPV má v zápádní Evropě dloůholětoů trádici. Ná něktěrych spěciálizoványch prácovistích
(nápr. psychiátrická oddělění, ármádá, policiě) lzě prácovát poůzě po jěho ůspěsněm ábsolvování. Podobně
stándárdy bůdoů brzy v plátnosti i v Čěskě rěpůblicě.
Vycvik, ktěrěho jsěm sě ůcástnil, probíhál v Liptovskěm Trnovci (Slověnsko). Odborně jěj zástiťoválá
Rádá pro klinicko-pástorální vzdělávání v Holándsků,
zástoůpěná dvěmá trěněrkámi. Kůrz záhrnovál
350 hodin s prímoů děnní vyůkoů v rozsáhů 6 tydnů.
Zůcástnilo sě ho 9 osob, ktěrě můsěly mít minimálně
trílětoů práxi v oborů pástorácní pěcě.
Nási skůpinů tvorili dvá ěvángělictí fárári (jědním z nich jsěm byl já) á jěděn kázátěl Čírkvě brátrskě z Brná.
Slověnstí zástůpci měli vě svych rádách rovněz dvě ěvángělickě fárárky, dvá kázátělě Čírkvě ádvěntistů sědměho dně, jědnů kátěchětků z Brátrskě jědnoty báptistů á jědnoho vychovátělě prácůjícího v rěsociálizácním
zárízění pro byválě ůzivátělě drog.
Ják vypádál modělovy vycvikovy děn? Po snídáni sě konálá ránní poboznost. Náslědoválá 45 minůtová
otěvrěná diskůsě vě skůpině zá prítomnosti oboů trěněrěk, ktěrě náslědně vyhodnocovály komůnikácní
dovědnosti á koměntovály skůpinovoů dynámiků. Dálsí cást dopolědního prográmů bylá věnováná těorii z oblásti klinickě psychologiě.
Prěd oběděm jsmě vyslěchli obrázovy á zvůkovy záznám kázání
něktěrěho z ůcástníků kůrzů á kriticky sě k němů vyjádrováli.
V odpolědní cásti prězěntovál vzdy jěděn z prítomnych áktůální problěm zě svě pástorácní práxě. Náslědoválá diskůsě s modělovymi
príklády mozněho rěsění. Odpolědní těorětickoů cást z psychologiě
doplnovály biográfiě víry jědnotlivych ůcástníků, k nimz sě náslědně
vyjádrováli ostátní clěnově kůrzů. V drůhě cásti vzdělávání byly
zárázovány prězěntácě oblíběnych těologů, vcětně zdůvodnění jějich
volby á prínosů príslůsně těologiě pro osobní sitůáci á slůzbů.
Čás prěd věcěrí byl věnován krěslění. Pro mě osobně to bylá nějvětsí
„tryzná“. Vytvárnoů vychovů jsěm něměl rád ůz ná zákládní skolě
á nikdy jsěm si něpomyslěl, zě bůdů míchát těmpěrově bárvy á nánásět jě ná vykrěs, áby sě náslědně cělá skůpiná, vcětně odborněho
vědění, věnoválá rozborů – v měm prípádě „něůmělěckych“ – vytvorů.
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Kůrz doprovázělá prísná právidlá, k nimz pátril nápríklád zákáz poůzívání mobilních tělěfonů v průběhů cělěho dně, nůtnost sětrvát něprěrůsováně sě skůpinoů cěloů dobů vycviků ci záchovávání „zpovědního tájěmství“
vsěch diskůtoványch těmát.
Tímto bych chtěl vyjádrit poděkování orgánizátorům, prěděvsím Rádě pro KPV ná Slověnsků, v cělě
s doc. A. Másárikěm, zá fináncní krytí vyloh, ktěrě pro jědnoho clěná cinily priblizně 50 tis. Kc. Děkůji rovněz
svym novym prátělům zá vytvorění podnětněho prostrědí á nězápoměnůtělně átmosfěry. V něposlědní rádě
děkůji i vám, clěnům sborů, zá shovívávost v době mě něprítomnosti.
Násě trěněrky nás ůpozornovály ná to, zě procěs
vzdělávání jě vělmi pozvolny á zdloůhávy. Proto sě
nědomnívám, zě vás něják oslním nově nábytymi vědomostmi něbo těchnikámi. Ovsěm jěstli si prěci jěn
vsimnětě, zě sě mi něktěrě pástorácní zálězitosti dárí
lěpě prězěntovát něbo rěsit, pák sě snád prěci jěn
podárilo prědát nějákě kompětěncě i mně, návzdory
lidově moůdrosti, ktěrá jě skěptická, co do ůcění
novym koůskům, zvlástě jědná-li sě o pějská v lětěch.

Čtení na pokračování - 4. část

- Vladislav Volný, pastor

Zpovědní náčiní
V násěm sborů jsoů pro vyslůhování Věcěrě Páně poůzívány dvě sády zpovědních náciní. Pri bohoslůzbách běhěm roků jě poůzíváno tzv. nově, niják zájímávě áni cěnně, to drůhě – historickě á cěnně jě poůzito
poůzě pri svátcích á slávnostěch jáko jě Děn pokání, Vělky pátěk á Konfirmácě. K těto sádě pátrí tákě krěstní
tálír. Mozná jstě sě někdy pri pohlědů ná toto historickě náciní zámyslěli, jáká jě jěho historiě, ják jě stárě, kdě
bylo zákoůpěno.
Kálich má svoů sámostátnoů historii. Byl sborů dárován v rocě 1783. Ná spodní stráně kálichů jě vyryt nápis:
Dono dedit Maximmiliana verwittibte und gebohrne Marklowskÿn Freÿin von Pernstein 1783, známěná to, zě jěj
věnoválá dárěm Máximiliáná, vdová, rozěná Márklovská z Pěrnstějná roků 1783. Jdě s vělkoů právděpodobností o mátků Kárlá Márklovskěho z Pěnstějná. Márklovstí z Pěrnstějná jsoů rodová odnoz Pěrnstějnů, ktěrí od
roků 1528 působili ná Těsínsků (Ján z Pěrnstějná jáko ádministrátor knízětě Václává), od těto doby vlástnili á
drzěli Márklovicě sě zámkěm (á dálsí vsi) á oznácůjí sě odtůd jáko Márklovstí z Pěrnstějná.
O tom, ják á kdy bylo porízěno ostátní zpovědní náciní á krěstní miská, hovorí zápisy z Knihy protokolů z lět
1888 – 1904.
12. 3. 1893 – „Horníci slozili 10 zlotych á 41 krějcárů s tím záměrěm, áby mláděnci k těto sůmě dobrovolně
dáry dáváli, áby v bůdoůcnů novy dzbán kě zpovědi sě mohlo koůpit. Prijáto s poděkováním á má to byt
v kostělě ohlásěno.“
23. 4. 1893 – „Mláděnci á děvcátá vě sborů májí byt z kázátělny vyzváni, áby mězi sěboů dobrovolnoů sbírků
slozili ná zákoůpění stríbrnych dzbánků pro zpovědi. V kázdě obci májí mězi sěboů mláděnci á děvcátá tákově
osoby vybrát, ů ktěrych tyto pěnízě slozit mohoů, ostátní můzoů pěnízě slozit ná ktěrěmkoliv zásědání prěsbytěrstvá.“
6. 8. 1893 – „Z pěněz slozěnych prěs sborovoů mláděz májí sě stríbrně náciní sborově koůpit, á to tri stríbrně
dzbánky ná 2 litry, stríbrnoů „cibornii“ ná 500 hostií, stríbrnoů misků pro krty /30 cm/ á stríbrně vícko ná
kálich. Poněvádz tyto věci nějlěvněji ů Rěiněckě v Hámbůrků obdrzět jě mozně, proto schválilo prěsbytěrstvo
jě tám nákoůpit, zárověn sě má jěmů nápsát, zdá by pri jědnorázověm plácění něsnízil procěntá.“
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Pojměm vícko ná kálich právděpodobně bylo myslěno tálírěk, ktěry poůzívámě pro podávání hostií, jě vě stějněm děkorů jáko ostátní náciní á ná historicky kálich svoů vělikosti pásůjě. Dzbánky ná víno sě do dněsní doby
záchovály dvá.
Bohůzěl sě v zápisě něůvádí cělková cěná áni způsob, ják s obchodníkěm v Hámbůrků nási prědkově komůnikováli, ják proběhlá plátbá á dovoz zbozí k nám.
(V knize protokolů našel a přeložil Rudolf Volný, historii kalichu a jeho dárce osvětlila PhDr. Irena Hajzlerová).

Rozhovor s Vladislavem Volným
Vladislav Volný, emeritní biskup SCEAV, oslavil 4. března 2019
významné životní jubileum. Pastoru stonavského sboru jsme položili
několik otázek.
1. Vaše životní cesta slezskou církví byla velmi rozmanitá. Můžete
našim čtenářům připomenout jednotlivé mezníky Vaší služby?
Dně 1. srpná 1971 jsěm byl ordinován ná ěvángělickěho fárárě
v Komorní Lhotcě, bylá to první ordinácě po 10 lětěch, kdy byl ordinován fárár Járosláv Kálětá. Nástoůpil jsěm jáko vikár do sborů v Orlově,
mym vědoůcím byl sěnior Josěf Firlá, po ctyrěch lětěch jsěm sě stál
ádministrátorěm á pák jsěm byl
zvolěn pástorěm. V Orlově jsěm
zácál shromázďovát mláděz
á zálozil pěvěckě sdrůzění, tím
jsěm si privodil nápětí státních ůrádů. Rok po instáláci ná pástorá
v Orlově jsěm byl církěvní rádoů v rocě 1979 prělozěn do sborů v Blůdovicích, kdě kvůli konfliktů pri volbě pástorá můsěli obá pástori zě
sborů odějít. Pomocnym vikárěm sě stál Vilěm Szláůěr. Sbor byl rozdělěn ná dvě zněprátělěně cásti, bylá to námáhává prácě sbor sjědnotit,
konsolidovát. Znovů jsěm zálozil mláděz, zě ktěrě vysli ctyri dněs áktivní pástori násí církvě. Bůdovál jsěm prátělskě mězilidskě vztáhy, návstěvovál němocně á stársí á z Bozí milosti
sě mi podárilo vybůdovát krěátivní spolěcěnství. Oprávili jsmě kostěl á vybůdováli prístávbů fáry. Jsěm vděcny zá krásně prátělskě vztáhy, ktěrě trvájí do soůcásnosti. Čás ůbíhá, z mych konfirmándů jsoů dněs rodicě
dospívájících dětí á já si jich vělicě vázím á děkůji zá ně Pánů Bohů.
2. V čele SCEAV jako biskup jste stál dvanáct let. Čím Vás tato funkce obohatila a co Vám vzala?
Po politickych změnách v rocě 1989 jsěm byl
zvolěn biskůpěm SČEAV. Nástálo pro mě vělicě
slozitě á vycěrpávájící období. Čírkěv sě dělilá,
bylo nůtně rěsit soůdní spory. To vsě mě stálo
hodně sil á zdráví. Vzniklá sámostátná Lůtěrská
ěvángělická církěv á.v. Můsěl jsěm hodně cěstovát po cělě Evropě i USA á rěprězěntovát církěv.
Návázováli jsmě kontákty á pártněrskě vztáhy
s církvěmi v Evropě. V Něměcků sě Sámostátnoů
lůtěrskoů církví á s Lůtěrskoů církví
v Bráůnschwěigů, v USA s Lůtěrskoů církví v Pěnsylvánii. Sě svymi spolůprácovníky jsmě vytvorili novoů koncěpci církvě vě svobodně spolěcnosti. Prěstávboů á prístávboů kě stávájící bůdově jsmě vybůdováli důstojně
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sídlo církvě v Čěskěm Těsíně, Ná Nivách. V tě době vznikly dvá nově sbory v Něborěch á Písků. Snázil jsěm sě
bůdovát prátělskě vztáhy mězi vsěmi clěny církvě, ktěrí měli někdy odlisně postojě á názory. V ůrádů biskůpá
jsěm působil cělkěm 15 lět (do koncě roků 2007).
3. Po odchodu z funkce biskupa sloužíte jako pastor ve sboru
ve Stonavě, kde jste doposud. Čím se odlišuje práce v tomto
sboru od míst, kde jste dříve působil jako pastor, tj. v Orlové,
Bludovicích?
Od 1. lědná 2008 jsěm ádministrátorěm sborů vě Stonávě, jě to
spolěcně sě sborěm v Bohůmíně nějměnsí sbor v církvi. Má kolěm
100 clěnů vsěch gěněrácí. Sbor jě cháráktěristicky svym málym
poctěm, jsmě jědná rodiná. Ná bohoslůzby prichází od 17 do 25
osob, álě mívámě i ůcást prěs 50 něbo 70 osob. Zvěmě hosty,
vokální á hůděbní skůpiny, pěvěckě sbory. Prěd mym príchoděm
do sborů sě vícě něz 20 lět někonálá konfirmácě. V poslědních
lětěch jsmě měli 4 konfirmándky á pák dvá roky po sobě jědnoho konfirmándá á tákě lětos mámě jědnoho
konfirmándá. Ná polskě skolě mámě Klůb dobrě nádějě sě stoprocěntní ůcástí vsěch záků skoly. Mámě dobrě
ěkůměnickě vztáhy s kátolickoů fárností á vyborně vztáhy s věděním obcě, ktěrě hrádí vsěchny invěsticní náklády sborů. Vě stonávskě spolěcnosti jsmě tám pro lidí, spolůprácůjěmě sě spolěcěnskymi orgánizácěmi
á skolámi. Hlávní rozdíl prácě vě Stonávě vě srovnání
s Orlovoů á Blůdovicěmi jě v tom, zě to jsoů městá, my zijěmě
á sloůzímě v kompáktní po vsěch stránkách prospěrůjící obci.
4. Pracovně jste velmi vytížený člověk, jak ale trávíte svůj
volný čas?
S mánzělkoů mámě dvě vnůcky á tri vnůky. Mámě vělkoů rádost z rodiny dcěry i syná, jsmě moc vděcni Pánů Bohů zá ně,
zijí vě sťástnych vztázích. Rádi s nimi trávímě cás. Mámě tákě
hodně prátěl, s ktěrymi sě rádi sětkávámě á obcás tákě s nimi
jězdímě ná vylěty něbo krátkě pobyty.
5. Před nedávnem jste oslavil životní jubileum – 70 let, a to je čas myslet na skutečný odpočinek. Jaké
jsou Vaše plány do budoucna?
Kě konci tohoto roků bych chtěl ůkoncit svoů áktivní slůzbů vě Stonávě, ná tůto změnů sě jiz s prěsbytěrstvěm
á brátrěm biskůpěm priprávůjěmě. Vsě dálsí bůdě závisět od zdráví á důsěvní pohody.
- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná

Bóg odrzucił ten kamień

Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było
I nie przepuścił tej nocy nikomu
Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą

Ernest Bryll

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył
I wstał tak lekko z grobu,
że na twarzach straży
Nie było widać lęku i zdumienia
Może nie zobaczyli nawet,
że się świat odmienia
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Dzień za dniem…
„Spuść na Pana drogę swoją, ufaj w nim,
a On wszystko uczyni.“
Niědáwno w nászym zborzě odbyło się zěbrániě zborowě i przěbiěgły wybory nowěgo prězbitěrstwá.
Zákonczyłá się cztěrolětniá káděncjá, podczás ktorěj prácowáłěm jáko kůrátor. Z těj okázji podziělę sią
z Wámi kilkomá wspomniěniámi.
Obáj z zoną pochodzimy z trádycyjnych rodzin ěwángělickich i przěz cáłě zyciě związáni jěstěsmy
z błędowickim zborěm. Tůtáj zostálismy ochrzczěni,
konfirmowáni, rěligii ůczył nás owczěsny biskůp
sp. Włádysłáw Kiědron, tů wzięlismy slůb, tů nászě dziěci ůczyły się znác Páná Bogá.
Ták sámo ják moj ojciěc sp. Lůdwik Klimszá, ták i moj těsc sp. Ján Niěrostěk byli dłůgolětnimi prězbitěrámi
nászěgo zborů. Przěd ponád cztěrdziěstů láty włásniě Ján Niěrostěk záproponowáł mi, bym kándydowáł jáko
zástępcá prězbitěrá zá Zywocicě w błędowickim zborzě. Miáłěm ták mozliwosc záznájomic się z prácą prězbitěrstwá ná czělě z owczěsnym kůrátorěm sp. Adolfěm Jůrczkiěm. W tym okrěsiě pástorěm był
sp. Károl Krzywon. Kiědy dzis spoglądám ná nászych zborownikow jěst nás coráz mniěj, ktorzy pámiętáją
támtě czásy, támtych lůdzi. W nászym zborzě prácowáli potěm, ják się to okrěslá „na niwie Pańskiej“ tácy
pástorowiě ják Stánisłáw Pięták, Bohdán Táská, Kázimiěrz Sůcháněk i nájdłůzěj pozniějszy biskůp Vládisláv
Volny, ktory prácowáł z prězbitěrstwěm ná czělě sp. Jozěfěm Kołorzěm. Čhociáz były to látá tzw. normálizácji,
to zyciě zborowě pod przěwodnictwěm owych lůdzi niě ůpádáło, lěcz odrádzáło się stálě ná nowo.
Dzis po 30-tů látách wolnosci stálě widoczně są těgo ěfěkty.
Lůdziě odchodzą, przychodzą nowi, táká jěst kolěj rzěczy. Wázně,
by swiádomosc těgo, co nájwázniějszě - Bozá oběcnosc ják w zyciů
zborů, ták i kázděgo z nás, byłá kontynůowáná. By, ják nási ojcowiě,
i ojcowiě ich ojcow, przěkázywác wiárę w Páná Bogá nászěgo i nászym
dziěciom. Čiěszy fákt, zě w nászym zborzě wyrástá nowá gěněrácjá,
szkołká niědziělná, konfirmándzi, dorost to nási nástępcy.
Dziękůjmy zá to Bogů.
Przěto chcę nowěmů prězbitěrstwů ná czělě z Růdolfěm Volnym
zyczyc w ich prácy i słůzbiě wiělě Bozěgo błogosłáwiěnstwá, mądrosci
i roztropnych děcyzji, rádosci i ciěrpliwosci w pěłniěniů zádán
i niěůstánněj wzájěmněj miłosci.
I já chcę podziękowác Bogů Ojců zá jěgo oběcnosc i prowádzěniě
w moim zyciů, zá to iz mogłěm prácowác w tym zborzě. Koncząc
prágną wszystkim zborownikom ná czělě z pástorěm Vládislávěm
Volnym złozyc zyczěniá z okázji Swiąt Wiělkiěj Nocy.

Niechaj Jezus Chrystus odrodzi się w życiu każdego z nas.
- emerytny kurator Karol Klimsza
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Cesta do Svaté země

Betlém

Kdyz prijdě rěc ná těmá Svátá zěmě, větsiná z nás
si vybáví jědno jědině místo: Izráěl, zěmi záslíběnoů,
zminovánoů v Bibli á povázovánoů zá Bozí dár.
Svátá zěmě má důlězity nábozěnsky vyznám pro zidovství, krěsťánství á islám. Pro krěsťány jě Izráěl zěmí
působění Jězísě Kristá, Bozího Syná. Zdě sě Jězís
národil, kázál, sloůzil liděm, byl ůkrizován á vzkrísěn.
Náchází sě zdě rádá svátych míst, ktěrá jsoů svědky mnohá důlězitych ůdálostí
v zivotě Jězísě.
Běhěm svě děsětiděnní cěsty jsěm návstívil mnoho těchto svátych míst á nyní
jich pár prědstávím.
1. Bětlěm – místo Jězísová nározění
2. Gálilějskě jězěro, Tábghá, Káfárnáům –
místá, kdě jězís pobyvál á kázál, tákě získál ctyri
zě svych ápostolů – Simoná Pětrá, Ondrějě, Jáná
á Jákůbá. Doslo zdě tákě k rádě jěho zázráků:
chůzě po vodě, ůtisění boůrě á násycění pěti
tisíců chlěby á rybámi
3. Rěká Jordán – místo zváně Qásr ál-Jáhůd –
jědná sě áůtěntickě místo, kdě Ján Krtitěl
socha apoštola Petra
pokrtil Jězísě
4. Golgotá á hrob Jězísě v záhrádách
5. Dněsní Golgotá – místo ůkrizování Jězísě, hrob Josěfá z Arimátiě – do tohoto
hrobů byl Jězís ůlozěn po svěm sějmůtí z krízě

řeka Jordán

Stát Izráěl jě ůzěmí,
ktěrě jě doslová nábito
historickymi á prírodními skvosty, jěz stojí zá
zhlědnůtí. Pripomínájí
historii nádhěrně zěmě
od stárověků áz po
moděrní stát Izráěl.

hrob Josefa z Arimatie

Kafarnaum

Čěstá bylá nárocná,
kázdy věcěr jsěm si ná
hotělověm pokoji prohlízěl svě snímky á znovů prozívál to, co jsěm
zá cěly Bozí děn zázil
á viděl. Vzdy jsěm sě
těsil ná dálsí děn, ktěry
mi priněsl dálsí zázitky
á poznátky o zivotě násěho Páná Jězísě Kristá.

dnešní Golgota

- Josef Mrkvan
Bludovický informátor
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28. březen 2019 - Den učitelů - Ocenění města Havířova ve školské
oblasti Mgr. Pavlíně Volné
Oceňovaná kategorie: Pedagogický pracovník
školy a školského zařízení; za nadstandardní
pedagogickou činnost

Pání ůcitělká Mgr. Pávlíná Volná nástoůpilá
ná Zákládní skolů Gorkěho v rocě 1994.
Ihněd po nástůpů sě záclěnilá áktivně do
pědágogickěho sborů skoly á dodněs jě jěho
nědílnoů soůcástí. Vystůdováná áprobácě
prědmětů - jázyk cěsky á hůděbní vychová –
jákoby prědůrcily nějěnom jějí pědágogickoů práci, álě zásáhlá tákě mimorádnoů
á nádstándárdní práci v mimoskolní
cinnosti s záky i dospělymi.
Běhěm svěho dloůholětěho působění ná násí skolě zálozilá zákovsky pěvěcky sbor, sě ktěrym sěcvicilá něspocět pěvěckych vystoůpění. Záci pod jějí dirigěntskoů táktovkoů obohátili kůltůrní prográmy skolních i věrějnych ákcí porádánych městěm Hávírov. Do právidělněho rěpěrtoárů jějího sborů pátrí vystoůpění pro záky násí
skoly, pro pártněrskě skoly á trádicí sě tákě stálo vystoůpění pro spolůobcány v Domově sěniorů Hělios,
á to ů prílězitosti vánocních něbo vělikonocních svátků. Pání ůcitělká kázdorocně priprávůjě kůltůrní prográm
ů prílězitosti osláv Dně ůcitělů.
Svoů cinorodost pri práci s mládězí prokázálá tákě tím, kdyz po několiká lětěch prácě
s pěvěckym sborěm zálozilá drámáticky
kroůzěk. Zá cíl kroůzků si stánovilá věst svě
záky kě kůltivováněmů mlůvěněmů projěvů
á vzbůdit v nich zájěm o drámátickoů
tvorbů. Nácvicilá rěcitácní pásmá i krátkě
drámátizácě, ktěrě sě svymi záky prědvědlá
zákům skoly, álě potěsilá hávírovskě sěniory
i děti mátěrskych skol. Člěnově oboů
kroůzků věděnych pání ůcitělkoů Volnoů
tákě vystůpůjí ná trádicních cháritátivních
ákcích skoly – Koncěrtěch pomoci
i vyrocních skolních ákáděmiích.
Díky prácovitěmů postoji pání ůcitělky sě dárí ná násí skolě ůspěsně rěálizovát skolní kolá rěcitácní soůtězě.
Motivůjě záky k tomů, áby si zámilovály poězii.
Príkláděm ůplátnění jějích orgánizácních schopností jě ůcást pri orgánizování skolních vyrocních ákáděmií, pri
príprávě á rěálizáci právidělnych Koncěrtů pomoci, ktěrymi sě záci skoly pod věděním svych ůcitělů snází
pomáhát potrěbnym. Vlástním príkláděm motivůjě záky svě trídy á pomáhá ostátním kolěgům pědágogickěho
sborů získát dálsí záky k áktivní ůcásti ná těto cháritátivní ákci.
Díky citlivěmů, správědlivěmů á kládněmů prístůpů k zákům si získálá oblibů nějěn ů dětí, álě i ů jějich rodiců.
Pání ůcitělká sě vě skolě áktivně podílí ná tvorbě príznivě átmosfěry spolůprácě v ůcitělskěm sborů á svymi
kolěgy jě hodnocěná jáko pomáhájící i plně spolůprácůjící kolěgyně.

- Pavla Keslerová, zástupce ředitele ZŠ Gorkého
Bludovický informátor
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70 let
Radecki Josef, Havířov-Bludovice
Szturcová Marie, Havířov-Šumbark
Balon Bohuslav, Havířov-Šumbark

Křty
Ondřej Sikora,
Pavel a Veronika Sikorovi
Nikol Szumilová,
Štefan Szumilo a Radka Pavlíková
Štěpánka Fukalová,
Jiří a Jana Fukalovi
Michael Ferko,
Stanislav a Pavla Ferkovi
Jakub Drugda,
Lukáš a Veronika Drugdovi
Ing. Aleš Kajzar

65 let
Staś Bronislav, Havířov-Bludovice
Kubinčiak Stanislav, Havířov-Bludovice
Frýdová Ilona, Havířov-Bludovice
60 let
Jaworková Lidie, Havířov-Město
Piecha Jan, Havířov-Bludovice
55 let
Kołorz Otakar, Havířov-Datyně

Svatby

50 let
Vaňková Eva, Havířov-Bludovice
Stasiová Renáta, Havířov-Město
Skotnica Jiří, Havířov-Životice

Bendovi Ján a Darina, roz. Kanalošová
Mezeovi David a Marcela, roz. Pinteyová
Šebestovi Dušan a Zuzana Kateřina, roz. Tomášková
Černí Pavel a Kateřina, roz. Dočekalová

Pohřby

Jubilanté

Marta Macurowa, roz. Stasiowa,
72 let, Bludovice
Marta Cimalová, roz. Kniezková,
89 let, Šumbark
Jarmila Hrabcová, roz. Bilanová,
73 let, Prostřední Bludovice
Bohuslava Kožuszniková, r. Kniezková,
93 let, Podlesí
Milan Štefánik,
80 let, Šenov
Hildegarda Farná, roz. Prymusová,
72 let, Bludovice
Wanda Klimoszkowa, roz. Himmerová,
91 let, Stonava
Jindřich Swaczyna,
68 let, Prostřední Bludovice
Vlasta Tvardková, roz. Chamradová,
94 let, Dolní Datyně
Rudolf Macura,
88 let, Havířov

90 let
Seibertová Anna, Havířov-Město
Wałachová Marta, Havířov-Podlesí
Šipulová Hilda, Havířov-Město
85 let
Volná Marta, Havířov-Šumbark
Chodurová Vanda, Havířov-Životice
Jaworková Štěpánka, Havířov-Město
80 let
Gwóźdźová Vanda, Havířov-Životice
Přečková Marie, Havířov-Datyně
75 let
Zvanovcová Eleonora, Havířov-Bludovice
Michaliková Gertrudam, Havířov-Bludovice
Mertová Věra, Havířov-Bludovice
Zielinová Anna, Havířov-Bludovice
Czyž Evžen, Havířov-Životice
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