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M ě s í č n í k  p r o  v š e c h n y ,  k t e r ý m  z á l e ž í  n a  b u d o u c n o s t i  Š u m b a r k u

  Kdy zmizí nevzhledné domy?

  Aktuální nabídka bytů a dalších prostor

  Bydlení: Co vás zajímá

  Školáci a senioři: jedna parta

  Podnikatelé jsou pro Šumbark důležití

EDITORIAL

Hotovo! Po výbuchu není ani památky
Po pěti měsících od oka-
mžiku, kdy Šumbarkem 
otřásl výbuch plynu na 
Jarošově ulici, už je byto-
vý dům s popisným číslem 
767 zcela opravený.

Celkové náklady na opravu 
domu přesáhly 4 miliony korun. 
„Museli jsme zdemolovat celé 
čtvrté patro včetně střechy, do-
stavět zdi, novou střechu, zabu-
dovat nová okna a inženýrské sítě 
a opravit fasádu,“ vyjmenovává 
ředitel správy majetku RPG Byty 
Zdeněk Vozník. Nutná byla také 
oprava bytů ve třetím patře a nová 
elektroinstalace společných pro-
stor.

Bez ohledu na výbuch v Havířo-
vě společnost RPG Byty zavedla 
několik preventivních opatření, 
aby se situace neopakovala. „Ve 
všech volných bytech jsme demon-

tovali plynoměry a zazátkovali 
rozvody plynu. V bytech s plyno-
vými spotřebiči jsme provedli je-
jich kontroly a zkontrolovali taky 
odvětrání místností. V bytech, kde 
jsou karmy, plynové kotle a spo-
třebiče na tuhá paliva, jsme ne-
chali namontovat detektory oxidu 
uhelnatého,“ říká Zdeněk Vozník.

Ve vchodech nově visí vývěsky 
s žádostí, aby nájemníci zavírali 
vstupní dveře a v době od 22 do 6 
hodin zamykali vchodové dveře. 
„Všichni by si měli hlídat, koho do 
domu pouští,“ dodává.

Je totiž potřeba připomenout, 
že pachatel výbuchu (bývalý čty-
řiačtyřicetiletý nájemník), který 
nelegálně pobýval v prázdném 
bytě a na jehož přítomnost nikdo 
z nájemníků neupozornil, byl po-
licií obviněn z obecného ohrožení 
a nyní čeká na zahájení soudního 
řízení.  (pie)PŘED A PO. Dům na Jarošově ulici je kompletně opravený.  FOTO: RPG BYTY

Vážení čtenáři,
jsou to už dva roky, co zača-

lo fungovat občanské sdružení 
Šumbarák. V minulém čísle jsme 
přinesli shrnutí všech aktivit, 
které jsme za tu dobu již uspo-
řádali. Skvělá zpráva je, že se 
nám daří na naši práci s dětmi 
shánět peníze z dotací a grantů. 
Také pokračujeme ve vynikající 
spolupráci s místní ZŠ Jarošo-
va. Co ještě chceme zlepšit, je 
podpora zdejších podnikatelů. 
Uvědomujeme si, že je pro kaž-
dého živnostníka nesmírně slo-
žité přežít dnešní ekonomickou 
krizi, zvlášť v našem kraji. Chtěli 
bychom jim proto věnovat zadní 
stranu novin, aby tu mohli inze-
rovat zdarma svou nabídku zbo-
ží, případně oslovovat své zákaz-
níky, tedy vás. Zájemci o inzerci, 
posílejte své inzeráty na email: 
katerina@piechowicz.cz.

 Kateřina Piechowicz, redaktorka 

Získali jsme peníze z nadace „Srdcovka“ 
Sdružení Šumbarák v po-
lovině ledna podalo žádost 
o finanční příspěvek na 
„Velký turnaj ve streetballu“.

Jednalo se o dotační program 
Srdcovka Nadace OKD, která 
finančně podporuje veřejně pro-
spěšné aktivity. „Začátkem úno-

ra jsme dostali zprávu, že nám 
byla dotace ve výši patnáct tisíc 
korun schválena, takže můžeme 
začít plánovat tuto velkou akci,“ 
těší se z rozhodnutí nadace Eva 
Rydrych ze Šumbaráku. Turnaj 
by se měl uskutečnit v květnu a je 
určen pro děti a mladé lidi, kteří 
na Šumbarku bydlí nebo studují. 

Součástí turnaje bude účast pro-
fesionálních hráčů streetballu. 
Šumbarák požádal také o dvě do-
tace magistrát města Havířova. 
Jedná se o příspěvek na vydává-
ní novin, na sportovní aktivity 
a na sociální bydlení. Budeme 
vás, milí čtenáři, informovat, jak 
naše snažení dopadlo.  (pie)

Prvňáčci, už vás to taky brzo čeká!
Na začátku února se konal 
v havířovských školách 
zápis dětí do první třídy.
Na Jarošku se v dopro-
vodu svých rodičů přišlo 
k povinné školní docházce 
přihlásit šestadvacet dětí.

Během obou dní panovala ve 
škole pohodová atmosféra, nikdo 
neztrácel nervy dlouhým čekáním.

Budoucím žákům se pak věno-
vali zkušení kvalifikovaní peda-
gogové, kteří vyučují na 1. stupni 
školy.

Přítomen byl také školní psy-
cholog. „Pokud někteří rodiče 
svou zákonnou povinnost ne-
stihli splnit, mohou tak ještě uči-
nit. Poradíme jim a zařídíme po-
třebné,“ říká ředitel školy Václav 
Hujer.  (pie)

U  ZÁPISU. Paní učitelky zkoušely 
předškoláky, jestli umějí poznat 
barvy, tvary a čísla. Předškoláci byli 
moc šikovní.  FOTO: DAVID KUČÁK
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K VĚCI - PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

Dobrý nápad, v klubu Armády spásy 
učí kluky a holky úctě ke stáří

Již druhým rokem se děti do-
cházející do nízkoprahového za-
řízení Armády spásy účastnily 
Sportovních her dvou generací. 
Spolu s pracovnicemi Armády 
spásy chodívají pravidelně do 
Domu seniorů Luna na Lidické 
ulici. Poslední program vypa-
dal tak, že vždy jedno dítě spolu 
s místním důchodcem vytvořili 
dvojici a pak soutěžili například 
ve vědomostních hrách, sportov-
ních nebo výtvarných disciplí-
nách. „Nejsou to náročné věci, jde 
nám hlavně o to, abychom sblížili 

mladou a starší generaci. Děti se 
naučí se seniory komunikovat, 
pomáhat jim a důchodcům zase 
jejich přítomnost udělá radost,“ 
říká Libuše Roseová z Armády 
Spásy. Porota následně vyhod-
notila výsledky a nejlepší dvojice 
odměnila. Avšak nikdo neodešel 
smutný, neboť každý zúčastněný 
dostal diplom, medaili a drobný 
dárek. 

Děti i pracovnice Armády spásy 
děkují personálu Domu seniorů 
Luna za moc dobrou organizaci 
a nápad.  (pie, nov)

DVĚ GENERACE. Děti ze Šumbarku přišly udělat radost důchodcům z do-
mova Luna.  FOTO: ARMÁDA SPÁSY

Armáda spásy, Komunitní centrum 
Obránců míru 704/15, Havířov - Šumbark; Tel.: 773 770 180 (1)

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP
Pondělí až pátek: 9:30 - 17:00 hod; ambulantní i terénní forma

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; Pomoc s přípravou do školy
Pondělí až čtvrtek: 13:00 - 14:45

Kluby
Pondělí až čtvrtek: M klub 15:00 - 16:00, V klub 16:30 - 17:30

Pátek: M+V klub 15:00 - 16:30

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pondělí až pátek: 9:30 - 17:00

Ambulantní i terénní forma - dle telefonické domluvy
terénní pracovnice, tel.: 773 770 179

Radní chtějí navýšit 
počet policistů ve městě

Dopisem adresovaným krajské-
mu policejnímu řediteli v Ostravě 
žádá havířovský primátor Zdeněk 
Osmanczyk navýšení počtu policis-

tů ve městě minimálně o třicet. Jak 
to dopadne a co přesně to bude zna-
menat pro Šumbark, to se dozvíte 
v dalších číslech Šumbaráku.  (pie)

Děti ze Šumbarku se učí  
jak správně třídit odpad 

Speciální sběrné boxy na třídění 
odpadu s přesným popisem, kte-
ré složky do krabice patří, dostali 
do tříd žáci všech havířovských 
základních škol. Děti mohou se-
parovat papír a plasty. Svoz takto 
vytříděného odpadu pak zajišťují 
havířovské Technické služby. 

Kromě toho si žáci osmých a de-
vátých tříd odnesli sadu barevných 
tašek na třídění odpadu i domů. 
„Chceme dětem vštěpovat, proč je 
nutné správně třídit odpad nejen 
ve školách, ale i doma,“ vysvětlu-
je náměstek primátora Havířova 
Petr Smrček.  (pie)

Nepodceňujte přípravu 
na školu, učte se s dětmi

Chystá se vaše dítě nastoupit do 
prvního ročníku ZŠ Jarošova nebo 
jiné základní školy? Využijte čas, 
který ještě zbývá do zahájení školní 
docházky, a usnadněte tak přípra-
vu  dítěte na vstup do školy.

V jednání a chování dítěte se vždy 
odrážejí dovednosti a návyky vy-
tvořené v jeho předškolním období. 
Jsou-li dobře vštípené, bývá nástup 
dítěte do první třídy a jeho adaptace 
na požadavky školního vzdělává-
ní snadnější. Abyste svému dítěti 
usnadnili první krůčky ve škole, pře-
čtěte si několik rad: Zaměstnávejte 
dítě přiměřenými úkoly, které roz-
víjejí jeho schopnosti. Snažte se do-
sáhnout toho, aby u zadaného úkolu 
vydrželo a bylo schopno vykonáva-
nou činnost dokončit. Nepochybíte, 
když budete rozvíjet číselné předsta-
vy dítěte a povedete je k tomu, aby 
dokázalo pozorně poslouchat (po-
hádku, vaše vyprávění atp.) a jedno-
duše reprodukovat obsah toho, co se 
dovědělo. Dítě, které nastupuje do 
první třídy, by mělo umět vyslovovat 

všechny hlásky a sluchem rozpoznat 
první a poslední hlásku ve slově. Pa-
matujte na soběstačnost dítěte při 
oblékání, obouvání a jídle (je dobré, 
když si prvňák umí sám zapnout 
knoflíky, je schopen si zavázat tka-
ničky, dodržuje zásady hygieny, sa-
mostatně se nají příborem…). Buďte 
při výchově svého dítěte jednotní 
a důslední. Dávejte mu svým chová-
ním vhodný příklad a nespoléhejte 
se jen na slovní poučování. Je všeo-
becně známo, že postoj rodičů i širší 
rodiny ke škole a ke vzdělávání do 
značné míry určuje, jak bude dítě ve 
škole pracovat, jak bude překonávat 
překážky, jestli bude nebo nebude 
pro školní práci pozitivně naladěno 
a motivováno a nakonec i to, zda dítě 
bude nebo nebude ve škole úspěšné.

A pokud patříte k rodičům, jejichž 
dítko dostalo odklad školní docház-
ky, nepromarněte čas, který jste 
získali. Snažte se aktivně vaši dceru 
nebo syna na školu připravit. Pomo-
ci vám může přípravná třída, kterou 
zřídili kolegové na ZŠ Školní. Na-
vštěvovat ji může vaše dítě zdarma.

 Václav Hujer, ZŠ Jarošova

Šumbark má nadějný 
literární talent

Patnáctiletá Veronika Vérte-
šiová ze ZŠ Jarošova si od poroty 
9. ročníku Mezinárodní literární 
soutěže Jana Kollára převzala nej-
vyšší ocenění.

Veronika se soutěže, kterou vy-
hlašuje Slovenský literární klub, 
zúčastnila už potřetí. V předcháze-

jících ročnících získala třetí a dru-
hé místo. Tentokrát dosáhla mety 
nejvyšší. V závěru roku 2013 si 
v Nostickém paláci v Praze na slav-
nostním vyhlášení výsledků soutě-
že převzala ocenění za 1. místo za 
povídku Tajemný hrad. Šumbarák 
mladé spisovatelce gratuluje!  (pie)
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Podpořte nás nálepkou
Pokud je Vám sympatická iniciativa sdružení Šumbarák, dejte to najevo a umístěte na dveře 
své prodejny, provozovny, kanceláře nebo klubovny nálepku „PODPORUJI ŠUMBARÁK“.
Získáte ji na adrese sdružení, případně o ni můžete požádat e-mailem 
na adrese katerina@piechowicz.cz.

Co se zchátralými domy na Šumbarku?

Havířovští radní rozhodli 
o demolici obytného domu 
na ulici Obránců míru. Pro 
obyvatele Šumbarku to 
znamená dvě věci: sídliště 
znatelně prokoukne a lidé se 
dočkají další travnaté plochy. 
Kdy to bude a co obyvate-
le Šumbarku v souvislosti 
s demolicí čeká, na to jsme se 
zeptali Pavla Merty, ředitele 
Městské realitní agentury.

 � Pane řediteli, proč se dům musí 
zbourat? Není to škoda? Nebylo 
možné ho opravit?

Jedná se o jeden z prvních domů 
poválečné zástavby, které tady 
v padesátých letech vyrostly. Je 
opravdu velmi starý. Nabízí byty 
druhé kategorie, to znamená, že 
tady není zavedeno ústřední tope-

ní a lidé si topí v kamnech. Všech 
24 bytů druhé kategorie je ve velmi 
špatném technickém stavu a jsou 
dlouhodobě neobsazené. Kdyby-
chom chtěli dům opravit, museli 
bychom topný systém přebudovat 
aspoň na gamaty a všude nain-
stalovat boilery. A to nemluvím 
o sanaci zdiva a dalších nutných 
krocích. Opravit lze samozřejmě 
téměř vše, ale je otázka za jakou 
cenu. Město vyčíslilo, že tento dům 
by se dal rekonstruovat za zhruba 
šestnáct až osmnáct milionů korun

 � Rada města už o demolici roz-
hodla. Kdy se tak stane?

Zatím vám datum nemohu říci, 
protože ho neznáme. Vše závisí na 
tom, jak a kdy se nám podaří najít 
odpovídající náhradní bydlení pro 
současné nájemníky. Není jich tu 
ale mnoho, věřím, že to bude brzy. 
Chceme se domluvit, nechceme 
nikoho násilím stěhovat ke kon-
krétnímu termínu.

 � V domě sídlí také Armáda spá-
sy. Už jste našli řešení, kam by se 
mohla přestěhovat?

Jednáme s jejími zástupci, avšak 
vnímáme, že nabídka musí být 
v souladu s požadavky na umístě-
ní takové organizace. To znamená 
dostatečně velké prostory a umís-
tění v přízemí. Také se snažíme 
všem nájemníkům nebytových 
prostor nabízet samostatný vchod. 
Hledáme varianty.

 � Co místo obytného domu vznik-
ne? Už je o tom rozhodnuto?

Vzhledem k tomu, že na starém 
Šumbarku je už tak poměrně hus-
tá zástavba, sídlišti prospěje, když 
tu přibude travnatá plocha s lavič-
kami. Lidé se mohou těšit na více 
zeleně.

 � Na starém Šumbarku spravuje 
MRA ještě několik dalších nemo-
vitostí. Plánujete nějaké zásadní 
rekonstrukce?

V posledních dvou letech město 
velmi investovalo do celkových re-
konstrukcí domů na ulici Pujma-
nova, E. Destinové a Mládí. Ale 
i na starý Šumbark mířilo hodně 
peněz. Nyní se mění celé náměstí, 
pro celou lokalitu to bude zásadní 
změna. Co se týče investic přímo 
do obytných domů, chceme prů-
běžně rekonstruovat byty, které se 
uvolní. Na první pohled se domy 
příliš nemění, ale uvnitř je opra-
vujeme.

 � MRA změnila způsob přidělo-
vání bytů. Už nerozhoduje pořad-
ník, ale to, jak kvalitní zájemci 
jsou. Znamená to, že posuzujete, 
jak se chovají a jakou mají minu-
lost?

Město se jako majitel nemovi-
tostí nechtělo zbavovat možnosti 
vybírat si své nájemníky. Systém 
pořadníků mu to ale znemožňo-
val. Proto jsme zásady přidělování 
bytů změnili. Nyní postupujeme 
tak, že zveřejníme na vývěsce se-
znam bytů k pronájmu a pak posu-
zujeme zájemce. Zajímá nás jejich 
bezdlužnost, důvody, proč opustili 
své předchozí bydliště, zda jsou 

zaměstnáni atd. Snažíme se takto 
obsazovat byty perspektivními 
obyvateli.

 � Velkým tématem je bezpeč-
nost. Před rokem pan primátor 
v rozhovoru pro Šumbarák říkal, 
že se chystáte zahájit užší spolu-
práci s městskou policií. Už se tak 
stalo?

Ano, zavedli jsme takzvaný 
systém dvojic. Každý správce spo-
lupracuje se „svým“  konkrétním 
strážníkem městské policie, a když 
se dozví o porušování domovního 
řádu či jiných negativních jevech, 
společně problém řeší. Správce 
je mimochodem velice potřebný 
člověk. S nájemníky vyřizuje prak-
ticky všechny jejich požadavky 
s výjimkou finančních transakcí. 
Správcům jsme poupravili pra-
covní dobu tak, aby byli k dispozici 
našim klientům i odpoledne nebo 
v podvečer. Vnímáme, že ne kaž-
dý má čas vyřídit si administrati-
vu spojenou s bydlením přes den, 
když chodí do práce.  (pie)

2 + 1, Anglická 763,  3.patro
61.01 m2, 3770,- /měsíc

INZERCE - Aktuální nabídka bytů

2 + 1, Obránců míru 791, 1.patro
49.02 m2, Po slevě: 2900,- /měsíc

2 + 1, Obránců míru 620/1, 2. patro
51.37 m2, 3750,- /měsíc

2 + 1, Wolkerova 715/2, 3.patro
4450,- /měsíc, 61.01 m2

PAVEL MERTA. Ředitel Městské 
realitní agentury říká, že i Šumbark 
je cílem investic města. 
 FOTO: KATEŘINA PIECHOWICZ

 Pokračování na další straně
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Měsíčník Šumbarák: Vydává občanské sdružení Šumbarák, ul. B. Němcové 1207/3a, Havířov – Šum-
bark, zaevidováno u MK ČR pod registračním číslem E 207 90. Vedoucí redaktor: Kateřina Piechowicz, 
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barák vychází každý měsíc. Distribuován je na území sídliště Starý Šumbark do všech schránek zdarma 
v nákladu 2000 ks.

Šumbaráci, znáte někoho zajímavého ve svém okolí, kdo by si zasloužil, abychom o něm napsali článek? 
Pošlete nám tip na e-mail redakce: katerina@piechowicz.cz

PTÁTE SE NA BYDLENÍ ? ?
?

Chtěl bych reagovat na rozhovor 
s paní Pavlíkovou v letošním prvním 
čísle Šumbaráku. Rozhodně nemo-
hu souhlasit s tvrzením, že výhodou 
bydlení na Šumbarku je ticho. Paní 
Pavlíková má jen štěstí, že se nenastě-
hovala na náměstí SNP. Jezdím sem 
navštěvovat rodiče a po probděném 
víkendu, kdy opilci a asociálové dělají 
v noci bordel, celý týden dospávám.

 David Vybíral

Pakliže někdo opakovaně na-
rušuje noční klid, porušuje do-

movní řád a tím pádem i nájemní 
podmínky, je to důvod k výpovědi 
z nájmu. Problém je třeba oka-
mžitě řešit prostřednictvím 
městské policie, protože teprve 
na základě úředního záznamu 
můžeme vyvodit důsledky a ná-
jemníka na porušování smlouvy 
upozornit, popř. mu zaslat vý-
zvu k nápravě nebo v případě, že 
se situace nezlepší, mu nájemní 
smlouvu ukončit.

 Jiřina Kočí,
 realitní makléřka RPG Byty

INZERCE - Aktuální nabídka bytů

Pokračování z předchozí strany

2 + 1, Anglická 826/13, 2. patro
57.98 m2, 4200,- /měsíc

2 + 1, Okružní 847/15, 1. patro
57.84 m2, 4370,- /měsíc

3 + 1, Obránců míru 726/19, 3.patro
73.8 m2, 5350,- /měsíc

3 + 1, Boženy Němcové 628/7, 1. patro 
77.54 m2, Po slevě: 4400,- /měsíc

Volejte makléřku. Tel.: +420 840 114 115

Kdo chce říci svoje, ať přijde 
do Bivoje!

Přijďte v úterý 11. března v 18 
hodin večer do hospody Bivoj 
probrat vše, co se na Šumbarku 
děje nebo může dít! Uvítáme 
pozitivní přístup a nápady, jak 
věci zlepšit. Hledáme další ak-
tivní a ochotné lidi, kteří by se 
do místního dění rádi zapojili.

Máme termín jarního úklidu

Od pátku 25. dubna až do ne-
děle 27. dubna se na Šumbarku 
uskuteční pravidelný jarní úklid, 
který tradičně organizuje o. s. 
Šumbarák, RPG Byty a město 
Havířov. Přistaveny budou 4 vel-
koobjemové kontejnery, do nichž 
bude možné odložit nepořádek 
z domů a sklepů.  (pie)

 Je libo vtipný dárek?
V Lahůdkách na náměstí si 

můžete koupit hrníček s vtipným 
obrázkem. „Poslední týden v mě-
síci beru objednávky, první týden 
je zboží k vyzvednutí,“ upřesňuje 
majitelka obchůdku Veronika Tur-
ská. Hrníčky mají nejrůznější mo-
tivy, nápisy a obrázky. Větší stojí 
135 korun, menší 85. 

Šumbarák na Facebooku žije!

Na počátku roku jsme zpro-
voznili facebookovou stránku 
Šumbaráku. Už během prvního 
měsíce jsme měli skoro třicet 

fanoušků a další rychle přibý-
vají. Každý týden se vám snaží-
me přinést aspoň dvě aktuality 
a těší nás, že pod nimi disku-
tujete. Zvláště pak oceňujeme 
ty z vás, kteří dokážou přinést 
konstruktivní řešení a ne jen 
kritiku!  (pie)


