 Rozhovor: Šumbark je má nová šancestrana 1
 Ředitel Jarošky získal ocenění
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 Na Šumbarku vzniklo další hřiště
 Žádáme o dotace pro seniory
 Nová nabídka bytů RPG Byty

Měsíčník pro všechny, kterým záleží na budoucnosti Šumbarku

Pojedeme znovu, ocenili výlet senioři
Občanské sdružení Šumbarák uspořádalo pro seniory ze Šumbarku výlet do
arboreta. „Chtěli jsme jim
udělat radost, protože se
na setkáních s naším sdružením několikrát zmínili
o tom, že by se rádi někam
podívali, ale nemají s kým
nebo je pro ně doprava příliš drahá. Nám se podařilo
sehnat sponzora a díky
tomu jsme mohli autobus
pro seniory z velké části
zaplatit,“ říká Ivan Fabík
ze sdružení Šumbarák.
Po dohodě s pracovnicemi Armády spásy a také vedoucí klubu
seniorů na Šumbarku Alenou
Stiskovou bylo rozhodnuto, že se
pojede na půldenní zájezd do arboreta na Opavsku. „Vybírali jsme

SENIOŘI V ARBORETU. Na tvářích účastníků výletu se objevoval především úsměv. Obdivovali motýly i květiny. 
FOTO: KATEŘINA PIECHOWICZ
od každého symbolickou částku
padesát korun. Na dopravu i pitný režim přispěla společnost RPG
Byty,“ říká Ivan Fabík ze sdružení
Šumbarák.
11. června ráno vyrazilo autobusem 24 seniorů. V arboretu

si prohlédli nejen okrasné keře
a rostliny, ale navštívili také výstavu živých motýlů. „Bylo to
úžasné, jak jsme tam stáli a ti barevní motýlci na nás různě sedali.
Usmívali se i ti, kteří to moc často
nedělávají,“ popisuje průběh výle-

tu vedoucí klubu seniorů Šumbark
Alena Stisková.
V arboretu senioři strávili celkem tři hodiny. Někteří se celou
dobu procházeli, jiní využili příjemného posezení pod stromy
v parku, kdo chtěl, zašel si na oběd
do blízké restaurace. Po celou
dobu je doprovázeli Ivan Fabík
a Kateřina Piechowicz ze Šumbaráku a také Marie Poledníková
z Armády spásy.
Cesta zpátky příjemně utíkala,
nikomu nebylo horko a na památku od organizátorů dostal každý
účastník pohlednici.
Všichni se shodli, že pokud
bude zase příležitost, pojedou se
Šumbarákem znova.
A protože byla akce úspěšná,
bude se Šumbarák snažit získat
grant České spořitelny na další podobné výlety. Držte mu palce!  (pie)

Náměstí T. G. Masaryka? Sdružení Šumbarák
Je konečně hotovo
podalo žádosti o dotace
Od loňského srpna do konce
letošního května probíhala
rekonstrukce nejstaršího náměstí v Havířově.
Dokončenou opravu náměstí
T. G. Masaryka dnes město slavnostně předává do užívání veřejnosti. „Snažíme se zvelebovat
všechny části města. Před několika dny jsme na novém Šumbarku
otevřeli místo pro volnočasové
aktivity, dnes předáváme lidem
na starém Šumbarku opravené
náměstíčko,“ řekl havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk. Podle
něj si tento prostor nový kabát
zasloužil, jakkoli rozporuplně to
obyvatelé města vnímají (na facebookových stránkách Šumbaráku
si k tomuto tématu můžete přečíst
mnoho diskuzních příspěvků).
Původní náklady na opravu
53,4 milionu korun byly v závěru

o 1,7 milionu sníženy, cena rekonstrukce je 51,7 milionů korun
včetně DPH.
V prostoru centra starého
Šumbarku byly obnoveny komunikace s novými parkovacími
místy, byly opraveny anglické
dvory a vstupní schodiště bytových domů. Nechybí cyklostezka, nové autobusové zastávky,
zpevněné plochy a nové chodníky, náměstí má nové veřejné
osvětlení a v neposlední řadě
kvalitní veřejné toalety. Všemu
předcházela rekonstrukce inženýrských sítí.
Vznikla tak klidová i společenská zóna, automobilová i autobusová doprava se zklidnila a také
tady přibyly nové lavičky a odpadkové koše. Z původních 54 parkovacích míst je jich tady 87, celkové
zlepšení vzhledu náměstí zajišťuje
nová zeleň. 
(woj, pie)

O padesátitisícovou dotaci zažádalo občanské sdružení Šumbarák
v grantovém řízení, které vyhlásila
Česká spořitelna. Prostředky, pokud je sdružení získá, chce použít
na podporu akcí pro seniory. „Vnímáme, že senioři na Šumbarku
jsou početná skupina obyvatel,
která si zasluhuje větší pozornost.
Snažíme se pro ně spolu se školou
Jarošova pořádat různé akce přímo v klubu seniorů a také spolupracujeme s Armádou spásy. Rádi
bychom jim ale dopřáli možnost
podívat se i mimo město, například do míst, která navštěvovali,
když byli ještě mladí. Kdybychom
peníze získali, mohli bychom
uspořádat víc výletů, například do
Beskyd,“ vysvětluje místopředsedkyně Šumbaráku Eva Cvrkalová.
Další žádost o grant směřovala
na Ministerstvo práce a sociálních
věcí. „Jedná se o Operační program

lidské zdroje a zaměstnanost. Prostředky bychom chtěli použít na
rozšíření sociálního bydlení, které se nám na Šumbarku podařilo
úspěšně rozjet. Pronajímáme takto
již šedesát bytů. Zatím náš projekt
koordinuje jen jeden člověk a jeho
kapacita je již vyčerpaná. A protože
jsme se zavázali, že budeme s klienty v pravidelném kontaktu, i proto,
abychom dohlíželi, jak dodržují
pravidla programu, chceme rozšířit
počet koordinátorů,“ upřesňuje Eva
Cvrkalová a dodává, že projekt sociálního bydlení je natolik inovativní,
že bude rozšířen i do jiných měst.
Hlavní myšlenkou tohoto programu
je dostat rodiny s malými dětmi pryč
z ubytoven. „Děti do takového prostředí nepatří. Mají mít domov, kde
se budou cítit v bezpečí. Vše má ale
přísné podmínky a v případě, že rodina nespolupracuje, musí byt zase
opustit,“ uzavírá. 
(pie)
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Šumbark bude mít oficiální pohledy
Vernisáž se vším všudy
zahájila výstavu fotek, které
poslaly děti ze ZŠ Jarošova
spolu s několika obyvateli Šumbarku do soutěže
o nejhezčí snímek sídliště.
Soutěž vyhlásilo v dubnu
sdružení Šumbarák, vernisáž
uspořádala ZŠ Jarošova.
Zhruba dvě desítky fotek budou
během prázdnin a pak ještě na začátku příštího školního roku k vidění na chodbách ZŠ Jarošova. Tři
nejlepší pak poslouží jako podklad
pro výrobu oficiálních pohledů
Šumbarku.
Občanské sdružení Šumbarák,
které výstavu spoluorganizovalo,
zapojilo do spolupráce také profesionálního fotografa Jiřího Zerzoně, který pro děti na Jarošce uspořádal terénní workshop a vysvětlil
jim základy fotografování.
„Učili jsme se fotit lidi i budovy, ukázal jsem dětem, že mohou
udělat super fotku i obyčejným

kompaktem, jen se stačí dívat
kolem sebe,“ popisuje průběh
workshopu Jiří Zerzoň a dodává,
že byl kvalitou fotografií mile překvapen, „některé kompozice byly
tak dobré, že by se za ně nemusel
stydět ani profesionální fotograf.“
Na přípravě vernisáže se velkou měrou podílela paní učitelka
Věra Kramárová, která přichystala pohoštění a spolu se svými
žáky si vzala na starost také uvítání hostů. 
(pie)

VERNISÁŽ. Výstava na Jarošce byla slavnostně zahájena. Díla mnohých autorů jsou tak kvalitní, že stojí za to přijít si je prohlédnout.  FOTO: JIŘÍ ZERZOŇ

Bydlení na Šumbarku mě vrátilo zpět do života
Paní Iva prožila dvanáctileté peklo, do kterého ji dostala
závislost na alkoholu. „Můžu si za to sama. Přišla jsem kvůli
tomu o manžela a málem i o přízeň dětí. Po dvanácti letech
jsem si ale řekla, že to musím utnout. A daří se mi to. Bydlím nyní na Šumbarku a žiju nový život,“ říká. Pomohl jí
k tomu program s názvem Vyhlídka pro ženy, který nabízí
ženám závislým na alkoholu Armáda spásy. Jedná se o jakési
startovací bydlení v bytech RPG Byty, kam za klientkami
docházejí terénní pracovnice nebo naopak ony navštěvují
různé podpůrné programy. Paní Iva je dnes sebevědomá
pěkná žena ve středním věku, plná elánu a nikdy byste
neřekli, čím si prošla. Šumbark je pro ni nová šance.
 Paní Ivo, jak se vůbec stalo, že
jste se dostala pod křídla Armády
spásy?
Je to dlouhý příběh. Kdysi jsem
žila v centru Havířova, s manželem
i dětmi. Pracovala jsem jako účetní
a práce jsem si někdy nabírala až
moc. Domů jsem chodila s hlavou
plnou čísel, úplně přepracovaná.
Pomáhalo mi, že jsem si vždycky
večer dala skleničku. Jenže těch
skleniček bylo čím dál víc a já začala pít hodně. Samozřejmě jsem

to tajila, ale moc mi to nešlo. Z pití
se stal problém, který mi stále víc
komplikoval život. Trvalo to dlouhých dvanáct let. Za tu dobu jsem
byla mnohokrát na léčení a mnohokrát jsem zklamala. Rodina si se
mnou skutečně užila. Nedivím se
mému muži, že naše manželství po
28 letech ukončil. Když jsem se rozvedla, žila jsem nějakou dobu u rodičů v jiném městě. Kvůli dětem
jsem však chtěla zpět do Havířova.
Program Vyhlídka pro ženy nabízel

vše, co jsem potřebovala – bydlení
a také doléčovací péči. Znám se
a vím, že aby to léčení mělo smysl,
musí to být dlouhodobá věc.
 Jaké byly vaše začátky na Šumbarku? Jaké pocity jste prožívala?
Vždycky, když jdete do něčeho nového, jste trochu zmateni. Ani já nevěděla, co mě čeká. Nejvíc mě trápilo
to, že nemám práci. A taky jsem se
potřebovala dostat mezi lidi, nastolit
v tom svém životě nějaký řád a pevný program. Začala jsem proto jako
dobrovolnice vydávat obědy v komunitním centru. Moc mě to bavilo a do
dneška mě spousta tehdejších strávníků zdraví. Teď už je to více než rok,
co na Šumbarku žiju a mám skvělé
zaměstnání, jaké jsem si vždycky
přála. Žiju jako normální ženská.
 V čem vám bydlení na Šumbarku vyhovuje?
Mám konečně soukromí. Když
pobýváte v různých sanatoriích

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.

a léčebnách, zpravidla sdílíte pokoj ještě s dalšími lidmi, a to se
nedá dlouhodobě vydržet. V bytě
RPG mám nyní prostor jen sama
pro sebe, mám ho zařízený, jak
sama chci, krásnou kuchyň, nábytek podle mé představy. Můžu
si dělat, co chci jako doma. Navíc je mi Šumbark blízký, protože tuto lokalitu znám. Nedaleko
mne bydlí má dcera a to je také
veliké plus.
 Alkohol vám dal obrovskou
zkušenost. Co byste si pro sebe
přála do budoucna?
Musím říct, že mi Armáda spásy
a jejich program pro ženy pomohly
najít správnou cestu do života bez
alkoholu a napomohlo tomu i bydlení v tréninkovém bytě RPG na
Šumbarku. Změnila jsem životní
styl, začala jsem chodit do přírody
a raduju se ze svých dětí. Hlavně si
to nehodlám pokazit.

Kateřina Piechowicz
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Krásná rokle: další odpočinková zóna
Pod názvem Krásná rokle vznikl
na Šumbarku nový park s několika dětskými hřišti a rozhlednou.
V rámci regenerace panelového sídliště město zrekonstruovalo chodník včetně osvětlení na Lidické ulici
a nechalo vysázet novou stromovou
alej. Mezi ulicemi Mládí a Jarošova
vyrostla odpočinková zóna i místo
různorodého sportovního vyžití
se čtyřmi dětskými hřišti a vyhlídkovou věží. Celý areál monitoruje
kamerový systém, je tu také nové
veřejné osvětlení i místo pro odběr
elektřiny pro pořádání sportovních
i kulturních akcí. Místo doplňují
lavičky, odpadkové koše a spousta
houpaček a prolézaček. Obyvatelé
starého Šumbarku tak mají další
prostor, kde mohou trávit volný čas.
Ocení to hlavně rodiny s dětmi.
Náklady stavby činily 31 milionů korun. Tato akce je jedním
z posledních projektů v rámci
Integrovaného plánu rozvoje
města Zóna Šumbark II Za Te(woj, pie)
slou. 

NOVÉ HŘIŠTĚ. Krásná rokle je půvabné místo, kde je spousta zeleně a klid. 

Co bude s novým
vlakovým nádražím?
Obyvatelé Šumbarku se často
ptají, jak dopadl spor o nové vlakové nádraží. Mluvčí města Eva Wojnarová sdělila, že došlo k výraznému posunu. „Město i České dráhy
mají stavební povolení, zastupitelstvo 23. 6. schválilo poslední krok
ke společnému zadání veřejné zakázky na stavbu. Rada města již

dříve vyhlášení veřejné zakázky
schválila, zastupitelé odsouhlasili její odůvodnění a nyní město
společně s Českými drahami bude
veřejnou zakázku vyhlašovat. Kdy
přesně, není zatím zřejmé, čeká
se na administrativní záležitosti
a uplynutí lhůt,“ dodala. 
(pie)

Tréninky streetballu
začnou zase v září
Desítky dětí ze Šumbarku navštěvovaly během uplynulého
školního roku tréninky streetballu, které pro ně zajišťoval Šumbarák ve spolupráci s místními zá-

kladními školami. Tréninky jsou
po dobu prázdnin přerušeny a pokračovat budou zase v září. Více
informací přineseme v srpnovém
vydání novin. 
(pie)

FOTO: KATEŘINA PIECHOWICZ

PTÁTE SE NA BYDLENÍ
 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat v případě,
že máme problematického souseda, který nás obtěžuje hlukem.
Když na něj podám stížnost, vyřeší se něco?

Martina H., nájemnice
Oficiální stížnost je jediné účinné
řešení. Pro ilustraci uvedu podobný
případ, se kterým jsem se setkala
nedávno. Když jsem s klientem při

?

?
?

prohlídce bytů navštívila Opletalovu
ulici, sdělili mi osobně tamní nájemníci, že jsou nespokojeni se svým
sousedem, který soustavně porušuje
domovní řád. Stížnost jsem předala
našemu manažerovi pro bezpečnost
a prevenci panu Kajtovi a už to řeší
naše právní oddělení, které na dotyčného podalo žalobu. Děkujeme
všímavosti sousedů z domu HavířovŠumbark, Opletalova 605/10.

Jiřina Kočí,makléřka RPG Byty

INZERCE - Nabídka bytů RPG Byty

2 + 1, Jarošova 782, přízemí,

2 + 1, Anglická 784, 3. patro,

48 m2, 3700,- /měsíc

49 m2, 3770,- / měsíc

2 + 1, nám. T. G. Masaryka 797/9,
4. patro, 60 m2, 3670,- / měsíc

3 + 1, Dukelská 625/8b, 1. patro,

Pomoc při přípravě na
opravné zkoušky
Poradenské centrum KHAMORO nabízí žákům základních škol
Havířov – Šumbark pomoc při
přípravě na opravné zkoušky dle
podkladů, které děti obdrží ve škole. Příprava bude probíhat během

srpna a bude zdarma. Zájemci
se mohou hlásit do 16. července
na adrese poradenského centra
KHAMORO na Jarošově ulici
1194/31b a nebo telefonicky na
čísle 720 156 476. 
(pie)

70 m2, 4300,- /měsíc

Volejte makléřku Jiřinu Kočí. Tel.: +420 840 114 115
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Zaměstnanci RPG Byty se stali dobrovolníky
Celý víkend a skoro pořád
v pracovním oblečení prožili zaměstnanci RPG Byty
v zařízení Armády spásy
- havířovském Domě pod
svahem. Pomáhali na zdejší
farmě, na zahradě, dozvěděli se něco o práci centra,
které pomáhá alkoholikům
bojovat s jejich závislostí.
Dům pod svahem nabízí těmto
mužům doléčovací pobyty a také
jim ve spolupráci s RPG Byty poskytuje startovací bydlení. „Byla
jsem mile překvapena lidmi, kteří
v Armádě spásy jsou. A taky zjištěním, jak se člověk může rychle
dostat na dno i s vysokoškolským
titulem. Muži byli velmi vlídní
a vstřícní, odpovídali bez problémů na naše zvídavé a všetečné
otázky a někteří se sami o svém
příběhu rozpovídali, což mě velmi
zaujalo. Musím říct, že jsem si na
tuto problematiku dost poupravila
názor,“ říká Jiřina Kočí, makléřka
RPG Byty, která se víkendu domu
Pod svahem zúčastnila.
Klienti Armády spásy procházejí dlouhodobým tréninkem,
a když ho zvládnou, mohou získat na dva roky startovací byt.
Po tu dobu jsou neustále pod

dohledem a terénní pracovníci
bedlivě kontrolují, zda dodržují
domovní řád a abstinují. „Teprve pak si jej můžou pronajmout
sami nebo přes Šumbarák. Tento
měsíc jsem takto pronajala jeden
byt dvěma mužům, jsou na Šumbarku zvyklí, mají tam už i své
přátele, takže jinam nechtějí. To
mě potěšilo. A protože je spokojenost oboustranná, doporučili
mi další dva solidní klienty,“ do(pie)
dala Kočí. 

Oceněný pan ředitel Hujer
Ocenění za dlouhodobou
tvůrčí pedagogickou činnost získal v tomto školním
roce Václav Hujer, ředitel
ZŠ Jarošova. Převzal si je
z rukou krajské náměstkyně
hejtmana Věry Palkové.
Pan Hujer má mnoho zásluh
na tom, že „Jaroška“ v mnohém
převyšuje ostatní školy ve městě.
Díky němu jsou učebny vybaveny
moderními přístroji, škola spolupracuje s Ostravskou univerzitou
a dokonce se úspěšně účastnila
několika televizních soutěží.

Nejen pan ředitel Hujer, ale celý
pedagogický sbor se snaží dětem
ze Šumbarku poskytnout jak kvalitní vzdělání, tak zázemí a mimoškolní aktivity. „Děti vědí, že
když je něco trápí nebo potřebují
s něčím pomoct, mohou za kýmkoliv z našich učitelů přijít. Jaroška se snaží být komunitní školou,
pěstujeme v dětech sounáležitost
a taky je vedeme k sebedůvěře.
Každý z našich žáků je něčím výjimečný. Když neumí matematiku,
vyniká v něčem jiném a my se snažíme ty dobré schopnosti podporovat,“ dodal Václav Hujer.  (pie)

V ZÁPALU PRÁCE. Zaměstnanci RPG přesazovali rostliny i pomáhali
na farmě. 
FOTO: AS

Vyskákej se ze šptané nálady a zdokonal své tělo

Jumping = extrémně návykový
Dynamické poskoky, balanční posilování, rychlé sprinty, skvělá hudba,
motivující instruktor, lekce plná zábavy a euforie, to vše je Jumping pro muže
i ženy. Na jedné hodině Jumpingu spálíte 500 až 650kcal, což je zhruba 10x
více, než při kterémkoliv jiném cvičení.
Jumping je ideálním sportem pro formování postavy a působí prakticky na všechny partie lidského těla a tak se řadí mezi velmi účinné formy pohybových aktivit.

KDE: Expreska, Havířov Šumbark (Lidická 43, konečná zastávka MHD
č. 402, 404, 408, 412)
KDY: pondělí – pátek a neděle vždy od 19 do 20 hod
REZERVACE: 736 186 182 (Karol), 739 256 214 (Renča)

CENA: 80,- Kč

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
Měsíčník Šumbarák: Vydává občanské sdružení Šumbarák, ul. Jarošova 774, Havířov – Šumbark, zaevidováno u MK ČR pod registračním číslem E 207 90. Vedoucí redaktorka: Kateřina Piechowicz, tel.:
777 061 117, e-mail: katerina@piechowicz.cz; Grafické zpracování: Václav Holub; Měsíčník Šumbarák vychází každý měsíc. Distribuován je na území sídliště Starý Šumbark do všech schránek zdarma
v nákladu 2200 ks.

