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 Nové bezpečnostní kamery na Šumbarku

 Armáda spásy slaví jubileum

ŠUMBARÁK
ZDARMA  číslo 8 

srpen 2014

 ADRA otevírá charitativní obchůdek
 Nádraží: bude rozhodnuto
 U Šumbaráku bydlí i studenti

Měsíčník pro všechny, kterým záleží na budoucnosti Šumbarku

Seniory podpoříme, i když grant nebude
Na posledním setkání sdružení Šumbarák, jehož členy
jsou místní podnikatelé, RPG Byty a zástupci neziskových
organizací, se diskutovalo o tom, jak podpořit místní seniory, kteří často trpí sociálním odloučením a samotou.
Šumbarák pro ně v červnu uspořádal výlet do arboreta na
Opavsku, který měl velký úspěch. Dopravu, která by jinak stála více než 300 korun na jednotlivce, zafinancovalo
z velké části sdružení Šumbarák. Díky tomu mohli účastníci zaplatit jen minimální částku, symbolických 50 Kč.
Protože měla akce úspěch a senioři vyslovili přání ji zopakovat,
využilo občanské sdružení příležitost grantového programu
České spořitelny a přihlásilo
se do něj s projektem „aktivní život seniorů“. „Měli jsme
v plánu navštívit nějakou pěk-

nou lokalitu v Jeseníkách nebo
Beskydech a také zajet do Dolní
oblasti Vítkovic, která je krásně
zrekonstruovaná a pro naše seniory by to byl jistě velký zážitek.
Vzhledem k ekonomické situaci
většiny z nich, zvláště těch samostatně žijících, je cestování pova-

žováno za nadstandard, který si
nelze běžně dovolit. Grant jsme
chtěli využít především na pronájem autobusu,“ říká Eva Cvrkalová ze Šumbaráku.
Úspěšnost projektu závisela
na internetovém hlasování veřejnosti. Možná i proto, že cílová skupina přístup k internetu
většinou nemá a nemohla projekt sama podpořit, nedostala
žádost potřebný počet hlasů.
„Chybělo nám pouhých třináct
hlasů, abychom uspěli. Škoda,
bylo to velmi těsné,“ dodala Eva
Cvrkalová.
I přes neúspěch v tomto hlasování, chce Šumbarák akce pro

seniory dál pořádat. Plánuje, že
z vlastních prostředků podpoří výlet do okolí Havířova, který by byl
organizován podobně jako červnová akce.
Kromě toho připravuje ve spolupráci s místní pobočkou Městské knihovny Havířov, Základní
školou Jarošova, Armádou spásy a klubem důchodců zábavní
pásmo, do kterého chce zapojit
nejmladší a nejstarší generaci
obyvatel. „Tématem budou oblíbené knížky, ze kterých by mohli
senioři dětem přečíst úryvky.
A naopak. Rádi bychom besedu
zorganizovali v říjnu,“ dodává
Cvrkalová. 
(pie)

Šumbark bude
mít poprvé
vánoční strom

SKAUTI NA TÁBOŘE. Šumbarský skautský oddíl v létě vyrazil do přírody. Děti se podívaly do Malé Bystřice na Valašsku, ale také třeba i do Tatralandie na Slovensku. 
FOTO: JUNÁK

Podle informací z havířovského magistrátu bude letos
na náměstí T. G. Masaryka poprvé umístěn vánoční strom.
Proč tomu tak nebylo dříve?
Náměstí prošlo rekonstrukcí a bylo na něm připraveno
speciální místo pro upevnění
stromu.
Strom by se měl slavnostně
rozsvěcovat počátkem adventu. Oficiální kulturní program však město nepřipravuje. Sdružení Šumbarák proto
plánuje, že by zorganizovalo
v den rozsvěcování stromu na
náměstí setkání s místními
obyvateli a při této příležitosti uspořádalo vystoupení
talentovaných žáků místních
škol, seniorů a klientů Armády spásy.
Pokud byste se chtěli aktivně
zapojit i vy, uvítáme vaše nápady! Obracet se můžete na naši
redakci. Kontakt najdete v tiráži na str. 4.
(pie)
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Chcete, aby vaše děti více a lépe četly?
650 dětských knih
a 12 500 knih pro dospělé
nabízí obyvatelům Šumbarku pobočka Městské
knihovny na ulici U Jeslí.
Kromě knih tady zájemci rovněž najdou 25 titulů časopisů, leporela, slovníky a také zde mohou
využít internetové připojení.
Knihovna je také místem nejrůznějšího kulturního a sportovního dění. V první půlce roku
uspořádala 68 akcí, kterých se zúčastnilo více než tisíc lidí.
„Pořádáme tvořivé akce pro děti,
besedy pro základní školy, zábavná
soutěžní odpoledne a také spolu-

pracujeme s Komunitním centrem
Armády spásy a školním klubem při
základní a střední škole na ulici Školní,“ vyjmenovává vedoucí pobočky
Alena Kučerová. Velkou odezvu prý
měla přednáška o hluchoslepotě
nebo různé workshopy. „V následujících měsících připravujeme také
řadu besed především pro děti. Rádi
do budoucna společně s Šumbarákem uspořádáme i akci pro seniory,“
doplnila Alena Kučerová. 
(pie)
Otvírací hodiny knihovny
na Šumbarku:
PO: 9.00 - 12.00, 13.00- 18.00
ÚT, ČT, PÁ: 8.00 - 12.00 13.00-17.00
ST: zavřeno

ČEKAJÍ JEN NA VÁS. Knihy v pobočce knihovny na Šumbarku jsou dětem
i dospělým k dispozici. 
FOTO: ARCHIV KNIHOVNY

Hry pro děti - Armáda spásy ani v létě nezahálela
Dětský klub Armády spásy, která je rovněž členem sdružení Šumbarák, se věnoval dětem ze Šumbarku po celé prázdninové období.
„Byli jsme se podívat na Těrlické
přehradě a také jsme měli možnost
zavítat do prostoru uvnitř v hrázi,
kam nás vzal správce přehrady.
Děti viděly, jak taková stavba
vypadá a jak funguje,“ popisuje
Libuše Roseová z Armády spásy.
Klub zavítal také na dopravní hřiště v Karviné. „Účastnili jsme se
úvodního ročníku dopravní akce
Bezpečně o prázdninách a obsadili jsme první místo,“ dodává
Roseová.
Velký úspěch měly také dvě návštěvy Domu pod svahem. Jeho

klienti se tu starají o malou zvířecí farmu, kde jsou králíci i oslík.
„Děti se sem těší, je to pro ně zážitek. Návštěvu jsme pokaždé zakončili opékáním párků,“ popisuje
Libuše Roseová.
V dalších dnech ona a její kolegyně uspořádaly „přespávačku“
v klubu pro děti, při které si společně vyprávěly, dále s dětmi vyráběly sádrové odlitky tváře a pomáhaly jim s přípravou na opravné
zkoušky. 
(pie)
Od září Armáda spásy nabízí:
- pomoc s přípravou do školy
13:00-14:45 Po-Čt
- kluby pro děti ve věku 6-9 let
15:00 - 16:00 Po-Čt

- kluby pro děti ve věku 10-15 let
16:30 - 17:30 Po - Čt
- v pátek klub pro obě věkové kategorie 15:00 - 16:30

Pondělí 22.9.2014

Poslední týden v září se Armáda spásy zapojí do celorepublikové akce Týden nízkoprahů, která
bude mít následující program:

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

pomoc dětem
s přípravou do
školy

VERNISÁŽ
prací dětí

klub Dětské
misie

Úterý 23.9.2014

pomoc dětem s přípravou do
školy

přednáška
preventistek
kriminality

Středa 24.9.2014

pomoc dětem s přípravou do
školy

promítání
filmu Čekárna
na dospělost

Dům pod svahem oslaví 5. narozeniny vernisáží
Dům pod svahem, který je zařízením Armády spásy, oslaví letos
5. narozeniny. Při té příležitosti pořádá výstavu děl uživatelů. 12. září
se ve 12 hodin uskuteční vernisáž,
které se mohou zúčastnit i občané
města Havířova. Vernisáž proběhne v Květinové Café Galerii Petra
v Havířově, na Dlouhé třídě 17.
„Výstavu děl uživatelů Domu pod
svahem lze shlédnout v galerii do 30.

září. Děkujeme za spolupráci majitelce galerie Petře Benešové a všechny srdečně zveme,“ doplňuje Monika Powiesniková z Armády spásy.
Armáda spásy otevřela Dům pod
svahem 1. září 2009 jako svůj pilotní
projekt služby následné péče. Většina uživatelů, kteří zvládli celý osmnáctiměsíční základní program, se
úspěšně začlenila zpět do společnosti, abstinuje a mnozí i pracují.

Program Domu pod svahem klade
důraz na individuální a skupinovou
práci, pracovní terapii a aktivní trávení volného času. 
(pie)
Doprovodný program
v den zahájení vernisáže:
 výstava děl uživatelů Domu pod
svahem
 výstava fotografií Domu pod
svahem

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.

 informace o službě následné
péče formou prezentace a rozhovorů se zaměstnanci zařízení
 prezentace výrobků z Dílny
u oslíka s možností získání výrobku prostřednictvím daru
 malé občerstvení pro návštěvníky vernisáže
 možnost zakoupení plodin
z Domu pod svahem (domácí česnek, dýně apod.)
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Na Šumbarku přibudou nové kamery
Městská policie se ještě víc
zaměří na bezpečnost v šumbarských ulicích. Na několika
místech bylo nainstalováno pět
nových bezpečnostních kamer.
Jedná se také o nově pořízenou
kameru před Bivojem. V tuto

chvíli střeží ulice Šumbarku již 13
digitálních očí.
„V současné době byly zprovozněny dvě nové kamery na náměstí
a tři kamery v novém dětském parku mezi ulicemi Mládí a Jarošova.
V plánu jsou ještě další místa,“

Domy bude město
bourat na jaře
Demolice obytného domu na
ulici Obránců míru č. p. 701/9,
702/11,703/13, 704/15, kterou Rada
města Havířova schválila počátkem
roku, se uskuteční na jaře příštího roku. Armáda spásy, která má
v tomto objektu sídlo, bude stávající

prostory využívat až do konce tohoto
roku. O tom, kam se bude stěhovat,
budeme informovat v dalších číslech
Šumbaráku. Město se rozhodlo přistoupit k demolici kvůli nevyhovujícímu technickému stavu. Dům spravuje Městská realitní agentura.  (pie)

Nádraží je stále velké
téma. V září se rozhodne
I když je stále ve hře možnost,
že ministerstvo kultury přece jen
prohlásí nádraží v Havířově za
památku, České dráhy pokračují
ve výběrovém řízení na stavební
firmu pro jeho modernizaci.
Jasno bude v polovině září a může
nastat hned několik variant. Jestliže
nádraží nebude prohlášeno za památku, nádražní hala půjde k zemi
a bude se stavět nová. Před nádražím vznikne i zastřešené autobusové stanoviště, parkoviště a menší
budovy se službami pro cestující.
V případě, že bude nádraží památkou, zůstane objekt ve své po-

době a je otázkou, zda by jej časem
majitel chtěl opravovat. Rekonstrukce památkově chráněného
objektu je totiž velmi nákladná.
Pokud by se město rozhodlo
ke stávající hale – jako k případné památce - přistavět moderní
autobusový terminál, muselo by
asi svůj projekt přepracovat, aby
na něj lépe architektonicky navazoval.
Pro občany Šumbarku je asi nejdůležitější řešení dopravy v podjezdu. Automobilová doprava by
tam měla být zcela oddělena od
pěší a cyklistické. 
(red)

Havířov zvýší počet
zaměstnanců v ulicích
Počet lidí vykonávajících v Havířově veřejně prospěšné práce
od září stoupne. Vznik čtyřiceti
nových pracovních příležitostí
je podpořen dotací z prostředků
úřadu práce. Novinky se týkají i veřejně prospěšných prací
v Havířově - Šumbarku, které své
služby plánují ještě zkvalitnit,
i přesto, že se jim podle obyvatel
nedá téměř nic vytknout. Před
začátkem nového školního roku
se zaměřily například na úklid
školních hřišť a prostranství.
Ředitel základní školy Jarošova
Václav Hujer označil výsledek za
„perfektní“.

„Vépépáci podle havířovské
mluvčí Evy Wojnarové v pravidelných intervalech uklízejí chodníky, udržují zeleň a další veřejná
prostranství v čistotě. Pomocí
speciálního vysavače uklízejí psí
exkrementy, v průběhu roku provádějí okopávky dětských hřišť,
chodníků a cyklostezek od travin.
Mezi další pravidelné úkoly patří
čištění přístřešků na autobusových zastávkách, pomáhají při
údržbě havířovských hřbitovů. Od
letošního roku mezi povinnosti
VPP na Šumbarku přibyla pravidelná údržba nových veřejných
toalet. 
(pie)

říká komisař havířovské městské
policie Vojtěch Trpálek, který má
na starosti lokalitu Šumbark.
Výhledově by mělo dojít k instalaci několika dalších kamer v souvislosti s rekonstrukcí vlakového
nádraží na ul. Železničářů a také

před restaurací Bivoj. Kamera by
měla být časem umístěna také nad
chodníkem mezi starým Šumbarkem a lokalitou Zadky, který je
jedinou spojovací komunikací pro
pěší a vede poněkud opuštěným
areálem garáží a lesoparku.  (pie)

PTÁTE SE NA BYDLENÍ
Šumbarák mi nevyhověl, proč
jsem nedostala od Šumbaráku
byt? Volala jsem na Šumbarák
a podala žádost na byt. Potřebuji
bydlet rychle, protože mám jen
měsíc na přestěhování z bytu, kde
jsem bydlela před tím. Žádost jste
mi zamítli. Protože jsem Romka?
Chci vysvětlení a chystám se podat
stížnost. (redakčně upraveno)

Aneta L.
Vážená paní Aneto, Vaše jméno
nebudu uvádět v plném rozsahu,
neboť mi to připadá nekorektní.

?

?
?

Musím ale dost ostře zareagovat
na připomínku, kterou jste adresovala redakci a rozhodla se řešit
svůj problém v novinách. Jsem
nucen vám znovu zopakovat, a to
takto veřejně, že důvod našeho
zamítnutí není ten, že jste Romka,
nýbrž skutečnost, že jste dlužnicí
RPG Byty. To je pro nás varovný
signál a jedno z kritérií pro výběr
podnájemníků. Dlužníky RPG
Byty neubytováváme, bez ohledu
na to, zda jsou Romové či ne.

Ivan Fabík,

sdružení Šumabrák

INZERCE - Nabídka bytů RPG Byty

2 + 1, Anglická 784, 3. patro, 49 m2

3900,- /měsíc

2 + 1, Obránců míru 890/8,

2. patro, 54 m2, 4200,- /měsíc

2 + 1, Jarošova 722, 1. patro,

49 m2, 3900,- /měsíc

3 + 1, nám. T. G. Masaryka 797/9,

4. patro, 77 m2, 5500,- /měsíc

Volejte makléřku Jiřinu
Kočí. Tel.: +420 840 114 115

strana 4

ŠUMBARÁK

Nový zajímavý charitativní obchod Adry
Kam se všemi věcmi,
které je vám líto vyhodit?
Kde se levně a originálně obléknout či vybavit
domácnost? Máme řešení!
Dejte je do charitativního
obchůdku, který otvírá
ADRA už v září na náměstí T. G. Masaryka.
Obchůdek je místo, kde se
můžete věcí zbavit a odlehčit
svým skříním, ale také tady můžete pomoci dobré věci. Když
nakoupíte, výtěžek z prodeje
bude použit na charitativní účely. Například na rozvoj dobrovolnictví, ale také na zahraniční
projekty Adry. Jedním z nejžhavějších témat je například pomoc uprchlíkům na Ukrajině.
ADRA pro ně otevřela veřejnou
sbírku.
Co můžete věnovat? „Uvítáme věci funkční a čisté. Takže
oblečení, doplňky, nádobí a kuchyňské náčiní, bytové doplňky,
knihy, CD, DVD, gramofonové
desky, hračky, prostě věci, které
již nepotřebujete, ale jiným mohou ještě dobře sloužit. Takové
věci do kontejnerů nepatří,“
říká vedoucí charitativních obchodů Adry v Havířově Marcela
Holková.
Charitativní obchod má své
kouzlo, je světlý, svěží a úsměv
tam dostanete úplně zadarmo.
Kromě charitativního obchůdku mohou havířovští využít služeb
tzv. hodinového manžela. Opra-

PĚKNÉ LEVNÉ VĚCI. Humanitární organizace ADRA otevírá na Šumbarku charitativní obchůdek. Nakoupíte
a pomůžete dobré věci. 
FOTO: ADRA
vář Adry je schopen spravit drobné nedostatky v domácnostech za
nízký poplatek. „Opraví vše snad
jen s výjimkou elektroinstalačního zařízení,“ upřesňuje Marcela
Holková. V rodinách, které pobírají sociální dávky nebo u sociálně
slabých důchodců může drobné
opravy provádět i zadarmo. Tito
zákazníci však musí svou situaci
doložit potvrzením z úřadu. Kontakt na hodinového manžela dostanou zájemci přímo v charitativním obchodě Adry.
Obchůdek nabízí také služby
švadlenek. Ty jsou stejně jako ho-

Přes Šumbarák dostali
nové bydlení i studenti
S poděkováním se na redakci
Šumbaráku obrátila vedoucí klubu důchodců Alena Stisková. Její
vnučka si zažádala u Šumbaráku
o byt a za několik málo dní se již
mohla stěhovat. „Vnučka se o tom
dozvěděla od známé. Jako student-

ka nemá takové příjmy, aby mohla
složit kauci na nájem. Šumbarák
toto nepožaduje, takže v žádosti
uspěla,“ říká Alena Stisková. Vnučka si bydlení pochvaluje také: „Jsem
ráda, že mám nablízku babičku. To
je pro mne velké pozitivum.“  (pie)

dinový manžel zaměstnankyně
Adry, které dotuje úřad práce.
ADRA tak pomáhá zaměstnávat
lidi, kteří dlouho nemohli najít
práci.
Švadlenky rovněž nabízejí
služby za nízké poplatky. „Zip
i s jeho pořízením vymění za
minimální částku. Charitativní
obchod bude pro naše švadlenky sběrným místem,“ doplňuje
Marcela Holková. Kromě oprav
šijou švadleny i nové věci, jako
například kuchyňské chňapky,
které budou v obchůdku k do(pie)
stání. 

Kdy otvíráme:
Září - datum bude upřesněno
Kde nás najdete:
Náměstí T.G.Masaryka
Kontakt:
Tel. kontakt: 734 350 030
e-mail dchavirov@adra.cz
Marcela Holková,
vedoucí charitativního obchodu
Provozní doba charitativního
obchodu (taktéž příjem věcí):
PO – ČT: 9.00-17.00
PÁ: 9.00-16.00

Kampaň k jízdě v MHD
Motivovat cestující v Havířově
k většímu využití systému městské
hromadné dopravy má připravovaná kampaň s názvem Zelený
Havířov.
Šestiměsíční komunikační kampaň Zelený Havířov s heslem Stejní
cestující, jiné myšlení začne v září
a bude městskou hromadnou do-

pravu prezentovat jako moderní
a společensky zodpovědnou a hlavně ekologičtější alternativu dopravy
v Havířově. Cílem kampaně je kromě navýšení počtu cestujících v autobusech havířovské MHD i snížení
ekologické zátěže osobních aut na
silnicích a cílení na ekologické myšlení obyvatel města. 
(pie)

Šumbaráci, znáte někoho zajímavého ve svém okolí, kdo by si zasloužil, abychom o něm napsali článek?
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