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 Spolupráce s ostatními spolky se rozrůstá

 RPG Byty podpořily Adru i dobrovolnictví

ŠUMBARÁK
ZDARMA  číslo 1 

leden 2016

 Šumbarák poprvé pod vánočním stromem
 Jaké akce plánujeme v roce 2016
 Ptáte se, my zjišťujeme odpovědi

Čtvrtletník pro všechny, kterým záleží na budoucnosti Šumbarku

Šumbarák a Jaroška rozezpívali náměstí
V neděli 6. prosince se na několika místech v Havířově rozsvítily
vánoční stromy. Na zrekonstruovaném šumbarském náměstí stanul
strom již podruhé, avšak premiérově doprovázel jeho rozsvícení
kulturní program. Ten zorganizoval
spolek Šumbarák ve spolupráci se
Základní školou Jarošova. Že takové akce na Šumbarku doposud
chyběly a je po nich „hlad“, to dosvědčovaly komentáře příchozích.
„Mrzí mě, že tu nejsou větší akce
častěji. Vždyť máme krásně zrekonstruované náměstí a ten prostor si
o to vyloženě říká. Je tady dost slušných lidí, kteří by to ocenili,“ míní
Roman Bihári. Mimo stesků po častějších akcích na náměstí byly slyšet
i výtky, proč se spolky více nesnaží,
aby to na náměstí žilo pravidelně.
„Konečně se něco děje i na Šumbarku. V centru sice bývá akci dost,
ale tam to máme daleko. Proč se tu
nepořádají i vánoční trhy? Proč je
tady celoročně mrtvo? Můžete s tím

něco udělat?“ nechal se slyšet další
z místních obyvatel Vladimír Gadži,
který dokonce poznamenal, že by se
měly neziskové organizace včetně
Šumbaráku více snažit. Zástupci
místních spolků mu ale vysvětlili,
že spolky fungují na bázi dobrovolnictví a nemohou suplovat funkci
města a zajišťovat běžně kulturní
program pro občany, neboť na to

od nikoho nedostanou prostředky.
Rozsvěcování Vánočního stromu
realizoval Šumbarák a škola ve svém
volném čase s pomocí výjimečných
sponzorských darů a díky obětavosti a ochotě zaangažovaných lidí.
Líbilo se, i když byla velká zima
Na náměstí se sešlo víc než 500
lidí a to navzdory tomu, že foukal

mimořádně studený vítr a v centru
Havířova hrála v ten samý okamžik kapela Kryštof.
Vánoční program byl zahájen
v 16.30 hodin krátkým proslovem
zástupců Šumbaráku a a paní učitelky Danuše Petrželkové, která
s dětmi několik týdnů nacvičovala
zpěv.
Strom se rozzářil se setměním
a ve stejnou chvíli zazpívali žáci
4. třídy zajímavý výběr vánočních
písní a koled. Na závěr hezkého
vystoupení se éterem nesla překrásná melodie koledy Narodil se
Kristus Pán. Duet pak zazpívaly
Kristýna Kolárová a Veronika Čechalová.
Zmrzlým návštěvníkům přišel
vhod nealkoholický punč, který jim
ve stánku zdarma nalévaly pracovnice Šumbaráku.
Rozsvěcování stromu zajistily
Tech. služby města Havířova, na realizaci samotné akce přispěla mimo
jiné i společnosti RPG Byty.  (pie)

Febrové pro místní seniory v jejich
klubu na Wolkerově ulici a na jejíž
přípravě se podílel i spolek Šumbarák. Oceňujeme i nadšení, s jakým se škola pustila do přípravy
programu k slavnostnímu rozsvěcování stromu. Po rekonstrukci
náměstí tady pro něj totiž vzniklo
nové místo. Poprvé se na Šumbarku rozzářil už před rokem. Nyní
jsme se rozhodli doprovodit tento
slavnostní okamžik živým vystoupením. Pod taktovkou učitelky Danuše Petrželkové ze Základní školy
Jarošova zazpívali žáci 4. třídy pestrou směs vánočních písní a koled.
Kromě zábavy jsme i uklízeli.
Uspořádali jsme jarní i podzimní
úklid, při němž jste mohli bezplatně vyhodit velkoobjemový odpad,
jako například starý nábytek, koberce apod. Kontejnery jsme Vám
ve spolupráci se společností RPG

Byty a městem nechali přistavit až
k domovům, takže jste nic nemuseli daleko vozit.
Mimo jiné se nám daří plnit i naše
cíle v projektu sociálního bydlení. To
zprostředkováváme lidem, kteří se
ocitli v momentální nouzi. Zejména
rodinám s malými dětmi a osamělým
seniorům. Tito lidé žijí s napjatým
rozpočtem každý měsíc, často z minimálního výdělku. Jakákoliv nečekaná rána osudu, na kterou nejsou
vůbec připraveni, je srazí na dno. Je
mnoho maminek, které zůstanou
s dětmi samy kvůli ztrátě manžela.
Časté jsou rozvody, ale i náhlá úmrtí.
Není v jejich možnostech se na takovou situaci jakkoliv předem připravit.
Šumbarák nabízí pomocnou ruku.
Nechceme, aby musely na ubytovnu.
Šumbarák jim dává druhou šanci,
avšak ta je podmíněna striktním dodržováním pravidel, mimo jiné i do-

movního řádu, spoluprací s našimi
sociálními pracovníky apod.
A co nás čeká v roce 2016?
Máme spoustu plánů, do kterých
bychom Vás rádi zapojili a přispěli
tak k pozvednutí Šumbarku především v kulturní, komunitní oblasti.
Vám, milí čtenáři, bychom chtěli popřát co nejvíc dobrých zpráv
a změn k lepšímu. Víme, že není
vždy jednoduché myslet pozitivně,
ale zkuste to i tehdy, když se nebudete cítit nejlépe. Každá trampota
má svou mez a taky řešení. A když
si nebudete vědět rady, můžete se
obrátit na nás nebo na kolegy z jiných neziskových organizací, kteří na Šumbarku působí.
Přejeme Vám za celý spolek Šumbarák co nejvíc slunečných dnů
v roce 2016 a někoho, kdo nad Vámi
roztáhne pomyslný deštník, kdyby
začalo pršet. 
Tým Šumbaráku

NÁMĚSTÍ OŽILO. Rozsvěcování vánočního stromu přilákalo na náměstí
stovky obyvatel starého Šumbarku. 
FOTO: ŠUMBARÁK

EDITORIAL
Vážení přátelé, milí obyvatelé
Šumbarku,
máme za sebou rok 2015, rok,
který končí pětkou, což prý podle
numerologů bývají léta náročná
a plná změn. Kdybychom měli hovořit za Šumbarák, určitě bychom
souhlasili. I my jsme se vyrovnávali
s řadou novinek. Tou nejdůležitější
je změna v personální struktuře
a především v posílení týmu Šumbaráku. Díky novým a schopným
kolegům dokážeme naplánovat víc
aktivit a lépe je zkoordinovat.
V současné době máme 8 pracovníků, kteří mají na starost
komunitní akce a sociální bydlení. Jsme také rádi, že se nám daří
dlouhodobě a dobře spolupracovat
se Základní školou Jarošova pod
vedením pana ředitele Václava Hujera. Příkladem je besídka, kterou
uspořádali žáci paní učitelky Marie
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Podpořili jsme tradiční školní jarmark
Vánoční jarmark, který každoročně pořádá Základní škola
Jarošova, je už známou tradicí.
A tradicí je také to, že výtěžek
jarmarku putuje na pomoc
opuštěným zvířatům. Škola
se tak snaží v dětech vzbudit
zájem o slabší a ochotu pomáhat potřebným. Stejně jako
v roce 2014 jarmark podpořil
i nyní spolek Šumbarák.
Šumbarák se před rokem zapojil
jak organizačně - zajistil dodávku,
do které žáci nanosili několik pytlů granulí, piškotů a dek, které se
nakoupily z prostředků vybraných
na jarmarku. Mimo to přispěl do
sbírky necelými pěti tisíci korun.
V prosinci roku 2015 podpořil jarmark nákupem dvou stovek perníčků, čímž výtěžek zvýšil o čtyři tisíce korun. Ten opět pomůže psům
a kočkám ve dvou útulcích. „Kromě toho jsme od září do prosince
s žáky nasbírali dvě osobní auta dek

PERNÍČKY S DOMEČKEM. Domov je nepostradatelný pro každého z nás.
Šumbarák domov zprostředkoval mnoha lidem, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci. Perníčky ve tvaru zvonku a domečku napekla paní učitelka Věra
Kramárová pro Šumbarák. 
FOTO: VĚRA KRAMÁROVÁ
a potřeb pro opuštěná zvířata. Jedno auto plné dek, konzerv, pamlsků
a hraček směřovalo do karvinského
útulku, kde byli zaměstnanci velmi
vděční za naši pomoc. Druhé auto
plné granulí, konzerv a dalších potřeb jsem společně s žáky přivezla

paní Synkové v Ostravě Heřmanicích, která si na své zahradě zřídila
soukromý útulek a stará se o více
jak padesát pejsků a třináct koček.
O zvířata pečuje sama, ošetřuje
je a živí ze svého skromného důchodu, samotné jí toho často moc

nezbude. Proto je odkázaná na
příspěvky od lidí,“ upřesnila paní
učitelka Věra Kramárová, která
s myšlenkou podpořit zvířata přišla
a která i letos do jarmarku věnovala
své výrobky – zdobené skleničky,
panáčky z korkových špuntů, svícny a další dekorace. Výrobky mohli rodiče zakoupit za symbolické
ceny. „Jsem moc ráda, že naše věci
pomáhají. Děkujeme všem, kdo se
s námi rozhodli náš jarmark podpořit,“ vzkazuje závěrem Šumbarským Věra Kramárová.
Perníčky udělaly radost hned
dvojí. Od Šumbaráku je totiž dostali jako dárek naši partneři a zástupci spolupracujících organizací a někteří uživatelé sociálních
bytů jako vyjádření poděkování za
vzornou spolupráci a povzbuzení
do roku 2016.
Nejpilnější žáci, kteří se podíleli
na výrobě vánočních předmětů
pro jarmark, byli oceněni a patří
jim uznání. 
(pie)

Šumbarák byl součástí
Vánočního městečka
Spolek Šumbarák měl svůj den
ve výtvarném stánku při Vánočním
městečku na náměstí Republiky
v Havířově – Městě. V pátek 11. prosince byl k dispozici dětem od 15 do
18 hodin. Pracovníci Šumbaráku si
připravili pro děti výrobu vánočních
ozdob. „Během tří hodin provozu

stánku nás navštívilo několik desítek
dětí, které si následně odnesly vlastnoručně vyrobené andílky a vánoční
stromečky,“ popisuje vedoucí spolku
Šumbarák Ivana Šajbanová a dodává, že je ráda, že je Šumbarák vnímán
již jako tradiční nezisková organizace, která na území města působí. (pie)

Spolupráce s ostatními spolky se úspěšně rozrůstá
Koncem roku oslovilo vedení
Šumbaráku několik neziskových
organizací, které působí v lokalitě, s nabídkou spolupráce. Vzniká tak postupně plán akcí na rok
2016, do kterého se větší či menší
měrou zapojí například Armáda
spásy, humanitární organizace
ADRA a další.
V prosinci byl Šumbarák vidět
na dvou vánočních akcích. První
bylo rozsvěcování vánočního stromu na Šumbarku, mimo to měl
Šumbarák svůj den ve výtvarném
stánku při Vánočním městečku
v Havířově-Městě, kde připravil
tvořivé odpoledne pro děti.

V roce 2016 plánuje Šumbarák
několik workshopů. V březnu připravuje velikonoční tvoření s názvem „Velikonoční vajíčka jinak“.
Květen se nabízí k uspořádání
sportovního dne ve spolupráci se
ZŠ Jarošova, která se zapojuje do
celé řady akcí iniciovaných Šumbarákem a je velmi aktivní.
Na jaře se bude konat přírodovědecký workshop s tématikou
bylinek. Je určen především pro
místní seniory.
Šumbarák by se rád připojil k organizaci Dne dětí na náměstí T. G.
Masaryka. Odpoledne plné her
a soutěží se vloni konalo pod tak-

tovkou místních neziskovek. Především pro děti je určeno předprázdninové tvoření. „Plánujeme ho opět
ve spolupráci se školou stejně jako
zářijový sportovní den,“ říká Martin Rédr ze spolku Šumbarák.
Šumbarák cílí svými volnočasovými aktivitami nejen na děti,
ale i na jejich rodiče. Říjnovým
workshopem s názvem „Nebojte
se internetu“, chce přiblížit svět
internetu těm, kteří zatím neměli
možnost se s tímto prostředím seznámit a také uživatelům internetu, kteří se o něm chtějí dozvědět
více a naučit se chránit před nástrahami virtuálního světa sebe, svou

rodinu i svůj počítač. Workshop
bychom rádi opět pořádali ve spolupráci s Jaroškou,“ dodává Rédr.
Závěrem roku 2016 by se měl
konat workshop, na kterém by se
mohli všichni naučit vyrábět originální vánoční dekorace.
„Mimo workshopů bychom rádi
opět uspořádali již tradiční jarní
a podzimní úklid, které bychom
chtěli víc koordinovat, nejen přistavit kontejnery. Zvažujeme také
pořádání minifestivalu na náměstí
T. G. Masaryka. Hodně bude záležet i na tom, zda budeme umět
využít různých grantových výzev,
uzavírá Martin Rédr. 
(pie)

Šumbarák se stěhuje: Během února se změní adresa sídla spolku Šumbarák. Najdete ho na náměstí T. G. Masaryka 810/4. Termín stěhování není
definitivně určen, bude ale brzy bude zveřejněn v našich prostorách a na webových i facebookových stránkách. (pie)
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Úspěšný benefiční koncert v Olomouci
Krásných 415 tisíc korun přinesl humanitární organizaci
ADRA benefiční koncert,
který pořádala nezisková
organizace Crosspoint Olomouc v sobotu 12. prosince
v Olomouci. Téměř 180 tisíc
přispěly i společnosti RPG
Byty a RPG Služby a jejich
zaměstnanci. Prostředky
budou využity na rozvoj
programů Dobrovolnického
centra ADRA v Havířově,
mimo jiné i na rozvoj dobrovolnictví v domácnostech.
„Senioři, kteří žijí samostatně
ve svých domácnostech, často
potřebují cítit blízkost jiné osoby
a mít se na koho spolehnout. Dobrovolníci tak mohou plnit v jejich
životech důležitou roli. Senioři
vítají doprovod dobrovolníka k lékaři, do obchodu, případně do
divadla nebo jen na procházku do

PODĚKOVÁNÍ. Zástupci Adry poděkovali společnosti RPG Byty, kterou
zastupoval ředitel správy majetku Zdeněk Vozník (na snímku), a Vladimíru
Fornuskovi ze společnosti RPG Služby. Díky podpoře RPG může na Šumbarku fungovat sociální šatník a obchůdek, ale také se bude moci rozšířit
program dobrovolnictví do domácností.
parku. Dále mohou dobrovolníci
se seniory číst, hrát společenské
hry, povídat si, jezdit na výlety či

VY SE PTÁTE, MY ZJIŠŤUJEME ODPOVĚĎ
 Rád bych se zeptal, jaké informace si zjišťujete o lidech, kterým
Šumbarák zprostředkovává bydlení se sociální službou?

A. T.
Ke všem žadatelům o byt se snažíme získat základní informace.
Pokud se například dozvíme, že
v bývalém bydlišti dělali nepořádek,
tak s nimi podnájemní smlouvu neuzavřeme. Kritérií je spousta, každého zájemce posuzujeme individuálně a snažíme se získat co nejvíce
objektivních informací. Důležitý je
také přístup žadatele, jeho ochota
poskytnout nezbytné a pravdivé
podklady, jeho aktuální sociální
a společenská situace. Vyřazení ze
seznamu možných žadatelů o byt
nastává například ve chvíli, kdy se
potvrdí, že tento žadatel soustavně porušoval zásady sousedského
soužití ve svém minulém bydlišti,
nedodržoval domovní řád nebo nehradil své závazky. Spolupracujeme
s odborem sociální péče i Armádou
spásy. Jednou z podmínek je, aby
žadatelé o byt měli trvalý pobyt
v Havířově, takže se většinou jedná
o místní občany. Lidí, kteří splňují
naše kritéria pro přidělení bytu, je
méně než polovina. Takže vidíte, že
to není tak jednoduché. Nicméně
nikdy neumíme předem garantovat,
že dotyčný člověk bude zcela bezproblémový. Nemáme však možnost zjišťovat osobní informace.

?

?
?

Nevidíme do lidí a neodhadneme,
jak se budou chovat k sousedům.
Proto uvítáme jakoukoliv zpětnou
vazbu právě od Vás, pokud někde
vnímáte problém. Pokud někdo
dlouhodobě porušuje domovní řád,
narušuje sousedské soužití, znečišťuje společné prostory a dalším
svým chováním porušuje domovní
řád i smluvní podmínky podnájmu,
jsme nuceni s ním náš smluvní vztah
ukončit. Pokud tedy víte, že někde
sousedské vztahy skřípou právě
kvůli výše uvedenému, prosím, informujte nás, abychom mohli včas
a účelně zasáhnout.

Martin Rédr,
 sociální pracovník Šumbaráku
 Existuje pravidlo, kolik lidí
může v podnájmu bydlet a zda je
nějaký postih pro toho, u nějž se
zdržují nenahlášené osoby?

A. T.
Není naším zájmem, aby v bytě
bydlela nenahlášená osoba. Právě
naopak. Každý takový případ prověřujeme, neboť se jedná o porušení smlouvy a domovního řádu,
a to může být důvodem k vypovězení podnájemní smlouvy.
Pokud víte o někom, kdo toto pravidlo porušuje, dejte nám vědět, abychom to mohli začít řešit. Vaše jméno
zůstane samozřejmě v anonymitě.

Martin Rédr,
 sociální pracovník Šumbaráku

jinak zpříjemňovat seniorovi část
dne. Mnohdy tak mohou osamělí
lidé získat sebevědomí, odvahu

a novou chuť do života a s pomocí dobrovolníka prožít ještě kus
aktivního stáří ve svém domácím
prostředí. Program je určen dobrovolníkům starším osmnácti let,
které stále nabíráme a školíme.
Díky prostředkům, které jsme
získali od společnosti RPG Byty,
můžeme projekt rozšiřovat,“ říká
vedoucí dobrovolnického centra
ADRA Havířov Hana Čadová.
Dobrovolníkům, ale také dárcům poděkovalo na slavnostním
večeru v Kulturním domě Petra
Bezruče v Havířově vedení humanitární organizace ADRA.
„Bez nich by činnost a fungování
například charitativních obchůdků a sociálních šatníků nebylo
možné. Velké díky patří hlavním
sponzorům – městu Havířov, společnosti Gascontrol, Nadaci ČEZ,
společnostem RPG Byty a RPG
Služby městu Karviné a dalším,“
(pie)
uzavřela Hana Čadová. 

Soutěž o rodinnou fotku
má konečně svého vítěze

V říjnu jsme v časopise Šumbarák vyhlásili soutěž o nejhezčí rodinnou fotografii.
Přihlásit se mohl každý, kdo žije
na starém Šumbarku. Fotit jste mohli
i na mobil, více než technická kvalita
byly rozhodující nápad a originalita.
Nejhezčí snímek jsme slíbili
zveřejnit ve vánočním čísle Šumbaráku a také odměnit. Vítězkou

soutěže se stává Taťána Hrušková, kterou tímto zdravíme. Pro
drobnou odměnu si může přijít
kdykoliv během otvíracích hodin
do kanceláře Šumbaráku na ulici
Jarošova 774/10.
Paní Hruškové je 31 let, bydlí
se sedmiletou dcerkou Taťánou
a s kocourem Chicem na ulici
Obránců Míru. 
(pie)

Výzva: Máte návrhy na komunitní akce na Šumbarku? Chtěli byste se
aktivně zapojit při plánování a realizaci takovýchto aktivit? Máte nápady,
jak bychom mohli přispět ke zlepšení životu na Šumbarku? Chcete se zapojit jako dobrovolník při našich projektech, při distribuci tohoto časopisu? Neváhejte a kontaktujte nás na emailu redr@sumbarak.cz, případně
zašlete poštou na adresu Jarošova 774, 736 01 Havířov-Šumbark.“
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Jarošáci na návštěvě u našich seniorů
V průběhu adventu již tradičně pořádá ZŠ Jarošova
v Klubu důchodců v Havířově – Šumbarku vánoční
aranžování, které je spojeno
s kulturním programem.
Návštěva u seniorek proběhla
v odpoledních hodinách v úterý
8. prosince. Na realizaci uvedené
akce se podílelo pět žáků pátého
ročníku (Lýdie, Karolína, Natálie,
Julie a Daniel).
V Klubu důchodců děti přivítala jeho vedoucí, paní Stisková.
Poté paní učitelka Marie Febrová
jménem vedení základní školy
pozdravila všechny přítomné

seniorky, představila účinkující
a seznámila je s programem. Následovalo kulturní pásmo z písní
a tanců s vánoční tématikou. Po
skončení kulturního programu
předaly naše děti seniorkám
vlastnoručně vyrobená přáníčka, která jim udělala obrovskou
radost. Druhá část programu
byla zaměřena na aranžování vánočních svícnů. „Našim seniorkám se práce velmi dařila a děti
jim aktivně pomáhaly. Sušené
květinky byly vypěstovány na
zahrádce paní učitelky Febrové.
Seniorkám se akce našich páťáků
velmi líbila a ocenily to, že každá
si do svého domova mohla od-

nést svůj vlastnoručně vyrobený
svícen. O děti bylo řádně postaráno – měly zajištěn pitný režim
a navíc za své kulturní vystoupení a odbornou pomoc při aranžování vánočního svícnu obdržely
výbornou čokoládu,“ shrnuje
Marie Febrová.
V závěru programu se dostalo
poděkování i přítomnému zástupci spolku Šumbarák – Martinu
Rédrovi za to, že spolek uhradil
většinu nákladů spojených s nákupem aranžovacího materiálu
pro výrobu vánočních svícnů.
Jsme rádi, že jsme svou spolupráci
s Klubem důchodců mohli obohatit i o sdružení Šumbarák.  (pie)

V ZÁPALU TVOŘENÍ. Seniorky ze
Šumbarku vyráběly vánoční svícny. Pomáhaly jim děti z místní
školy. 
FOTO: PETR OGROCKI

Havířov slaví již 60 let, ale Šumbark tu byl ještě dřív
vířovské aglomerace. Roku 1946
byl slavnostně položen základní
kámen výstavby tzv. Dvouletkových sídlišť na rozhraní Šenova
a Šumbarku, táhnoucí se dále na
severozápad, sever a severovýchod od šumbarského nádraží přes
Šumbark a Dolní Suchou. V roce
1960 byl pak Šumbark připojen
k Havířovu celý.
Šumbark se také může pochlubit nejstarším sborem dobrovolných hasičů. Za podpory široké

veřejnosti a majitele šumbarského
panství Františka Wittka vznikl
4. června 1899. V 60. letech přesahoval počet členů stovku a sbor
byl na velice vysoké úrovni. V této
době došlo také k přestavbě zbrojnice, přistavení garáže, schůzovní
místnosti a podkroví. Od roku
1994 se vytvořilo pod vedením
Emanuela Došlíka mladšího
a Honzy Valjaška nové družstvo,
které je rovnocenným partnerem
místních profesionálů. 
(pie)

Přijďte v Novém roce do knihovny
HASIČI ŠUMBARK. Šumbarská jednotka patří k těm nejstarším a nejlépe vybaveným v regionu. Často vyjíždí k případům, které vyžadují odborZDROJ: HAVIROV-HISTORIE.CZ
ný zásah.
Je to teprve šest desítek let,
co se stal Havířov městem.
Dne 4. prosince 1955 byla
Havířovu udělena městská
práva. V té době zde panoval
čilý stavební ruch. Počátky
města totiž souvisejí s výstavbou hornických sídlišť.
O Šumbarku však historické
prameny pojednávají mnohem

dříve. Byl založen již ve 14. století
a v polovině 16. století se o něm již
píše jako o městě.
Německy jej známe jako Schumbarg, polsky Szumbark. S první
výstavbou havířovských sídlišť se
započalo právě tady. V jižní části
obce Šumbarku bylo počátkem
20. století zprovozněno vlakové
nádraží obce Šumbark a odsud
také započal moderní rozvoj ha-

Městská knihovna na ulici U Jeslí nabízí svým návštěvníkům 6 300
dětských knih, více než 12 600 knih pro dospělé a 25 titulů různých časopisů. Mimo české literatury tady najdete i knihy v cizích jazycích v angličtině, němčině a cizojazyčné slovníky a encyklopedie. V místní studovně
jsou k dispozici také dva počítače, které jsou připojeny na internet.  (pie)
Otvírací hodiny knihovny:
Pondělí

9.00-12.00 ; 13.00-18.00 hodin

Úterý

8.00-12.00 ; 13.00-17.00 hodin

Středa

ZAVŘENO

Čtvrtek

8.00-12.00 ; 13.00-17.00 hodin

Pátek

8.00-12.00 ; 13.00-17.00 hodin

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

Čtvrtletník Šumbarák:
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