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  Hlídejte si pejsky

První občánek Šumbarku: Leontýnka
Holčička, 48 centimetrů, 
2,93 kilogramů. Leontýnka 
se narodila v havířovské 
nemocnici 4. ledna odpole-
dne ve 14 hodin a 20 mi-
nut. Šumbark se v prvním 
týdnu nového roku 2014 
stejně jako mnohá další 
města České republiky 
dočkal prvního občánka. 

I my Leontýnce přejeme hod-
ně zdraví, lásky a štěstí. Aby se 
jí dařilo, aby rostla pro radost 
všech blízkých, i nás všech na 
Šumbarku. Kdo ví, zdali z Leon-
týnky jednou nebude slavná he-
rečka nebo spisovatelka a my se 
budeme moci chlubit, že jsme ji 
jako malou potkávali třeba na 
našem novém streetballovém 
hřišti.  (pebo)

Jsme na FACEBOOKU!!!

Všichni vy, kteří jste na sociální 
síti Facebook, můžete další infor-
mace z vašeho domova sledovat od 
počátku ledna i na stránce Šum-
barák na Facebooku. Připojte se 
k Šumbaráku, jsou tam další in-

formace o tom, co se na Šumbarku 
děje. Pokud na Facebook necho-
díte, tak můžete začít právě kvůli 
Šumbaráku. Mladí mohou naučit 
rodiče, jak se s Facebookem pra-
cuje. I to je výzva.  (pebo)

Šumbarákům přejeme vše dobré 
do nového roku!

Ať je ten letošní rok 2014 lepší než ty předchozí. Buďme k sobě 
tolerantní a nenechávejme bez povšimnutí i to méně příjemné, co 

se mezi námi někdy děje. 
Onehdy jsem na dveřích jednoho ze vchodů viděl nápis: zavírejte 

okna na půdě, lítají tam holubi, budeme muset společně platit úklid 
a deratizaci. Že někdo nezavírá okna, je špatně, důležité je, že jiní 

lidé to vědí a umějí to řešit. Dávejme tedy pozor nejen na sebe, ale i na 
to, co se na Šumbarku děje. I když se nám něco zdá jako maličkost. 
Z maličkostí jsou však někdy velké věci a dnes už jen slepí mohou 

nevidět, že se nám tady postupně bydlení zlepšuje. (pebo)

Bydlení se sociální službou
Občanské sdružení Šumbarák se 

na podzim loňského roku rozhodlo, 
že bude poskytovat pomoc s bydle-
ním. Se společností RPG Byty do-
hodlo, že si od nich pronajme několik 
bytů a bude je poskytovat lidem, kteří 
potřebují pomoc. Hlavním koordiná-
torem pronájmu bydlení s doprovod-
nou sociální službou je místopředse-
da občanského sdružení Šumbarák 

Ivan Fabík: „Se sdružením jsme uza-
vřeli smlouvu o spolupráci s RPG 
Byty, které nám poskytuje byty, aby-
chom je mohli pronajímat. Druhou 
smlouvu o spolupráci máme s Armá-
dou spásy. Ta se zaměřuje na sociální 
činnost. Starají se o děti, aby chodily 
do školy, aby si lidé našli práci a byd-
leli, jak se patří.“ 

 Pokračování na další straně

NOVÝ PŘÍRŮSTEK. První v roce 2014 na Šumbarku.  FOTO: PETR BOHUŠ

Šumbarák požádal 
„Srdcovku“ o peníze 

Sdružení Šumbarák v polovině 
ledna podalo žádost o finanční 
příspěvek na „Velký turnaj ve 
streetballu“ v programu Srdcov-
ka Nadace OKD, která finančně 
podporuje veřejně prospěšné 
aktivity. Turnaj by se měl usku-

tečnit  v květnu a je určen pro děti 
a mladé lidi, kteří na Šumbarku 
bydlí, ale i pro žáky zdejších škol. 
Součástí turnaje bude účast pro-
fesionálních hráčů streetballu. 
Držte nám palce, abychom s žá-
dostí byli úspěšní.  (pebo)
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Výhodou bydlení na Šumbarku je ticho
Říká Anna Pavlíková, nová 
nájemnice na Jarošově ulici. 
Na Šumbark se přestěhova-
la až z Frýdku - Místku. Se 
svým synem jako jedna z prv-
ních využila možnosti bydle-
ní se sociální službou, které 
poskytuje občanské sdružení 
Šumbarák. Splnila kritéria 
k bydlení a prvního prosince 
loňského roku se stěhovala.

 � Líbí se vám na Šumbarku?
Jsem velice spokojená. Ve Frýd-

ku – Místku mi zvedali nájmy, 
měla jsem na konci roku platit už 
8.000 korun za byt 1 + 1 se služ-
bami, pořád to zvedali. Tady za 
2 + 1 platím 6.200 korun včetně 
služeb, to je velký rozdíl. Bydlím 
se synem. Starší dcera už má svou 
rodinu a dvě děti. Bývalý manžel 
byl alkoholik, užila jsem si s ním. 
Jsem rozvedená devět let. 

 � Jak jste se o bydlení na Šum-
barku dozvěděla? 

Z internetu. Dříve jsem bydlela 
na Šumbarku 2, tak to tady znám. 
Vždycky se mi tady líbilo. Pochá-
zím z gruntu, z Lučiny. I proto 

mám ráda zvířata, můj pejsek se 
jmenuje Barborka, má sedm let 
a je tady se mnou. Je to kříženec 
jezevčíka s kníračem.

 � Kde pracujete?
Teď jsem na úřadu práce, ale 

věřím, že něco seženu, naskytly 
se mi tři nabídky. Práce se nebo-
jím a hledám si ji i sama. V minu-
losti jsem byla řidičkou, dělnicí, 
pracovala jsem u lesů, naposledy 
u ochranky. Tam jsem dlouhodo-
bě onemocněla, propustili mě, tak 
jsem na pracáku. Chybí mi 10 let 
do důchodu. Je smutná doba, prá-
ce se těžko shání. Kdybych si moh-
la vybírat, chtěla bych pracovat ve 
zvířecím útulku.

 � Čím se zabýváte ve volném 
čase?

 Ráda chodím pomáhat druhým 
lidem nebo hlídat děti. Starším 
pomůžu s těžkou taškou z nákupu. 
O maminku jsem se starala až do 
její smrti. Mám taky ráda kulturu. 
Jsem dobrovolná hasička, na Luči-
ně jsem kdysi pochovávala basu, 
pořádala vystoupení. Na Šumbar-
ku by se mi líbilo založit nějaký 

kroužek, pro lidi chystat zábavu, 
scénky, ráda tančím. Bylo by fajn, 
kdyby se někdo ke mně připojil. 

 � S bydlením jste spokojená?
Ano. Prožila jsem tady se sy-

nem krásné Vánoce. Nazdobila 
jsem byt, udělala kapra, vepřové 
řízky, měla jsem plný stůl. Dívali 

jsme se se synem na televizi. Pak 
přišla dcera s dětmi a manželem. 
Na Šumbarku je krásné bydlení, 
je tu ticho. Chtěla bych poděko-
vat hlavně panu Fabíkovi. Je to 
velice obětavý člověk. Přijede, 
když je potřeba, snaží se vše vy-
řešit a pomoct. Má vždycky dob-
rou náladu.  (pebo)

Bydlení se sociální službou
Pokračování z předchozí strany

Ivan Fabík vloni na podzim, 
kdy nápad s bydlením se sociální 
službou vznikl, možná ani netu-
šil, jak bude za pár týdnů vytížen. 
Od prosince loňského roku, kdy 
bylo toto bydlení poprvé nabíd-
nuto potřebným lidem, je nyní 
na konci ledna obsazeno 10 bytů. 
„Je potřeba připravovat smlouvy, 
předat byt, vybírat nájmy. Naším 
prioritním cílem je pomáhat li-
dem, především rodinám s dětmi, 
neděláme to kvůli tomu, abychom 
prostřednictvím  občanského 
sdružení vydělávali,“ říká. „Když 
na ubytovně skončí rozvedená sa-
moživitelka s dětmi, které chlap 
vyhodil z bytu, protože je napsaný 
na něj, tak je to problém. Matka na 
mateřské nemá práci, na normální 
byt nedosáhne. My chceme dostat 
děti z ubytoven, aby tam nevyrůs-
taly. To je hlavní důvod, proč jsem 
do toho šel,“ dodává Ivan Fabík. 

Na ubytovnách je jiné zázemí, 
než na jaké jsme zvyklí doma. Bydlí 
tam pohromadě 3 a více rodin, mají 
společné sociální zázemí na chod-
bě a společnou kuchyň, a to jsou 
ještě ty lepší případy. „Pro společ-
nost je riziko v tom, že když děti 

budou vyrůstat na ubytovnách, 
tak se stanou dětmi ubytovny, bu-
dou to brát jako standard a normu, 
zvyknou si na sociální dávky a stá-
lou podporu sociálního systému 
a to není dobře. Bydlení na uby-
tovně přitom paradoxně stojí dvou 
až trojnásobek toho, co se platí za 
běžný byt. Může to být i 14 tisíc 
za jednu místnost. Proč je to tak 
v České republice, nevím…,“ říká 
Ivan Fabík. 

Šumbarák má u bydlení se soci-
ální službou přísnější podmínky. 
Může okamžitě vypovědět nájem-
ní smlouvu jakémukoli klientovi, 
pokud se nechová, jak má, nebo 
neplatí nájemné. V současnosti 
je obsazeno celkem 10 bytů první 
kategorie s centrálním vytápěním 
a druhé kategorie s gamaty. „Není 
to však o tom, že byty rozdáváme,“ 
vysvětluje Fabík. „Lidé musí splnit 
určitá kritéria. Teď mi volali z Ar-
mády spásy, že potřebují byt pro 
rodinu dvou rodičů se dvěma dět-
mi. A kdo nerespektuje pravidla, 
okamžitě v dalším měsíci končí. Ti, 
co si byt udrží dva roky, pak mo-
hou od vlastníka bytu získat dekret 
na vlastní jméno na další období. 
To jsou dobrá pravidla.“  (pebo)

NA PROCHÁZCE. Anna Pavlíková musí vyvenčit Barborku, i když jsou 
mrazy.   FOTO: PETR BOHUŠ

Rekonstrukce náměstí
„Jednou z důležitých investičních 

akcí města Havířova je dokončení 
rekonstrukce náměstí T. G. Masa-
ryka v letošním roce. Oprava byla 
zahájena loni v srpnu, dokončení 
je naplánované na konec letošního 
května. Zásadní oprava náměstí 
si vyžádá náklady přes 53 miliony 
korun. Účelem investice je vytvo-
ření klidové a společenské zóny na 
náměstí, zklidnění této městské 
části díky tomu, že automobilovou 
a autobusovou dopravu vytěsníme 
do bočních ulic. Dojde k vytvoření 
dvou nových autobusových zálivů, 
bude provedena rekonstrukce 

veškerých inženýrských sítí i ve-
řejného osvětlení, dojde k rozšíření 
kapacity parkovacích míst ze sou-
časných 54 na 87. 

Rekonstrukcí projdou místní 
komunikace a chodníky pro pěší, 
vybuduje se cyklostezka, veřej-
né WC a bude nainstalován nový 
městský mobiliář - lavičky, stoja-
ny pro cyklisty, odpadkové koše. 
Součástí rekonstrukce náměstí 
je výsadba nové zeleně a zlepšení 
celkového vzhledu jednoho z nej-
starších náměstí v Havířově,“ 
uvedla Eva Wojnarová, tisková 
mluvčí MMH.  (pebo)

VE VÝSTAVBĚ. Na konci května se můžeme těšit na nové náměstí T. G. Ma-
saryka FOTO: PETR BOHUŠ
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Plány Občanského sdružení Šumbarák
Šumbarák ve spolupráci 
s dalšími organizacemi 
a jednotlivci pro tento 
rok chystá spoustu akcí. 
Streetballový kroužek 
bude probíhat během 
celého roku a bude orga-
nizovat i dílčí turnaje.  

„Stejně jako v loňském roce 
uspořádáme setkání s nájemní-
ky, to nejbližší bude 11. března 
v 18 hodin v Bivoji. Chystáme 
fotosoutěž o nejhezčí místo na 
Šumbarku s následnou výsta-
vou fotografií na ZŠ Jarošova 
a vytvořením pohlednic z vítěz-
ných fotek ze soutěže, soutěž 
o nejhezčí velikonoční výzdobu, 
kraslice, beránka a pomlázku. 

Rádi bychom také připravili vý-
let pro seniory na Pustevny nebo 
do skanzenu v Rožnově, olym-
piádu pro děti ZŠ, vědomostní 
kvíz pro týmy dětí a seniorů, 
Den seniorů. Na listopad plánu-
jeme Halloween - průvod masek 
a dlabání dýní, turnaj ve futsalu 
a na konci roku Mikuláše pro děti 
a seniory. 

Aby se o nás více vědělo, chys-
táme nástěnku na trafice u za-
stávky MHD, budeme rozvíjet 
stránku Šumbaráku na Face-
booku, informace o Šumbarku 
umístíme i na Wikipedii na in-
ternetu. 

O všech akcích vás budeme prů-
běžně informovat,“ uvedla Eva 
Rydrych ze Šumbaráku.  (pebo)

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: petr.bohus@solokapr.cz.

PŘÍPRAVA STRATEGIE. Jiří Berger (vlevo) a Ivan Fabík připravují plány 
Šumbaráku na lednové poradě. FOTO: PETR BOHUŠ

Soutěž pro dvě generace
Domov seniorů Luna uspořádal 

31. ledna soutěž pro 2 generace 
- své seniory a děti z Nízkopraho-
vého zařízení pro děti a mládež 
Armády spásy. Soutěž proběhla 
už podruhé. Děti a senioři tvořili 
týmy, které plnily úkoly na jed-

notlivých stanovištích, například 
vědomostní hry, házení míčem na 
plechovky, skládání lodí z papíru 
atd. Jaká soutěž byla a kdo zvítězil, 
se dozvíte na stránce Šumbaráku 
na Facebooku a v únorovém tiště-
ném čísle.  (pebo)

Vodítka jsou povinnost! 
Budu ráda, když se lidé dově-

dí, že pejsci nejsou jenom milá 
zvířátka, ale mohou i kohokoliv 
ohrozit. Na Šumbarku bydlím 35 
let. Jsme s manželem důchodci, 
tak jsme si pořídili malinkého pej-
ska. Yorkšírského teriéra. Vážil 
1,5 kg a měli jsme ho 8 let. Chci 
upozornit na to, že někteří lidé ne-
dodržují povinnost mít pejska na 
vodítku. Stalo se nám to osudným. 
Volně pobíhající a vzteklý pes nám 
našeho pejska zakousnul. Už nám 
ho nic nevrátí, ale chci varovat, 
může se stát, že kousne třeba 
malé dítě. Prosím, upozorněte na 
to. Pejsků na sídlišti bez vodítka 
stále přibývá a nikomu to nevadí. 
Pejskaři sice tvrdí, že jejich pes by 
to nikdy neudělal, ale nikdo neví, 

co se v hlavě zvířete odehrává. 
Moc Vám děkuji. 

 Jiřina

Buďte rádi, že bydlíte 
na Šumbarku 1

Jsem pět let v důchodu, dříve 
jsem byl řidič autobusu a horník. 
Na Vánoce se mi dostal do rukou 
Šumbarák, tak se mi líbil, že vám 
to chci říct. Časopis má přehled-
nou grafiku, o aktivitách sdružení 
je tam všechno, od A do Z. Líbí se 
mi to. Na Šumbarku 1 je také větší 
pořádek než u nás. U nás máme na 
ulicích poházené pet lahve, roz-
bité koše. U vás se mi naopak líbí 
předzahrádky, to je moc dobrý ná-
pad. Držím vám palce.

 Alois Gamba,
 Moravská ulice, Šumbark 2

VZKAZY ČTENÁŘŮMDemolice obytného domu

Demolice obytného domu 
na ulici Obránců míru 
č. p. 701/9, 702/11, 
703/13, 704/15.

Rada města Havířova schválila 
záměr demolice tohoto obytného 
domu z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu. Dům spravuje 
Městská realitní agentura. Všech 
24 bytů druhé kategorie je ve velmi 
špatném technickém stavu a jsou 
dlouhodobě neobsazené. V sou-
časnosti tam bydlí pouze 4 lidé, 
ve dvou propojených bytech pro-
vozuje své služby Armáda Spásy. 

Případná rekonstrukce by stála 15 
až 20 miliónů korun bez investic 
do dálkového topení. Proto Rada 
města rozhodla o demolici. 

Stávající nájemníci mají mož-
nost se hlásit do jiných bytů. Ar-
mádě spásy nabídla Městská rea-
litní agentura podobné prostory 
ve vedlejším domě. Ta musí zvážit, 
zdali je to možné s ohledem na čin-
nost, kterou vykonává. Demolice 
by se měla uskutečnit v průběhu 
roku, v současné době probíhá 
výběrové řízení na jeji realizaci. 
Místo domu vznikne zelená plocha 
s lavičkami.  (pebo)
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Šumbaráci, znáte někoho zajímavého ve svém okolí, kdo by si zasloužil, abychom o něm napsali článek? 
Pošlete nám tip na e-mail redakce: petr.bohus@solokapr.cz

Záměry Magistrátu města Havířova na Šumbarku v roce 2014
„Město bude pokračovat v revita-

lizaci obytných domů na ulici Mlá-
dí a upravovat lesopark nedaleko 
Domova seniorů Luna. Letos také 
plánuje postavit Centrum dopravní 
výchovy v místě, kde jsou dnes mo-
tokáry. Z Fondu veřejně prospěš-
ných aktivit je vyčleněno 20 milionů 

korun. Pracuje se na projektové do-
kumentaci rozšíření hřbitova včetně 
výstavby obřadní síně, realizace by 
měla být v dalších letech. Začne prv-
ní etapa rekonstrukce Domova se-
niorů střediska Luna. Ve spolupráci 
s městem bude postavena krytá hala 
tenisových kurtů. 

Na základě smlouvy mezi měs-
tem Havířov a Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje by se měla 
postupně provádět oprava kryté-
ho bazénu, jehož majitelem je kraj.  
Město plánuje postavit spojovací 
chodník ulic Chatařská a Prachatic-
ká. Dále se bude finančně spolupo-

dílet na stavbě okružní křižovatky 
ulice Anglická, stavbu realizuje kraj, 
Havířov se podílí částkou 2,3 milio-
ny korun. Bude samozřejmě probí-
hat drobná údržba chodníků a ko-
munikací, rozsah bude upřesněn 
v březnu,“ uvedla Eva Wojnarová, 
tisková mluvčí MMH. (pebo)

Jaký bude další osud restaurace Bivoj? 
Tisková mluvčí Eva Wojnarová 

našemu zpravodaji Šumbarák po-
tvrdila, že Magistrát města Haví-
řova má skutečně zájem vybudovat 
v Bivoji kulturní nebo společenské 
zařízení pro využití volného času 
místních dětí, případně komunitní 
centrum se sportovním, kulturním 
a vzdělávacím programem, které 
by mohlo vést ke zklidnění života 
na tomto místě. Záměr odkoupení 

již zastupitelé schválili, teď je v jed-
nání s majitelem objektu cena. Ten 
dostal písemnou nabídku od vede-
ní města a bude se k ní vyjadřovat. 
Konečné rozhodnutí by mělo být 
přijato na dubnovém zastupitel-
stvu. To jsou slova tiskové mluvčí 
a za Šumbarák dodáváme: budeme 
se těšit na všechny změny, které 
povedou k lepšímu životu na Šum-
barku.  (pebo)

Volný byt
RPG Byty nabízí pronájem by-

tové jednotky 1 + 2, ul. Wolkerova 
715/2 k dlouhodobému pronájmu. 
Byt ve 3. patře po částečné rekon-
strukci má dva balkony a komoru. 
Novou elektroinstalaci a nová plas-
tová okna. V předsíni a kuchyni je 
lino, v pokojích původní parkety, 
v kuchyni plynový sporák a kuchyň-
ská linka. Koupelna i WC v dobrém 

stavu. Jeden z pokojů je průchozí. 
Dům se nachází do 200 m od veške-
ré občanské vybavenosti důležitých 
služeb (lékárny, zdravotního stře-
diska, obchodů, pošty). Před do-
mem je dětské hřiště. V domě jsou 
nové vstupní dveře, zvonková tabla 
a poštovní schránky. Vchod je čistý, 
zamyká se. Připojení k internetu 
a TV u společnosti PODA na první 
dva měsíce zdarma.

INZERCE - Nabízíme volný byt a nebytové prostory

Nebytové prostory
RPG Byty pronajme zavedenou 

asijskou restauraci. Možno využít 
jako vývařovnu, jídelnu, bistro. Re-
staurace se nachází v blízkosti Ná-
městí T. G. Masaryka a střední školy. 

110m2, ulice Slovenského národního povstání 805/2

V případě zájmu 
volejte na tel.: 

724 473 773

V případě zájmu 
volejte na tel.: 

840 114 115


