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 Náměstí je téma k diskuzi

ŠUMBARÁK
ZDARMA  číslo 7 

červenec 2014

 Proč RPG mnoha žadatelům o byt nevyhoví?

 Málo laviček? Důvodem je hluk
 Sídlištní zahrada se jen zelená

Měsíčník pro všechny, kterým záleží na budoucnosti Šumbarku

Šumbark má svého Ironmana

O prázdninách
pojede MHD méně
Až do konce srpna platí
prázdninové jízdní řády
MHD, a to kvůli sníženému
počtu cestujících. První
zářijový den bude obnoven
provoz linek MHD v původním rozsahu. (red)

Na Facebooku je
nás zase víc!
Již téměř stovka z vás se přidala
do facebookové skupiny Šumbarák, kam posíláte své fotky,
odkazy a příspěvky do diskuzí.
Děkujeme všem za lajky!

HONZA MALOŠÍK. Majitel Cyklokrámu na Šumbarku je vynikající sportovec a věnuje se nejtvrdšímu triatlonu naFOTO: ARCHIV J. MALOŠÍKA
zvanému Ironman. Více čtěte na straně 4.

Neuspěli jsme s žádostí o grant. Nevadí, jedeme dál
Zklamání. Taková byla reakce
na verdikt Ministerstva práce
a sociálních věcí, které zamítlo žádost Šumbaráku o dotaci
na projekt sociálního bydlení.
„Zatím náš projekt bydlení koordinuje jen jeden člověk a jeho
kapacita je již vyčerpaná. Žádali

jsme o prostředky na další koordinátory. Nejenže bychom díky
tomu zkvalitnili naše služby, ale
také bychom mohli dát práci dalším lidem,“ upřesňuje Ivan Fabík
ze sdružení Šumbarák. Neskrývá
rozčarování nad odůvodněním ministerstva, které označilo činnost
Šumbaráku za málo inovativní.

„Řadu let si všichni sociální
pracovníci i psychologové lámou
hlavu nad tím, jak vysvobodit malé
děti z prostředí ubytoven a zároveň je ponechat s rodiči, kteří mají
nízký příjem. Šumbarák rozjel
program dávající lidem s nízkými
příjmy a touhou žít spořádaný život šanci. Že je to správná cesta,

jsme se přesvědčili už mnohokrát.
A poznáte to i na jejich spokojených dětech, které mají konečně
důstojný prostor, kde mohou vyrůstat. Troufám si říci, že zejména
pro tyto je náš projekt inovativní
zcela zásadně,“ uzavírá.
Šumbarák bude hledat prostředky na svou činnost dál.  (pie)

Soud poslal na šest let za mříže pachatele výbuchu
Okresní soud poslal na šest let do
vězení pětačtyřicetiletého Milana
Žipaje za to, že způsobil výbuch plynu v domě RPG Byty na Šumbarku.
K výbuchu došlo vloni v září.
Žipaj dřív bydlel v horním pat-

ře čtyřpodlažní bytovky. RPG
ho vystěhovala, on se ale do
domu nadále vracel. V osudný
den v horním patře pustil plyn
a v bytě, kde dřív bydlel, zapálil
svíčku. Po nahromadění plynu

došlo k explozi. Výbuch byl tak
devastující, že se zřítily části
stropu a střechy. Jen náhodou
nebyl nikdo zraněn. Žipaje chytila policie hned po činu. Ten pak
strávil skoro rok ve vazbě.

Společnost RPG nabídla nájemníkům náhradní bydlení
a dům postupně opravila. V průběhu léta bude bydlení v rekonstruovaném domě znovu k pronajmutí. 
(pie)
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Zaráží mě nenávist lidí k ubytovaným
Ivan Fabík je místopředsedou sdružení Šumbarák
a zároveň koordinátorem
sociálního bydlení, služby,
kterou Šumbarák poskytuje
od druhé poloviny loňského
roku. Co sociální bydlení
přináší, kdo jej využívá,
o tom jsme již psali mnohokrát. Přesto dostáváme
na Facebook nebo na naši
emailovou adresu nenávistné
vzkazy o „verbeži“ a „sockách“, které prý v sociálních
bytech bydlí a údajně obtěžují ostatní spoluobčany.
S Ivanem Fabíkem jsme si
povídali o tom, jak hluboce
se tyto soudy mohou mýlit a jak dokážou ublížit.
 Ivane, vysvětlil byste, komu
vlastně pronajímáte byty a mohl
byste nějak okomentovat fámy,
že ubytováváte nepřizpůsobivé
a problémové lidi?
V první řadě bych každému, kdo
něco takového říká, položil otázku, co by nám podle něj ubytovávání problémových lidí a rodin
přineslo. Odpovím si na to sám.
Kdybych skrz Šumbarák poskytoval bydlení nespolehlivým a problémovým lidem, měl bych z toho
nepříjemnosti hlavně já a naše
sdružení. Jednak bychom odradili
již stávající nájemníky a poštvali
je proti sobě, což nechceme, a také
bychom se vystavili riziku, že takový člověk byt poškodí nebo na
něm způsobí dluh. Škody i dluhy
padají na naše hlavy a věřte, že
to bych si opravdu nepřál. Takže
znovu opakuji: problémové lidi
nechceme, protože bychom měli
nepříjemnosti a starosti hlavně
my. Proto si také podnájemníky
pečlivě vybíráme. Jen zhruba jeden z deseti naše podmínky splní
a šanci bydlet dostane.
 Lidé si ale myslí, že sociálně
slabý je zároveň nepřizpůsobivý
člověk. Je to pravda?
Sociálně slabý neznamená
potížista nebo alkoholik. Mám
mnoho žádostí od seniorů, kte-

ně docházejí terénní pracovnice,
kontrolují, jak si vede, a dávají
nám hlášení. Při sebemenším zaváhání takovému klientovi nárok
na bydlení zaniká. Ze zkušenosti
však vím, že druhá šance je právě
pro takové nájemníky velmi důležitá a nechtějí o ni přijít. Jsou to
jedni z nejspolehlivějších a nejlepších nájemníků, což bylo patrné
například při zapojení do úklidů
v lokalitě, ale i při účasti na dalších
akcích, které Šumbarák v minulosti pořádal!

IVAN FABÍK. Koordinátor bydlení se sociální službou. 
ří bydleli celý život v pronajatém
bytě, ovdověli a sami už velký byt
finančně neutáhnou. Jenže aby
mohli dostat menší byt například
od realitky, museli by složit kauci.
Na to ale ze svých důchodů nemají šanci ušetřit. A kam s takovým
člověkem pak? Zeptal bych se na
radu těch, kdo nám na Facebooku
nadávají. Asi bych se ale kloudné
odpovědi nedočkal. Šumbarák
právě takovému důchodci poskytne možnost jít bydlet bez kauce.
Jinak by asi skončil na ubytovně.
To je bohužel realita.
 Nejsou to ale jen důchodci, kteří přes Šumbarák získali bydlení,
ne?
Ne. Jsou to i mladí lidé. Nedávno mne oslovil mladý pár, oba jsou
dospělí studenti. Už nechtěli bydlet se svými rodiči, a tak hledali
byt. Jenže protože jsou to studenti, kteří nemají našetřené žádné
peníze, nemohli zaplatit kauci.

FOTO: JIŘÍ ZERZOŇ

Požádali proto o byt Šumbarák.
Další naší cílovou skupinou jsou
týrané ženy nebo muži a ženy,
kteří procházejí komplikovaným
rozvodem.
 Takže se lidé nemusí obávat
opilců, kteří by v bytech dělali
kravál a na chodbách nepořádek?
Takovým se vyhýbáme, protože
by to zavánělo nepříjemnostmi.
Opilci často bývají neplatiči a porušují domovní řád. O ty my nestojíme.
 V minulosti jsme psali, že byty
pronajímáte i lidem, kteří se vyléčili z alkoholové závislosti. Nemáte obavu, že by to nezvládli
a začali znovu pít?
Jsou to lidé, kteří prošli náročnou mnohaměsíční léčbou. Pokud
Armáda spásy, která má nad nimi
dohled, usoudí, že jsou připraveni
na samostatné bydlení, není důvod jim to neumožnit. Za každým
takovým klientem pak pravidel-

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.

 Přesto si nemohu pomoct a musím se zeptat. Jak dokážete lidem
stoprocentně zaručit, že jejich
nový soused bude vzorný? Ani ty
nejlepší záruky nemohou vyloučit, že dotyčný selže. Co pak?
Stoprocentně nejde zaručit nikomu nic. Naprosto každý a znovu podtrhuji slovo každý, může
zklamat. Nikdo z nás neví, v jaké
situaci se jednou sám ocitne a jak
se zachová. Nám se už ve dvou
případech stalo, že jsme dali šanci
rodině, která to nezvládla. Sousedé podali stížnost na zákaznickou
linku RPG, my jsme udělali místní
šetření a protože nedošlo k nápravě, další měsíc už tam ti lidé nebydleli.
 Jak rychle dokážete problémového nájemníka „vyexpedovat“
pryč?
Je to otázka jednoho měsíce.
Stačí podnájemníkovi neprodloužit smlouvu a to je celé. Nárok na
užívání bytu mu zanikne a on musí
odejít. Na rozdíl od RPG, které se
nájemníka zbavuje někdy i rok, my
můžeme udělat tento proces velice
rychle. Neřešíme soudní vystěhování ani tolik složitých formalit. V tom
je přednost bytů se sociální službou.
 Přináší nově obsazené byty
ostatním nájemníkům v domě nějakou výhodu?
Minimálně finanční. Čím více
lidí ve vchodě bydlí, tím menší
náklady jednotliví nájemníci platí
na společné energie nebo opravy.
Částka se mezi všechny spravedlivě rozpočítá. 
(pie)
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Nové náměstí bude snad přát kultuře
Jeden ze stesků obyvatel Šumbarku zní: Není tady kultura, nic
se tady neděje! Město však do budoucna počítá s pořádáním
různých akcí a rekonstruované náměstí je na to připraveno.
Náměstí TGM je uděláno a od
počátku projektu přizpůsobeno
tak, aby se kulturní, společenské
i shromažďovací akce mohly pořádat právě tady. „Je zde výsuvný

energetický sloupek pro případné napojení na energie, možnost
ozvučení pódia nebo napojení
prodejních stánků na energie.
Celá plocha je koncipována tak,

Armáda spásy pomohla
mužům najít práci
Muži, kteří procházejí
programem Armády spásy v Domě pod svahem,
se po vyléčení alkoholové
závislosti snaží začlenit
zpět do společnosti.
Nalezení práce je důležité, aby
se mohli finančně osamostatnit.

Mohou díky tomu splatit dluhy
a získat nové kontakty. Za poslední dva měsíce se to povedlo čtyřem
uživatelům. Kromě toho jeden uživatel služby následné péče v září
nastupuje na rekvalifikaci, kterou
pořádá Úřad práce v Havířově.
Všem gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů. 
(pie)

Lidem po rekonstrukci
chybí více laviček
Šumbarským se nelíbí, že je
na náměstí málo laviček a že jsou
z kamene. Tady je několik úryvků
z diskuze na Facebooku:
„Sedět bez laviček a ještě s Olachama, fakt pecka, no holt to není
pro nás.“
„Více laviček - více skupinek, co
popíjejí z krabiček. Nám se to líbí,
jsme nadšeni a konečně máme pod
okny klid!!!!“
„ Náměstí je sice fajn, ale na prd,
když si není kam sednout, čtyři lavičky to nevytrhnou a směrem dolů
z náměstí je jich pět nevyužívaných
tak hojně, jako by byly na náměstí.
Trošku nedomyšleno. Na kameni se
mi sedět opravdu nechce.“
„Jak dlouho to zůstane? Stačí
přijít v nočních hodinách a uvidíte“
„Vůbec se mi to nelíbí.“

Slušní lidi – více laviček
Důvodem však není nic jiného
než prevence proti vandalismu
a hluku. Nejen město, ale také
RPG Byty nemá s lavičkami
dobrou zkušenost. Často se stávalo, že lavičku buď někdo zničil, nebo na ní vysedávali opilci.
Hlasité rozhovory obtěžovaly
občany i ve dne. Ostatně sami
obyvatelé Šumbarku na setkání
v Bivoji říkali, že není nic horšího, než přijít domů po noční
směně a nemoci se vyspat kvůli
hluku pod oknem. K mrzutosti
stačí pak i normální rozhovor,
plačící dítě nebo kouř z cigarety.
Město i RPG hledá kompromisy,
aby nikdo nebyl obtěžován a zároveň byly vyslyšeny potřeby
lidí. 
(pie)

že spodní část náměstí je spíše pro
akce, horní pro odpočinek. Jak si
lidé jistě všimli, není především
na spodní ploše náměstí moc laviček, pro posezení tady případně
poslouží schody. Také místo pro
vánoční strom je bokem, aby třeba
něčemu nezavázel,“ upřesňuje Eva
Wojnarová, mluvčí havířovského

magistrátu. První akci uspořádá
město na šumbarském náměstí
nejdřív po Novém roce. Neznamená to však, že se zde nebude nic
dít. Už v říjnu bude prostranství
sloužit předvolebním mítinkům.
Stejně tak si mohou plochu již teď
pronajmout od města organizátoři
(pie)
festivalů a koncertů. 

INZERCE - Nabídka bytů RPG Byty

2 + 1, Jarošova 839/14, přízemí,

2 + 1, Jarošova 775, 2. patro,

54 m2, 4000,- /měsíc

48 m2, 3770,- /měsíc

3 + 1, Dukelská 625/8b, 1. patro,

70 m2, 4300,- /měsíc
2 + 1, nám. T. G. Masaryka 810/4 1.

patro, 55 m2, 4300,- /měsíc
(v domě je výtah s plošinami pro
vozíčkáře)

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

Proč je spousta prostor
od RPG byty prázdných?
Ve snaze pronajímat byty jen
slušným a nekonfliktním lidem
musí RPG mnoho zájemců o bydlení odmítat. Zeptali jsme se makléřky Jiřiny Kočí, jaký zájem lidé
o byty na Šumbarku mají a kolik
z nich se svými žádostmi neuspěje.
„Kvůli bydlení na Šumbarku
mě měsíčně osloví okolo třiceti
zájemců. Ale jen pěti z nich byt
pronajmeme. Zbytek nesplní
naše podmínky. U potenciálních

nájemníků zjišťujeme, jestli v minulosti nebyli dlužníky nebo spoludlužníky na některém z našich
bytů. Také jsou pro nás rozhodující příjmy a reference. Pokud
máme informaci, že je dotyčný
problémový, hlučný a hrozí, že by
mohl on nebo jeho početná rodina
ostatní nájemníky obtěžovat, jsme
ostražití. Stojíme o solidní nájemníky, kteří budou byt užívat dlouhodobě,“ ujišťuje Jiřina Kočí.  (pie)

Náměstí může být pro podnikatele nová příležitost
Miroslav Mynář jako předseda
Šumbaráku a zároveň podnikatel,
který má na Šumbarku provozovnu,
nevidí důvod, proč by měli lidé vnímat rekonstrukci náměstí tolik kriticky. „Spíš bych se snažil dotáhnout
to, co ještě není. Víc laviček může
být časem, to asi není problém. Co
se týče celkového dojmu, náměstí je
teď nové, stromky jsou teprve malé,

takže to působí celkově sterilně. Za
pár let se to zlepší. Já osobně bych
viděl jako jediné mínus, že ještě
není opravené staré rozpadající se
betonové zábradlí lemující náměstí.
Avšak i to je podle mých informací
v plánu,“ říká Miroslav Mynář a dodává, že nejen vizáž lokality, ale také
cenová politika nájmů je pro mnoho
podnikatelů rozhodující. Šumbarák

bude chtít ve spolupráci s RPG Byty
zvolit vhodnou a zajímavou strategii
podpory pro drobné živnostníky.
Všichni bychom si přáli, aby se obsadily volné prodejny, které jsou již
několik let prázdné.
„Nemusí to ale nutně být jen
kamenné obchody, které by na náměstí přivedly nakupující. Mohli
bychom se inspirovat třeba farmář-

skými trhy, které pořádá město
na náměstí Republiky. Bývají tam
prodejci s alternativní nabídkou
různého zboží, počínaje sezónní
zeleninou a ovocem, sýry a máslem,
pekařskými a uzenářskými výrobky
nebo zahradními květinami a rostlinami. Bylo by zajímavé, kdybychom
na Šumbarku měli něco podobného,“ zamýšlí se Mynář. 
(pie)
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Na Šumbarku máme svého Ironmana
Nenápadný kluk, co prodává
na Šumbarku v Cyklokrámu kola,
Jan Malošík, provozuje sport, který patří k nejtěžším vytrvaleckým
disciplínám. Ironman je nejpopulárnější, ale nejtvrdší triatlon
vůbec. Skládá se z plavání na trati o délce 3,86 km, jízdě na kole
(180,25 km) a maratonského běhu
(42,2 km). Závod probíhá v uvedeném pořadí a bez jakékoli přestávky. Malošík v něm slaví úspěchy.
Honza se do triatlonu pustil po
deseti letech cyklistiky. „Triatlon
jsem začal dělat vloni. Z těch dlouhých ironmanů mám za sebou Moraviamana, Slovakmana na konci
září se chystám na Elbamana,“
vyjmenovává. Jeho největším úspěchem bylo letošní druhé místo na
beskydském Beskydmanovi, který

ŠUMBARSKÝ IRONMAN. Jan Malošík z Cyklokrámu je vrcholový sportovec.
Kondici i uznání mezi sportovci získal tím, že dřel. FOTO: ARCHIV JANA MALOŠÍKA

Sídlištní zahradě se daří

měl sice poloviční vzdálenost, ale
kvůli převýšení a terénu byl náročný zase jinak. Na otázku, jak moc
musí člověk na ironmana trénovat,
odpovídá Honza jedním slovem:
Hodně. Pro představu popíše víkendový trénink: „V sobotu v sedm
plavu jeden a půl kilometru, pak
jedu na kole asi sedmdesát kilometrů, na závěr je výklus okolo deseti
kilometrů. V neděli jedu na kole
sto kilometrů, běhám patnáct kilometrů,“ popisuje Malošík. Všechno směřuje k tomu, aby byl v den
závodu dobře připravený a pokud
možno ho nic nepřekvapilo. Podle
jeho slov se dá dost dobře trénovat
i v okolí Havířova. „Pežgovský les tu
máme hned za humny, je tam plno
pěšinek. Pro běh úplně ideální,“ povzbuzuje k tréninku i ostatní.  (pie)

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)
Ondra Vavříček si před dvěma
lety usmyslel, že na zarostlém
kousku země na Šumbarku vybuduje sídlištní komunitní zahradu.
„Branku zahrady jsme poprvé
otevřeli v březnu roku 2012, spolu
se mnou tady začalo hospodařit
dalších šest domácností ze Šumbarku, což je i s dětmi dvaadvacet
lidí,“ říká Ondřej Vavříček. Zahrada má sice omezenou kapacitu,
avšak podle jeho slov by ještě jednu až dvě rodiny s touhou si něco
svého vypěstovat pojmula. Zájemci se mohou ozvat na adresu:
ondrej.vavricek@seznam.cz nebo

zasum@email.cz. Komunitní zahrada získala nejen sympatie samotných zahradníků, ale také Nadace OKD, která podpořila školku
na Moravské ulici, přesněji vybudování mobilního záhonu a zahradní učebny. „V projektu je naše
sdružení jako partner a víceméně
realizátor. Chtěli bychom více
expandovat s myšlenkou třídění
a kompostování bioodpadu mezi
šumbarské, a to nejen na dvojce,
ale i na trojce. Zatím se nám to ale
moc nedaří. Věřím, že projekt nám
v propagaci hodně pomůže,“ uzavírá Vavříček. 
(pie)

CENA: 80,- Kč
Letní doučování pro děti zdarma
Přineslo vaše dítko na vysvědčení špatné známky nebo ho dokonce
čekají opravné zkoušky? Pokud sami nemáte prostor na jeho doučování nebo si na to netroufáte, obraťte se na Armádu spásy. Na číslech
773 770 179, 773 770 180 nebo 773 770 181 kontaktujte terénní
pracovnici, která se s vámi na doučování dohodne.
Armáda spásy také pořádá od pondělí až do čtvrtka dětské kluby.
Mezi 9.30 až 10.30 probíhá klub pro menší děti ve věku 6 až 10 let,
odpoledne od 13.30 do 14.30 se koná klub pro starší. V pátek chodí
terénní pracovnice ven mezi děti a snaží se je zapojovat do různých
her a dalších aktivit. (pie)

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
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