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Vážení občané,
dovolte mi nejprve vám všem poděkovat za účast v komunálních volbách. Po 

šestnácti letech dochází v našem obvodě k zásadním změnám. Tři demokratické 
politické strany ČSSD, KDU-ČSL a ODS se dohodly a podepsaly koaliční 
smlouvu na jejímž základě byla zvolena nová rada obvodu. Tato dohoda vychází 
z průniku volebních programů, které dle mého názoru, jednoznačně přispějí 
k dalšímu rozvoji našeho obvodu. (Plný text programové dohody bude zveřejněn 
v lednovém čísle.) 

Dalším podstatným rysem proč tyto strany vytvořily koalici je vzájemný respekt 
a důvěra bez kterých nelze řídit a rozvíjet náš obvod. Samotná volební kampaň, 
dle mého názoru, proběhla korektně jako souboj myšlenek a programů. Jediným 
kdo neměl komplexní volební program bylo sdružení nezávislých vedené Ing. 
arch. Lianou Janáčkovou. Z tohoto důvodu nebylo možno s tímto sdružením 
jednat o koaliční spolupráci, neboť jediným programem tohoto sdružení bylo, 
aby paní senátorka Janáčková byla opětovně zvolena starostkou. Toto opravdu 
na koaliční spolupráci nestačí. 

Předvolební sliby a realita bývají někdy v rozporu, ale za svou osobu slibuji, 
že udělám vše pro to, aby tomu v našem případě tak nebylo. Jako první kroky 
ve funkci starosty budu věnovat reorganizaci úřadu, a to směrem k občanům. 
Jde mi o změnu současného chaotického rozmístění odborů, změnu úředních 
hodin a bezbariérový přístup. Závěrem mi dovolte zopakovat jeden z mých 
předvolebních slibů. Chci  našemu obvodu sloužit,  ne vládnout.

Váš Radomír Michniak

Pokud jste pacienty soukromé zubní 
ambulance MUDr. Svatavy Dočekalové, 
která má sídlo na ulici J. Šavla 4 
v Mariánských Horách, zaznamenejte si 
nový kontakt. Ordinace má od 1. listo-
padu 2006 nové telefonní číslo a sice 
599 526 703.  (Red.)

Důležité
oznámení

V červenci letošního roku zorganizoval 
zdejší Úřad městského obvodu spolu s OZO 
Ostrava s.r.o. přistavení mobilní sběrny 
nebezpečných odpadů do areálů garáží 
v našem obvodě. Sběrna stála vždy jeden 
den u garáží na ulici Baarova, Výstavní, 
Fráni Šrámka, Nájemnická, Žákovská.

Občané byli předem na tuto akci 
upozorněni článkem v radničním Zpravodaji, 
na webových stránkách zdejšího Úřadu 
městského obvodu a dále ještě pracovnice 
odboru MHDaO vylepovala na vrata garáží 
letáčky s upozorněním, datem a hodinou 
přistavení Sběrny nebezpečného odpadu do 
jednotlivých areálů garáží.

Celkem bylo do Sběrny odevzdáno našimi 
občany 750 kg barev, 70 kg technického 
oleje – využitelného, 219 kg olověných 
akumulátorů, 6 kg laboratorních chemikálií, 
40 kg znečištěných obalů, zářivky, 2 kg 
suchých článků, 2 kg léčiv, celkem bylo 
odevzdáno 1,090 t nebezpečného odpadu.

Myslíme si, že tato akce byla úspěšná 
a budeme se snažit, aby i v letech následujících 
se tato akce opakovala. Je sice pravdou, že 
v našem obvodě máme v provozu Sběrný 
dvůr na ul. Rybářské, poblíž Kauflandu, 
kde mohou občané bezplatně odevzdat 
mimo jiný také odpad nebezpečný, ale jak 
je vidět, garážníci a nejen ti, uvítali a využili 
přistavené mobilní sběrny nebezpečného 
odpadu přímo do lokalit garáží.

Máme radost z toho, že když už byla 
vynaložena částka 32 725 Kč, bylo to 
ke prospěchu věci a nebezpečné odpady 
neskončily někde pohozené v životním 
prostředí.

Pro zajímavost, provoz Sběrny 
nebezpečného odpadu na jeden den stojí 
6545 Kč.

Sběrna 
nebezpečného 

odpadu

Oficiální webové stránky Městské 
záchranné služby Ostrava naleznete pod 
adresou www.pohotovost-ostrava.cz. 
Naleznete zde informace o službách, 
které tato organizace poskytuje. Odkaz 
na tyto stránky naleznete i na webových 
stránkách naší radnice. Je to opravdu 
užitečná informace.  (Red.)

Užitečná
informace

Porucha veřejného 
osvětlení

Když na ulici nesvítí veřejné osvětlení, 
je to nepříjemná věc. Jak zjednat nápravu? 
Stačí zavolat na dispečink Ostravských 
komunikací, který váš problém vyřeší. 
Jeho telefonní číslo si dobře zapište: 
595 621 255.

(Red.)

VÝSLEDKY
voleb do Zastupitelstva městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, konané ve dnech 

20. a 21. října 2006.
V Mar. Horách a Hulvákách jsme volili ve 22 volebních okrscích. 
Ve volebních seznamech bylo zapsáno celkem 10 507 voličů. Vydaných úředních 

obálek bylo 3885, což je volební účast 36,98 %.

Výsledky podle jednotlivých stran (seřazených podle vylosovaného pořadí), uvádíme 
v tabulce:

Dne 6. 11. 2006 bylo ověřeno u Krajského soudu v Ostravě, že nebyl podán žádný návrh 
na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a na neplatnost volby kandidáta.

Z voleb vzešlo 15 členů zastupitelstva 

Ing. Jan Adámek, MBA, ODS
RSDr. Jiří Boháč, KSČM
Ing. arch. Liana Janáčková, Nezávislí
Ing. Jiří Jezerský, Nezávislí
MUDr. Eva Klapetková, Nezávislí
Luděk Kokeš, KSČM
Mgr. Markéta Korpasová, KDU-ČSL
PhDr. Jan Machač, ODS
Ing. Radomír Michniak, ODS
MUDr. Zdeňka Nohelová, ČSSD
MVDr. Michaela Rašková, Nezávislí
MUDr. Vladimír Sikora, Nezávislí
Ing. Lumír Slovák, ČSSD
Dagmar Stachová, ODS
Mgr. Ludmila Večerková, ČSSD

Na 1. ustavujícím zasedání Zastu-
pitelstva konaném dne 6. 11. 2006 zvolili 
do funkce starosty Ing. Radomíra 
Michniaka (11 hlasy pro, 2 proti, 2 se 
zdrželi).

Byli navrženi tři kandidáti. Ing. 
Slovák a ing. arch. Janáčková se 
kandidatury vzdali, tudiž  kandidoval 
pouze ing. Michniak. Ten získal 11 
hlasů pro, včetně hlasu ing. arch. 
Janáčkové, dále 2 hlasy proti a 2 se 
zdrželi, 

místostarostky MUDr. Zdeňku 
Nohelovou (14 hlasy pro, 1 se zdržel)
a do fuknce dalších členů Rady
Ing. Jana Adámka, MBA
Mgr. Markétu Korpasovou
PhDr. Jana Machače (MV)

Kandidátní listina              Hlasy- abs.             Hlasy- v %           Počet mandátů
1. Nezávislí 14 859 30,68 5
2. KDU-ČSL 2 788 5,76 1
3. Národní strana 330 0,68 0
4. ČSSD   9 132 18,85 3
5. ODS 13 267 27,39 4
6. KSČM   6 333 13,08 2
7. Strana zelených 1 725 3,56 0

Federace židovských obcí v ČR zahájila 
v letních měsících projekt „Mapování 
sociálních a zdravotních potřeb židov-
ských obcí v ČR“, který je podporován 
Nadačním fondem obětem holocaustu.

Smyslem projektu je vyhledat v celé České 
republice seniory a sociálně či zdravotně 
potřebné, kteří potřebují pomoc v obtížných 
životních situacích a podmínkách, jsou 
osamoceni a bez adekvátní pomoci.

Doposud máme přehled o sociálních 
a zdravotních potřebách cca 130 osob (např. 
členů Židovské obce v Ostravě, Terezínské 
iniciativy, Hidden Child, Svazu bojovníků 
za svobodu), kterým pomáháme zajistit 
potřebnou péči.

Předpokládáme však, že existují i další 
osoby, mající vztah k výše uvedeným 
organizacím, které by mohly mít o naši péči 
zájem.

Nabízíme tedy všem, kteří naši pomoc 
potřebují, aby kontaktovali sekretariát 
ostravské židovské obce – v dopoledních 
hodinách na tel. č. 596 621 354 nebo 
v odpoledních hodinách na tel. č. 
596 613 613 nebo na mobilním tel. č. 
723 336 468.

Současně prosíme každého, kdo si naši 
informaci přečte, aby ji se všemi kontakty 
předal dále svým příbuzným a známým.

Jiřina Garajová,
předsedkyně Židovské obce v Ostravě

Výzva
BAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

paní Bajtková Miluše
Chalánková Alenka

Durčáková Eva
Krčmářová Eliška

Kusý Milan
Losert Čestmír

Sukačová Alžběta
Žuchová Amalia
Biernat Vladimír

Frič Miroslav
Nováková Jindřiška

Adamcová Libuše
Chmurová Věra
Kubatá Libuše

Stochová Vlasta
Vojtíšková Vlasta

Arlt Walter
Fillová Marie

Holá Anna
Kubina František
Lešínská Marie

Stuchlíková Alexandra
Chalupová Rozalie

Bartková Gabriela
Fikáček Albert
Geržová Anna

Neničková Marie
Prošková Ludmila

Zbavitelová Ludmila
Zrůnek Miroslav
Johnová Libuše

Růžičková Matylda
Máchová Indra

Krejčí Marie

Smích a úsměv jsou brána a branka, skrze které vchází do člověka mnoho 
dobrého.  (P. S. Buck)

Jistě jste z tisku zaznamenali, že odbor dopravně správních činností Magistrátu města 
Ostravy už nemá pracoviště na adrese Výstavní 55 v Ostravě-Vítkovicích. Přestěhoval se do 
budovy bývalé Union banky na tř. 30. dubna 35/635 v Moravské Ostravě. Na nové pracoviště 
byly převedeny veškeré činnosti, týkající se registru řidičů, registrace motorových vozidel, 
ale i přestupkové agendy v provozu na pozemních komunikacích. Takže i nový řidičský 
průkaz si můžete vyřídit právě zde.

V níže uvedené tabulce si můžete zkontrolovat, kdy čeká povinná výměna právě ten váš.

Povinná výměna řidičských průkazů:
Vydáno    Výměna
Od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993  do 31. 12. 2007
Od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000  do 31. 12. 2010
Od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004   do 31. 12. 2013

Bližší informace vám poskytnou v informační kanceláři na tel. čísle 599 444 899. 
Telefonní čísla na agendu řidičských průkazů jsou 599 444 815, 599 444 864, 599 444 866, 
599 444 844 a 599 444 843. (Red.)

Výměna řidičských průkazů

V tomto měsíci oslavili svá jubilea

Všem jubilantům jménem vedení radnice
přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky.

Na snímku zleva Ing. Lumír Slovák, ČSSD, starosta Ing. Radomír Michniak a místostarostka 
MUDr. Zdeňka Nohelová, ČSSD.

CUKRÁRNACUKRÁRNA
„U SAKSŮ„U SAKSŮ””

Otevřeno:
Po - Pá 9.00 - 17.00
So 9.00 - 16.30
Ne 13.00 - 16.30
Přemyslovců 39, MHaH

604 302 298
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Počátek školního roku přinese vždy něco 
nového. Nové tváře dětí, nové zážitky. Letos 
jsme se v naší školce rozhodli uspořádat pro 
děti Svatováclavskou slavnost. Přímo na 
naší zahradě a trošku netradičně stavěním 
hradů z písku pro svatého Václava. Do jejich 
budování se překvapivě pustili také rodiče 
malých školáčků a pracovali s velkým 
zaujetím. Pozorovat děti, které byly šťastné, 
že si s nimi na písku hrají jejich rodiče bylo 
opravdu dojemné. Sladká odměna v podobě 
bonbónů za překrásné výtvory patřila všem, 

rodičům i dětem. Tato slavnost byla malým 
seznámením s novými rodiči a dětmi.

Jak jinak pak mohl tak krásný den skončit 
než opékáním párků u táboráku! Ten jsme si 
mohli konečně udělat na naší zahradě, kde 
nám naši tatínkové p.Vaněk, bratři Tyršovi 
a p. Zdařil, postavili krásné ohniště, za což 
jim patří velký dík.

Věříme, že takovéto vydařené setkání 
rodičů a dětí nebylo v naší křesťanské školce 
poslední.

L. Michalíková,
Křesťanská MŠ U Dvoru

Svatováclavská slavnost

Od 1. ledna 2007 se změní celý systém sociálních služeb. Hlavním důvodem k vypracová-
ní nové právní normy byla potřeba změnit systém sociálních služeb, který je už překonaný.

Sociální služby jsou určeny lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Aby 
se tito lidé mohli opět začlenit do běžného života, potřebují obvykle pomoc druhé osoby. 
Cílem je, aby byla dostupná taková nabídka sociálních služeb, která jim umožní žít v jejich 
přirozeném prostředí.

Samotné poskytnutí sociální služby je založeno na smluvním principu, což staví člověka 
do aktivní role – jeho potřeby a projev vůle by měly být určující pro zvolení formy pomoci. 
Na základě sociálního a lékařského posouzení tzv. stupně závislosti na pomoci jiné osoby 
je přiznán žadateli příspěvek na péči, který nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro 
bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. V praxi to znamená, že 
poslední zvýšení důchodu pro bezmocnost lidé obdrží od České správy sociálního zabezpečení 
v Praze v prosinci 2006 ve svých běžných výplatních termínech důchodu.

Podle nového zákona o sociálních službách se od 1. ledna 2007 budou lidé, kterým 
doposud náleží zvýšení důchodu pro bezmocnost, považovat za osoby závislé na pomoci 
jiné fyzické osoby takto:

Ve stupni I – lehká závislost, jde-li o osoby částečně bezmocné
Ve stupni II – středně těžká závislost, jde-li o osoby převážně bezmocné
Ve stupni III – těžká závislost, jde-li o osoby úplně bezmocné

Výše příspěvku pro osoby Pro osoby starší 18 let
do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
I. stupeň – lehká závislost 3000 Kč 2000 Kč
II. stupeň – středně těžká závislost 5000 Kč 4000 Kč
III. stupeň – těžká závislost 9000 Kč 8000 Kč
IV. stupeň – úplná závislost 11 000 Kč 11 000 Kč

Osoba do 18 let věku, která je ke dni 1. 1. 2007 podle dosavadních právních předpisů 
považována za dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, 
se od 1. 1. 2007 považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 
(těžká závislost).

Z výše uvedeného vyplývá, že o příspěvek ve IV. stupni – úplná závislost je občan 
povinen podat žádost na Magistrátu města Ostravy, nebude vyplácen automaticky.

Miluše Mücková, vedoucí odboru sociálních věcí

Příspěvek na péči nahradí zvýšení důchodu pro bezmocnost

KNIHOVNA
KNIHA
ČTENÁŘ

Knihovna Mariánské Hory,
Daliborova 9:
Oddělení pro děti a mládež:
7. 12. ve čtvrtek a 12. 12. v úterý 

od 14 do 17 hodin probíhá v knihovně 
zábavné odpoledne Vánoce ve Slezsku. 
Odpoledne plné vánočních soutěží, čtení 
pod stromečkem, povídání o vánočních 
zvycích s malým překvapením.

8. 12. a 15. 12. v pátek od 14.00 do 
16.30 hodin zveme všechny děti i dospělé 
na Vánoční výtvarnou dílnu, ve které 
budeme zdobit perníčky, vyrábět svíčky, 
anděly a netradiční vánoční přání.

Knihovna Fifejdy,
Jiřího Trnky 10:
Oddělení pro děti a mládež:
V úterý 5. 12. od 13 do 17 hodin 

zveme děti na Mikulášské nadělování. 
Malí návštěvníci knihovny si mohou 
vyzkoušet zábavné hádanky, kvizy 
a skrývačky a těšit se na drobné dárečky.

Výtvarné dílny s názvem Andělské 
vánoce budou ve čtvrtek 7. 12. 
a v úterý 12. 12., vždy od 13 do 17 
hodin. Z papíru a látky budeme vyrábět 
anděly, ale i jiné vánoční ozdoby, tradiční 
i netradiční.

O zlatém zoubečku a jiné pohádkové 
čtení při svíčkách si přijďte poslechnout 
ve čtvrtek 14. 12. od 15 do 16 hodin. 
Číst budeme z knih regionálních autorů.

Oddělení pro dospělé:
Výstavu fotografií Jany Neborákové 

s názvem Ladakh – himálajské království 
ticha a přítomnosti si mohou návštěvníci 
knihovny prohlédnout do 15. 12. 2006.

Krajiny Ostravska a květinová 
zátiší – výstava obrazů Aleše Kalivody 
bude v knihovně od 18. 12. 2006 do 
6. 1. 2007.

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
opět vyhlašuje tzv. „penálové prázdniny“. 
Rada městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky rozhodla na své 2. schůzi konané 
dne 14. listopadu 2006 pod č. usn. 17/2 
o prominutí poplatků z prodlení za dlužný 
nájem, který je do výše 20 000,- Kč, těm 
dlužníkům, kteří svůj dluh za nájemné 
uhradí v období od 15. listopadu 2006 do 31. 
března 2007. 

Prominutí poplatků z prodlení je stanoveno 
za těchto podmínek:
−  dlužné nájemné včetně záloh na služby 

spojené s užíváním bytu a vyúčtování 
služeb bude uhrazeno zcela v daném 
období

−  prominutí poplatků z prodlení bude pro-
vedeno u dosud nežalovaných pohle-
dávek

−  u dlužníků, kteří mají uzavřenou 
Dohodu o uznání dluhu a Dohodu 
o splátkách, je podmínkou prominutí 
poplatků z prodlení úplné zaplacení 
celého zůstatku dluhu v určeném 
období

−  rozhodnutí o prominutí poplatků 
z prodlení se netýká dlužníků, jejich 
pohledávku tvoří pouze poplatky 
z prodlení a dlužníků, kteří budou mít 
evidováno dlužné nájemné za období 
od 1. listopadu 2006 do 31. března 
2007. 

Úhrady svých pohledávek provádějte 
v hotovosti na majetkoprávním odboru, 
budova na ul. Přemyslovců 65, 1. poschodí, 
kancelář č. 107, p. Hlistová, p. Pavúková, 
tel. č. 599 459 245.

Penálové prázdniny

Kamarádi 
rybáři

Nezadržitelně se blíží doba, kdy 
pohled do sumáře ulovených ryb 
napoví mnohé o úspěšnosti lovce 
– spotřebitele. Nutně se také musí 
blížit termín odevzdání řádně 
vyplněných povolenek. Pro tento 
účel členové výboru místní skupiny 
Mariánských Hor budou svým 
kolegům k dispozici každou středu, 
počínaje dnem 6. 12. v době od 10 – 12 
a 14 – 16 hodin v budově bývalého Juná-
ka na ulici Korunní, poblíž křižovatky 
s ul. Baarovou. Do konce roku je však 
ještě dostatek času, aby byl zápis bohatší 
o nějakou tu štičku, candáta nebo třeba 
i vánočního kapra.

To vám také přejí členové výboru 
MS ČRS MH, kteří jsou připraveni 
odpovědět eventuální dotazy například 
ohledně brigád na adrese  HYPERLINK 
„mailto: rybarimhory@seznam.cz“ 
rybarimhory@seznam.cz.

Vladimír Hütter, jednatel

1. Co dělat, když ucítím ZP?

Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí 
než vzduch, který nezapáchá, není 
jedovatý a neškodné jsou i jeho zplodiny 
– především pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho 
bezpečné distribuci a použití se provádí 
tzv. odorizace, což je umělé obohacení 
zemního plynu látkou či směsí látek, 
odorantem, s mimořádně intenzivním 
a charakteristickým zápachem, aby již při 
jednoprocentní koncentraci zemního plynu 
ve vzduchu byl signalizován jeho únik.

Jak zjistíme sami, že dochází k unikání 
zemního plynu?

Při větším úniku poměrně snadno, 
čichem, případně sluchem. Pokud je únik 
menší a nejsme si jisti, zda a kde k němu 
dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou 
vodou, netěsnost se pak projeví tvorbou 
bublinek v místě úniku. A teď jedna zásada – 
k vyhledávání místa úniku nesmíme nikdy 
použít otevřený oheň!

Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo 

podezření na jeho únik je třeba neprodleně 
zavolat na linku 1239 Pohotovostní služby 
Severomoravské plynárenské, a.s., a dále 
provést tato bezpečnostní opatření:

l  Uzavřít hlavní uzávěr plynu, případně 
uhasit všechny plameny v objektu!
l  Zajistit co nejsilnější odvětrání  

prostoru!
l Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit! 
l  Vypnout hlavní přívod elektřiny  

do objektu!
l  Nemanipulovat s elektrickými spotře-

biči, nevytahovat je ze zástrček!
l  Nepoužívat spotřebiče s bateriovým 

napájením (zvonky, mobilní telefony)!
l Nepoužívat výtah!
l  Varovat ostatní obyvatele a urychleně 

opustit budovu!
l  U nepřístupných prostor uvědomit 

policii a hasiče!
l  Zpřístupnit místo úniku pro 

pohotovostní a poruchovou službu!

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severo-
moravské plynárenské, a.s. 1239

Hasičský záchranný sbor 150

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Téma příště: Bezpečnost při distribuci ZP

Bezpečné užití
zemního plynu

Z výsledku tohoto průzkumu je patrné, že podpora obvodu k rodinám s dětmi je vnímána 
jako málo dostatečná (viz otázky 1, 3, 6, 7). Snaha zlepšit podporu rodin s dětmi je tedy 
žádoucí a aktuální. Rovněž další názory (viz otázky 2, 4 a 5) budou zohledněny při jednání 
o programovém prohlášení.

Anketu zpracovala Jana Pagáčová, předsedkyně KDU-ČSL v Ostravě-Mar. Horách.

Vážení spoluobčané,
nejdřív bych ráda poděkovala Vám všem, 
kteří jste ve volbách podpořili KDU-
ČSL nebo její kandidáty. Naše strana se 
stala členem trojkoalice společně s ODS 
a ČSSD a předsedové těchto stran se budou 
podílet v tzv. koaliční radě na vypracování 
programového prohlášení pro volební 
období 2006 – 2010 v našem obvodě. Věřím, 
že spolupráce koaličních stran přinese dobrý 
výsledek ku prospěchu celého našeho 
obvodu.

Ráda bych Vás touto formou seznámila 
s výsledkem ankety „Co byste chtěli 
zlepšit“, kterou jsme prováděli v rámci 

volební kampaně. Tato anketa vycházela 
z volebního programu KDU-ČSL a snažila 
se zmapovat Vaše názory.

Anketa obyvatele našeho obvodu oslovila, 
v drtivé většině na předložené otázky 
reagovali a vyjádřili tak své postoje. Celkem 
bylo osloveno 105 respondentů, z toho 47 do 
40 let a 58 nad 40 let. V souboru oslovených 
respondentů převažovali lidé s minimálně 
středoškolským vzděláním (s maturitou). 
Zde jsou výsledky (podrobněji se s nimi 
můžete seznámit na našich internetových 
stránkách http//kdu.ostrava.cz/text/mo/
marianskehory-hory.htm):

ANKETNÍ OTÁZKY
1. Cítíte podporu obvodu pro volnočasové aktivity dětí, zejména dětí z problémo-

vých rodin?
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
12 17 30 11 35

2. Myslíte si, že je v obvodu dostatek parkovacích míst, včetně garáží?
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
8 31 30 32 4

3. Myslíte si, že by měl obvod podpořit tzv. startovací byty pro mladé rodiny 
s předškolními dětmi?

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
66 34 2 0 3

4. Myslíte si, že by obvod měl podporovat výstavbu aquacentra s celoročním 
využitím na místě bývalého koupaliště na Hulvákách?

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
49 21 20 8 7

5. Myslíte si, že by se v obvodě měl omezit počet heren?
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
83 12 4 1 5

6. Myslíte si, že by měly být upřednostňovány rodiny s malými dětmi při přidělo-
vání městských bytů?

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
51 41 10 0 3

7. Myslíte si, že by se v obvodě mělo více pamatovat na síť dětských hřišť pro děti 
předškolního věku?

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
72 26 3 1 3

Již více jak 50 let se věnuje oddíl saní 
TJ Baníku Ostrava jako jediný v Ostravě 
sáňkařskému sportu. Je nutno podotknout, 
že mnozí jeho dřívejší závodníci mají  
bydliště právě v Mariánských Horách jako 
například Jan Wolf, bratři Naščákové, 
Josef Liška, nebo trenér Jan Kolísek. 
A poněvadž mladé krve je v každém 
sportu potřeba, zveme před nastávající 
zimní sezónou mladé adepty tohoto sportu. 
Zájemci se mohou přihlásit na besedách 
v centru Korunka na Korunní ulici č. 
49 v Ostravě-Mariánských Horách, 
a to vždy ve středu 29. 11. a 20. 12. v 15 
hodin, kam jsou zvány děti od 7 let i se 
svými rodiči. Součástí besed je i promítání 
filmů ze světových závodů. A v lednu 2007 
se třináctého v sobotu  připravují  tradiční 
náborové závody pro ostravskou školní 
mládež „Sáňkářský den“, který se uskuteční 
ve Starých Hamrech na Samčance na 
zkrácené trase dráhy. Odjezd bude autobusem 
v 8 hodin z centra Korunka, Korunní ulice 
č. 49 z Ostravy-Mariánských Hor.

Kdo chce poznat krásy zimy, sedne na saně 
a nebude líný – takové poselství  vzkazují 
všem začínajícím adeptům sáňkového sportu 
členové oddílu saní TJ Baníku Ostrava. 
Děkujeme za podporu.

Ing. L. Pásek

Chcete 
sáňkovat?

Nabízíme Vám:
l Zajištění levného stavebního materiálu
l Práce zednické, obkladačské, sádrokartonářské
l Práce voda – topení – plyn v mědi a plastu
l Práce elektro - rozvody včetně revizí
l Zateplení RD, nátěry fasád
l Rekonstrukce bytových jader
l Nástřiky ornamentálních strukturovaných omítek
l Podlahářské práce a další práce po dohodě

Firma OMMAL, telefon 603 142 584
Vaše spokojenost je naše reklama!

Budete stavět? Modernizovat 
dům nebo byt?

NABÍZÍME PRODEJ PYTLOVANÉ OSYPOVÉ SOLI
v balení po 50 kg, v budoucnu i menší balení a v rámci obce 
Mariánské Hory a Hulváky nabízíme zdarma rozvoz soli 
u nás zakoupené. Volejte 602 594 637, nebo 596 615 940, 
http.//pp.euromiro.netúsul.htm.
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Tak jako každý rok i letos organizujeme 
pro vás ve spolupráci s OZO Ostrava s.r.o. 
odvoz a likvidaci spadlého listí a větví. 
Prosíme, aby do přistavených kontejnerů 
nebyl vhazován jiný odpad než rostlinný.

27. 11. – 30. 11. 2006
1. Kubelíkova - Solidarity
2. Blodkova – Žákovská
3. Mojmírovců – V Zátiší
4. Josefa Šavla
5. Parčík Prostorná ul.

30. 11. – 4. 12. 2006 
6. Karasova – Boleslavova
7. Korunní – Emila Filly
8. Novoveská (u kynologů)
9. Oborného – Žákovská

10. Wolkerova – Matrosovova

Domkařům
a zahrádkářům…

SLUŽBY V DPS
Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostrava-

Mariánské Hory, tel. č. 599 459 122
r KADEŘNICTVÍ: objednávky na 

telefonu 604 568 999 nebo 599 459 122, 
p. Eckertová. Provozní doba: Po, St a Pá od 
8.00 do 14.00, Út a Čt od 12.00 do 18.00 
hodin
r REHABILITACE: i nadále fun-

guje rehabilitace hrazená zdravotními 
pojišťovnami. Zájemci se mohou hlásit na 
tel. č. 599 459 121 u p. Koblovské
r PEDIKURA: objednávky na tele-

fonním čísle 732 556 665, p. Urbancová. 
Provozní doba: Po od 11.00 do 15.00 hod. 
v domácnostech klientů, Út, St a Čt od 7.00 
do 12.00 hodin

Senior klub: 5. 12. 14.00 hod. Kouzlo 
Vánoc, přednáška Mgr. Samka.

Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1, 
Ostrava-Mariánské Hory, tel. č. 599 459 
131, pečovatelky 599 459 132
r PEDIKURA: každý pátek od 7.00 

do 12.00 hodin. Objednávky na tel. č. 
732 556 665 p. Urbancová 
r HYDROMASÁŽNÍ VANA: každý

den mimo pátek, vždy po dohodě s pečo-
vatelkou. Slouží jako středisko osobní 
hygieny pro obyvatele DPS.
r KADEŘNICTVÍ: 
Lichý týden 
Po – Čt  8.00 – 17.00
Pá  11.00 – 17.00
So dle objednávky
Sudý týden 
Po – Čt  8.00 – 15.30
Pá  11.00 – 15.30
So  dle objednávky
Objednávejte se na telefonním čísle 

604 735 329 nebo 596 636 198
Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

AKCE – PROSINEC 2006
Středisko volného času Korunka, příspěvková organizace

Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory
Telefon: 596 624 041, e-mail: info@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

2. 12. 2006, akce oddělení estetiky SVČ:
Vánoční trhy ve Vídní

 
5. 12. 2006 od 16.30, SVČ Korunka:

Setkání s Mikulášem a čertem 
 

7. – 10. 12. 2006, SVČ Lužánky, Brno:
Vystoupení DS DIVIDLO na přehlídce „Nadělení“ Brno:

 „Zmatek světa“ na motivy J. A. Komenského
 

9. 12. 2006, Oddělení estetiky SVČ:
Celodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm.

Exkurze svíčkárna + Vánoční trhy
 

15. 12. 2006, SVČ Korunka, dopoledne:
5. ročník Přehlídky divadelních představení 

dětí MŠ Ostravy a okolí 
 

16. 12. 2006, DDM Kopřivnice:
Vystoupení DS DIVIDLO na přehlídce „Kopřivnická vánočka“

 
16. 12. 2006, akce oddělení estetiky SVČ:

Vánoční trhy ve Vídní
 

16. 12. 2006, akce oddělení estetiky SVČ:
QQ studio Ostrava: 

Exkurze pro děti do animačního centra
 

17. 12. 2006, SVČ Korunka, od 10.00 – 20.00 hodin:
Turnaj karetních her „DRAFT LOTRA“

Proběhne DRAFT STARTER + 2x BOOSTERY

18. – 22. 12. 2006, SVČ Korunka, každé dopoledne:
ANGLICKÉ DIVADLO – pro veřejnost

 
22. 12. 2006 od 16.00 hodin, SVČ Korunka:

„Večer na přidanou“ DS DIVIDLO Ostrava
Pro bývalé, současné i budoucí členy souboru a jejich hosty.

„Cvičné vánoce“ DIVIDLA, rozdílení dárků

 Lekce dramatické výchovy pro ZŠ a SŠ probíhají na SVČ 
Korunka každý den vždy od 8.30 do 13.00 hodin. 

  
Středisko turistiky SVČ

B. Martinů 1117/17, Ostrava-Poruba, tel: 599 527 322
                      

2. 12. 2006, 9.00 – 17.00 hodin, ST Poruba:
Výstava plastikových modelářů

 
13. 12. 2006, 17.00 – 19.00 hodin,  ST Poruba:

Velké vánoční setkání pro děti a rodiče…
 

23. 12. 2006, 9.00 – 18.00 hodin, Vánoční lyžařský zájezd
  

Středisko přírodovědců SVČ
Čkalovova 1881/10, Ostrava-Poruba, tel: 599 527 321

 
4. 12. 2006, 17.00 – 18.00 hodin, SPř Poruba:

Mikulášská
 

8. 12. 2006, 8.00 – 16.00 hodin, VŠB-TU Ostrava:
KK CheO kat. „A“ + „E“

 
9. 12. 2006, 8.00 – 11.00 hodin, SPř Poruba:

Prodejní výstava brouků a motýlů
 

15. 12. 2006, SPř Poruba:
Mikulášská s chemií pro „Kosáky“ – OU, kategorie chemie

 
16. 12. 2006: SPř Poruba:

VŠOP + Mikulášská s „Losem“
 

SVČ Korunka v Mariánských Horách i Střediska přírodovědců 
a turistiky v Porubě nabízí zájemcům svou pravidelnou činnost 
ve všech kroužcích a zájmových útvarech. Hledejte podle svých 
zájmů, naplňte smysluplně volný čas svůj i svých dětí a přijďte 
mezi nás. 
 Těšíme se na Vás.

Oheň, blesk a požár byly v dávné 
minulosti považovány za projev vůle 
boží či duchů. Proti vzniku požárů nebo 
jejich šíření údajně pomáhalo vynášení 
dřevěných pekařských lopat a díží ven, 
při bouřce zažíhání svěcených svíček 
hromniček, modlitby ke všem svatým, 
zejména k patronu hasičství, svatému 
Floriánovi. Při požáru se nejednou 
dávala přednost modlitbě před vlastním 
hašením.

Věřím, že se tomuto pojetí protipožární 
prevence upřímně zasmějete. Statistiky, 
ale i každodenní zpravodajství médií však 
nás pravidelně informují o přetrvávajících 
nedostatcích v protipožární prevenci 
i o neštěstích, kterými jsou při vzniklých 
požárech ti, kteří protipožární prevenci 
zanedbali postiženi.

Aby k těmto neštěstím nedocházelo, jsou 
vysokopodlažní bytové domy již ve stadiu 
výstavby vybaveny prosklenými dveřmi 
do jednotlivých bytových buněk, které 
mají šíření kouře, ale i ohně zabránit. Při 
preventivních požárních kontrolách však 
zjišťuji, že tyto dveře jsou ponechávány 
v otevřeném stavu, samozavírače jsou 
vyřazovány z činnosti, nebo dokonce 
i zcizovány a případný požár způsobí 
zakouření únikových cest a velmi rychle 
se šíří. Vím, že zavřené dveře na chodbách 
překáží, zejména když domů neseme 
objemný nákup. Ale jejich důsledným 
zavíráním chráníme svůj život i zdraví!

O tom, jak rychle se kouř do vyšších 
podlaží rozšíří, by vám mohli říci nájemníci 
16podlažního bytového domu na ul. Gen. 
Hrušky 23. V úterý 23. srpna 2005 ve 14 
hodin zde hořelo ve sklepních prostorách 

a jen díky tomu, že hasiči HZS MSK byli 
na místě již 5 minut po nahlášení požáru 
a také díky tomu, že jsem v dopoledních 
hodinách při preventivní požární kontrole 
zmiňované dveře ve všech podlažích 
uzavřel, nemuseli nájemníci z bytového 
vybavení pracně odstraňovat zápach 
kouře.

Jiným nešvarem je zaskladňování 
únikových cest vyřazenými předměty 
z domácností. Únikové cesty nesmíme 
zužovat a to ani v dobrém úmyslu 
– obyvatelé Domu s pečovatelskou 
službou na ul. Gen. Hrušky 1 mají 
v prostoru schodiště krásnou květinovou 
a dekorativní výzdobu, ale v případě požáru 
a zakouření únikových cest by se včas 
nedostali z domu a značně by ztížili práci 
hasičům, kteří je přijeli zachránit. V Domu 
s pečovatelskou službou na ul. Novoveské 
jsou zase zkrášleny k příjemnému posezení 
lodžie na obou koncích chodby. Tyto 
lodžie jsou součástí únikových cest a byly 
projektovány k záchraně obyvatel pomocí 
výškové techniky – nikoli k tomu, aby zde 
byly zřizovány diskusní kuřárny!

Ve druhém zářijovém týdnu, kdy vám 
připravuji další pokračování seriálu „Aby 
u nás nehořelo“, sluníčko kouzelně hřeje 
a nikdo si snad ani neuvědomuje, že za 
dveřmi je topná sezóna. Před topnou 
sezónou a v celém jejím průběhu je proto 
zapotřebí zabezpečit a sledovat zejména 
následující úkoly:

- pravidelné čištění komínů, kouřovodů 
a tepelných spotřebičů,

- dbát, aby v blízkosti tepelných spo-
třebičů se nenacházely snadno hořlavé 
látky a palivo,

- dodržovat bezpečné vzdálenosti určené 
návodem na instalaci a užívání spotřebiče 
od stěn, podlahy a hořlavých hmot,

- při skladování paliv brát v úvahu, že 
tuhá paliva se skladují odděleně z důvodu 
samovznícení,

- zajistit provedení kontroly připojení 
plynových spotřebičů, funkčnosti hlavních 
a dílčích uzávěrů a pravidelnou kontrolu 
těsnosti rozvodu plynu pěnivými látkami,

- sledovat, aby při skladování hořlavých 
kapalin v prostoru garáží bylo na jedno 
stání uloženo v pevných, uzavřených 
obalech nejvýše 40 litrů pohonných hmot,

- kontrolovat elektrické rozvaděče, stro-
je, spotřebiče a osvětlovací tělesa se za-
měřením na jejich ochranné kryty.

I v letošním roce, v měsících říjnu 
a listopadu provedou dle plánu PPK 2006 
kontrolní skupiny preventivní požární 
kontroly objektů v majetku Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu 
MHaH. Pozornost bude zaměřena na 
finské domky na sídlišti Bedřiška, drobné 
provozovny, objekty garáží, plynové 
kotelny a předávací stanice, školy a školní 
jídelny, bytové domy a některé další. 
Proto si prosím v nastávajících dnech 
najděte čas na přípravu na preventivní 
požární kontrolu. A až se u vchodu do vaší 
provozovny nebo objektu objeví příslušníci 
našeho Sboru dobrovolných hasičů 
a prokáží se průkazkami, vystavenými 
Mariánskohorskou radnicí, uvědomte si, 
že přišli provést kontrolu právě ve vašem 
zájmu.

Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

Aby u nás nehořelo (23)
Mariánské Hory a Hulváky,
Korunní 49, 709 12 Ostrava,

tel.: 596 624 041,
e-mail: info@svc-korunka.cz

www.svc-korunka.cz

Volejbal
pro nejmladší

Pokud jsi holka nebo kluk ve věku od 
6 – 12 let a máš chuť se naučit základům 
volejbalu, poznat nové kamarády, užít 
si srandu, protáhnout si tělo… přijď se 
alespoň podívat.

Kdy: každé pondělí vždy od 15.15 do 
16.15 hod.

Kde: SVČ Korunka, v tělocvičně.
S sebou: chuť si zaběhat a něco se 

naučit, sportovní obuv, pití a dobrou 
náladu!

Cena: 400 Kč za pololetí.
Podrobnější informace na tel. č. 

731 617 814, těšíme se na Vás.

Nábor členů 
mažoretky

Máš chuť poznat nové kamarády? 
Naučit se něco nového? Mít zážitky ze 
společných vystoupení? Tak se přidej.

Kdy? Každý čtvrtek od 16.30 hod
Kde? Budova SVČ Korunka, 

Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory. 
Více info: Daniel Kovarik, tel.: 

731 617 814, delator@seznam.cz

Disco dance
Pokud jsi holka ve věku od 6 – 15 let 

nebo kluk od 6 – 12 let a máš chuť si 
zatančit, poznat nové lidi, užít si srandu, 
protáhnout si tělo, přijď se alespoň 
podívat. Za kouknutí nic nedáš!

Začínáme: 7. listopadu 2006 (a pak 
každé následující úterý) vždy od 17.00 
do 18.30 hod.

Kde: SVČ Korunka. S sebou: chuť 
si zatančit, sportovní obuv, a hlavně pití 
a dobrou náladu!

Cena: 400 Kč za pololetí.
Podrobnější informace na tel. č. 

605 277 213. Tak neváhej a stav se, rádi 
tě uvidíme. 

Středisko
volného času

Korunka

V souvislosti se zaváděním Informačního 
systému pro komunikaci s úřadem eSMO 
bylo při Magistrátu města Ostravy zřízeno 
telefonické Kontaktní centrum. Na čísle 
844 12 13 14 mohou všichni občané 
v současné době získat informace z agend 
občanských průkazů, cestovních dokladů, 
státního občanství, ověřování podpisů 
a listin, komunálního odpadu,  řidičských 
průkazů, evidence silničních vozidel. A to 
za využití cenově zvýhodněného volání 
partnerské linky Bluetone. Na tomto čísle 
je také možno objednat se k návštěvě úřadu 
na konkrétní den a hodinu, v současné době 
funguje v rámci města Ostravy objednávkový 
systém v agendách občanských průkazů 
a komunálního odpadu, objednat se lze 
také k návštěvě za účelem sepsání dohody 
o využívání Informačního systému pro 

komunikaci s úřadem. Občané, kteří již 
uzavřeli se statutárním městem Ostravou tuto 
dohodu, mohou prostřednictvím Kontaktního 
centra zadávat své požadavky nebo sledovat 
průběh vyřízení svých úředních záležitostí.

Kontaktní centrum poskytuje také infor-
mace o nabídce bezdrátového vysoko-
rychlostního připojení k internetu prostřed-
nictvím technologie WiFi. Přístupové body 
jsou na území města Ostravy budovány 
postupně v rámci projektu eSMO. 

Kontaktní centrum
při Magistrátu města Ostravy,

tel. číslo 844 12 13 14
(zvýhodněný tarif partnerské linky 

Bluetone)
poskytuje obecné informace

v agendách

l občanských průkazů *
l cestovních dokladů
l státního občanství
l ověřování podpisů a listin
l komunálního odpadu *
l řidičských průkazů
l evidence silničních vozidel
l  informace o využívání Informačního 

systému pro komunikaci s úřadem  
eSMO *
l servis registrovaným uživatelům eSMO
l  informace o nabídce vysokorychlost-

ního bezdrátového připojení k internetu 
*v těchto záležitostech se můžete 

prostřednictvím Kontaktního centra 
objednat k návštěvě úřadů v rámci 
Ostravy na konkrétní den a hodinu 

Více informací také na www.esmo.cz
(Red.)

Služby Kontaktního centra



ZPRAVODAJZPRAVODAJ Tento Zpravodaj vydává s povolením MMO jednou měsíčně Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63,  709 00 Ostrava-Mariánské 
Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon 599 459 102-107, odpovědná redaktorka: Mgr. Renáta Matúšová, e-mail: uradmarhory@arsystem.cz, 

www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS, s. r. o., Novinářská 3, Ostrava-Mariánské Hory. Distribuce – RIOX, spol. s r. o., Chopinova 1, 702 00 Ostrava.

SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

KALUSOVA 9, MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 604 701 544, 604 701 545

PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba, před restaurací Zátiší)
telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka, obraťte se na nás
Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí s úmrtím i pohřbem 

kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR.
Pondělí–pátek 8.00–16.00 hod.

Převozy po pracovní době nonstop
– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

www.rwe-smp.cz 

Od 1. 8. 2006 budete mít na vše  

     mnohem více času. 
Na jednom místě nyní vyřídíte 
záležitosti spojené s odběrem 
zemního plynu i elektřiny. 

zemníplyn 

Pro úsporu Vašeho času

Zákaznická kancelář v novém
Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., oznamuje svým zákazníkům přesun své 

Zákaznické kanceláře v Ostravě na novou adresu do Obchodního centra Skupiny ČEZ, 

Nádražní 32. Provozní doba: Pondělí a středa 8 – 17h, úterý a čtvrtek 8 – 14h, pátek 8 - 11h. 

Kontakty: Zákaznická kancelář SMP: Nádražní 32, 702 00 Ostrava. 

Zákaznická linka: 840 111 115, Cenová linka: 841 141 141, Pohotovost plyn: 1239

www.rwe-smp.cz

Jaký způsob financování nejčastěji 
klientům doporučujete? 

ČSOB nabízí celou řadu půjček, které 
souvisejí přímo s bydlením – ČSOB 
Hypotéku, ČSOB Předhypoteční úvěr, 
ČSOB Hypotéku na družstevní bydlení, 
ČSOB Americkou hypotéku nebo ČSOB 
Půjčku na lepší bydlení. Při volbě typu 
úvěru záleží na konkrétní situaci, na zcela 
individuálních potřebách a možnostech 
pořizovatele. Na základě důkladné ana-
lýzy pak zájemcům navrhneme to, co je 
pro ně nejvhodnější. Zjednodušeně lze 
říct, že v případě koupě již postaveného 
bytu či domu je pro klienty nejvýhodnější 
hypotéka, v případě méně náročných 
projektů, jako je například modernizace 
bydlení, doporučujeme ČSOB Půjčku na 
lepší bydlení, která mimo jiné umožňuje 
i zpětné proplacení daňových dokladů 
z doby až 6 měsíců před uzavřením 
smlouvy. Tuto možnost jistě uvítají ti, 
kdo překročili „svůj“ rozpočet vlastních 
prostředků při rekonstrukci a modernizaci 
obydlí.

ČSOB Předhypoteční úvěr se uplatní 

tehdy, když při koupi parcely nebo bytu 
do osobního vlastnictví nemáte potřebné 
prostředky ani nemovitost jako zástavu. 
Řešením je právě tento typ půjčky, s jejíž 
pomocí získáte potřebné finance do doby 
než bude možné poskytnout hypotéku. Po 
dobu trvání této půjčky platíte pouze úrok, 
úvěr je splacen až z ČSOB Hypotéky, 
smlouvy a zpracování jsou zdarma. 

A ČSOB Americká hypotéka? 
U této půjčky vám poskytneme 

finanční prostředky na cokoli. Musíte 

však vlastnit nemovitost, jež se stane 
zástavou. Takže stavíte-li svépomocí 
a nebaví vás předkládat účet za každou 
cihlu – hotovost na účtu je ideálním 
řešení.

Řekněme, že se někdo právě 
rozhodl „půjčit si“. Podle čeho by 
se měl v tak složité -nabídce tolika 
konkurenčních institucí orientovat?

V první řadě doporučuji nesrovnávat 
podle deklarovaných úrokových sazeb 
uváděných v reklamách. Tyto sazby 
mohou být zavádějící, protože se 
mohou týkat jen velmi omezené skupiny 
žadatelů. Navíc častokrát nezahrnují 
různé poplatky související s pořízením 
hypotéky. Parametry každé hypotéky 
vycházejí vždy z individuálních podkladů, 
úrokové sazby jsou obousměrně 
ovlivňovány mnoha faktory. Např. klienti 
ČSOB mohou získat slevy na úrocích až 
0,35% ročně. 

Další výhodou našich klientů je síť 
smluvních odhadců ČSOB, díky nimž 
zájemci o hypotéku v ČSOB mohou také 
výrazně ušetřit.

PŮJČKY NA MÍRU
VAŠEMU BYDLENÍ
Chcete stavět, modernizovat, renovovat nebo kupovat nemovitost?
Plánujete tedy velkou investici, která ovlivní několik let vašeho života? 

Na otázky „Jak nejlépe a nejvýhodněji vyřešit financování bydlení“
odpovídá Ing. Bronislav Kohut - ředitel ostravské pobočky ČSOB,
Nádražní ulice.

PORADENSTVÍ JE ZDARMA A KAŽDÝ ZÁJEMCE O BLIŽŠÍ INFORMACE JE VÍTÁN!

ČSOB Pobočka Ostrava, Nádražní 10, 
poradce pro půjčky a hypotéky: Eva Uherková, tel.: 596 106 735, Pavla Svobodová, tel.: 596 106 736

ZÁJEMCŮM O INZERCI 
Pokud máte zájem o placenou inzerci na této straně našeho Zpravoda-
je, kontaktujte naši redakci - Mgr. Renáta Matúšová, tel.: 599 459 211, 
775 986 807, e-mail: matusova@marianskehory.cz. Cena inzerátu je podle 
velikosti - 10 Kč za 1 cm2.  (red.)
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