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Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Radnice v Přerově chystá
největší dietu za dvacet let
Přerovskou radnici opustí dvacítka zaměstnanců,
potom město přistoupí k rušení celých magistrátních
odborů. Ze šestnácti jich zbude jen osm. Jde
o největší změny na úřadě za posledních dvacet let.
PŘEROV Namísto současných šestnácti odborů jen osm a méně úředníků, kteří se budou stěhovat mezi
budovami. Takové změny čekají
od ledna přerovský magistrát. Zdejší tajemník Jiří Bakalík tvrdí, že jde
o nejrazantnější zásah do chodu
úřadu za posledních dvacet let.
Lidé se však nemusejí obávat, že
by měli problém si na zeštíhleném
úřadě cokoliv vyřídit.
„Taková změna nebyla ani po
zrušení okresních úřadů, kdy na
nás přešly nové kompetence,“ popisuje Bakalík, který včera materiál předložil přerovským radním.
Odvolává se v něm na výsledky procesní analýzy, která dává návod,
jak zvládnout práci na úřadě efektivněji.
„Prvním krokem bude odchod
zhruba dvacítky zaměstnanců, kteří jsou v důchodovém věku. Hned
potom bude následovat redukce
šestnácti zdejších odborů na polovinu, tedy osm. Spíše než o rušení
se bude jednat o slučování,“ dodá-

vá náměstek primátora Josef Kulíšek.
A o které odbory půjde? Například do jednoho oddělení se sloučí
dnešní agendy stavební, životního
prostředí a zemědělství.
„Podobné to bude například
i s oddělením správních agend, které se spojí s živnostenským úřadem,“ popisuje tajemník.
Magistrát díky tomu má ušetřit
značnou část peněz na platech vedoucích odborů. „Vypíšeme totiž
nové soutěže na zredukovaných
osm vedoucích. Jakmile to uděláme, začnu se poohlížet po dalších
rezervách, kde by bylo možné ušetřit,“ dodává tajemník.

Úředníci se začnou
stěhovat pod jednu střechu
I přes rušení zůstanou kompetence úřadu zachované. „Jednáme
s vedoucími odborů, na nichž je,
aby na nic nezapomněli. Máme jasnou představu, co by pod osmi odbory mohlo být,“ říká Bakalík.

VÝZVA

Kolik úředníků živíte?
V Přerově žije 47 tisíc lidí a město
dává práci 331 úředníkům.
Znamená to, že každých 140 lidí má
svého byrokrata. Je to přiměřené?
Jaké poměry panují ve vaší obci?
Chystá se tam řada propouštění?
Napište nám na adresu
redolo@mfdnes.cz, vaše názory
rádi otiskneme.

Změny přinesou také stěhování
úředníků mezi budovami. Například na adresu již zmiňovaného
oddělení správních agend, které
sídlí na Masarykově náměstí, přijdou úředníci živnostenského úřadu, kteří budou mít nového společného vedoucího.
„V současné době sídlí magistrát na sedmi místech. Pro nové vedoucí odborů by bylo neúnosné,
aby měli své podřízené v několika
různých budovách,“ vysvětlil tajemník.
Změny, které se dotknou úředníků, by se však neměly dotknout
lidí. „Všechno provedeme tak, aby
to pro občany bylo bezbolestné.
Občan nesmí nic poznat,“ říká.

Na přerovském magistrátu pracuje v současné době 331 lidí,
z nichž je třiadvacet provozních
pracovníků. Změny jsou nutné
hlavně proto, že dosud vznikaly koordinační nejasnosti.
Kromě samostatné správy vykonávají úředníci i přenesenou působnost státu. „Od roku 2003, kdy
skončily okresní úřady, přešly na
nás i okresní agendy. Přerov má
sice 47 tisíc obyvatel, ale ve správním obvodu, který zahrnuje i osmapadesát obcí, jich žije celkem
čtyřiaosmdesát tisíc,“ vysvětluje
Bakalík.
Dalším důvodem úspor jsou
podle něj i stále menší peníze, které úřad dostává na provoz. „Naposledy nám stát zkrátil příspěvek
o 17,5 procenta. A i na to musíme
reagovat,“ dodává tajemník.
Nedávno naopak opozice obviňovala radní z plýtvání. Jakmile se
rada ujala funkcí, odhlasovala koalice nákup notebooků pro všech
35 zastupitelů za sedm set tisíc korun, ačkoli v zastupitelstvu zasedá
zhruba polovina lidí, kteří počítač
dostali už v minulém období. Spor
o notebooky se dostal do dalšího
kola, když radnice spočítala, kolik
s počítači ušetří za tisk.
Roman Helcl

Pátek:
Olomouc

Krátce
rák a dálkový ovladač k vratům garáže. Celková škoda přesáhla 20 tisíc korun.
(roh)

BEŇOV

Zloděj kradl
na novostavbě
Někdy mezi pátkem a nedělí vypáčil neznámý muž plastové dveře
garáže, odkud vnikl do domu
v obci Beňov. Tam ukradl elektromotor od garážových vrat a po dalším páčení dveří se dostal do vnitřních prostor neobývaného rekonstruovaného domu. Z obývacího
pokoje si odnesl horkovzdušný vět-

KOJETÍN

Pavla Kačírková
vystavuje v galerii VIC
Sochy, krajinné projekty a obrazy
vystavuje v kojetínské galerii VIC
zdejší výtvarnice Pavla Kačírková.
Expozice s názvem Nebo!!! bude
otevřená do konce roku.
(roh)

U mlýnského náhonu v centru
Přerova zimuje nutrie
PŘEROV (roh) Říká se
mů, pozorovatelé
jí vodní krysa, řekopodle něj poznají
myš nebo také koypu.
podle nápadně velŘeč je o nutrii, velké hlavy, malých
kém hlodavci půvoočí a uší. „Na první
dem z Jižní Ameriky,
pohled jsou patrné
který je od tohoto týdjejí mohutné vyčníne k vidění v Přerově.
vající řezáky oranžoNa soutoku řeky Bečvé barvy,“ popisuje
vy a mlýnského náhoŠafránek, podle ktenu Strhance ho objevi- U Bečvy nyní můžete vidět
rého nutrie pravděli zdejší ornitologové. i nutrii.
Foto: Jiří Šafránek podobně utekla ně„Lidé jí občas hodí
jakému chovateli.
suchý chleba nebo rohlík, který
Nutrie se chovají především kvůsem nosí zimujícím kachnám a lali ceněné kožešině nebo masu, ktebutím. I přesto, že je tato nutrie velré je libové a lehce stravitelné, takmi krotká, není dobré se k ní příliš
že se hodí jako výživa pro nemocpřibližovat. Má velké zuby a při lekné. V České republice má chov nutnutí by mohla i kousnout,“ varuje
rií dlouhou tradici již od roku
přerovský ornitolog Jiří Šafránek.
1928. Kvůli chybějící mladé chovaStatného hlodavce, který může
telské generaci je však chov nutrií
dosáhnout váhy až osmi kilograv posledních letech ohrožený.

Vaším objektivem Aktuální informace z Olomouckého kraje. Zlatý kanár 2010 na snímcích Jana Pořízka
Vystavte fotografie
na Rajče.net
Rádi fotíte? Navštěvujete zajímavé
akce? Podělte se o své zážitky
a fotografie s ostatními. Založte si
své album na webových stránkách
www.rajce.net.
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Olomouckém
kraji, mohou se objevit také
v novinách. Na stránce
www.rajce.net si založte zdarma
účet. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net

Ti nej... Nejlepší tenisté roku se každoročně vyhlašují
v Přerově v anketě Zlatý kanár. Víkendové předávání cen
zachytil Jan Pořízek.
3x foto: honza62.rajce.idnes.cz

Berdych a Kvitová
Prezident Tradičním hostem při předávání

První místa si odnesli Tomáš Berdych (vpravo)
a Petra Kvitová (nahoře).

INZERCE

tenisových cen je také Václav Klaus.

Kino Film Domů na Vánoce promítá Metropol
Jeseník

Jíst, meditovat, milovat

KINO POHODA

Holešov

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část 17.00

KINO SVĚT

Mohelnice

Habermannův mlýn

KINO MOHELNICE

Kroměříž

nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183

Lazebnická 2

Shrek: Zvonec a konec

Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

Hlava – ruce – srdce

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

Rožnov pod Radhoštěm

Pražská 41, tel. 585 809 999

17.00, 19.30

KINO PANORAMA

Paranormal Activity 2

Bezručova 838, tel. 571 654 727

15.00, 17.00, 21.00
19.00

Čtyři lvi
Megamysl

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

Dívka, která si hrála s ohněm
Já, padouch
Tacho

21.15
14.45
17.00, 19.15

Zubr 2010
Výherci vánoční soutěže Zubr Premium s MF DNES, v níž čtenáři soutěžili
o balení piva a dárkovou pivní plechovku s překvapením.
Aleš Zbořil z Olomouce, Václav Drábek
z Daskabátu, Vladimíra Tomková z Velkého Újezda, Jana Vychodilová z Olomouce, Ladislav Stoklasa z Přerova, Jaroslav Mentlík z Dolan-Vésky, Oldřich
Lošťák z Prostějova, Petr Chmela z Přerova, Alena Blažková z Uničova, Zdeněk Musil z Olomouce, Jaroslav Brachtl
ze Šternberka, Martin Kočí z Tovačova,
Eva Látalová z Těšetic, Alois Konior
z Bystrovan a Zdeněk Nedvěd z Olomouce.

KINO VATRA

Paranormal Activity 2 hraje
olomoucký CineStrar. Foto: archiv

Svárov 1055, tel. 571 419 289

Harry Potter a Relikvie smrti – část 1. 19.00

Výsledky vánoční soutěže
Zubr Premium s MF DNES

Zlín

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
16.20
TRON: Legacy
18.50, 21.30
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

Prostějov

GOLDEN APPLE CINEMA
náměstí Míru 174

KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678

Druhý svět

20.00

Přerov

Pražská 41, tel. 585 809 999

Američan
Občanský průkaz

20.00
18.00

Vsetín

Pražská 41, tel. 585 809 999

18.00
15.15, 20.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999

Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část
16.45, 20.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
3D
15.30, 18.00
Tacho
20.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999

TRON: Legacy 3D

19.30

KINO NADSKLEPÍ

15.00, 17.00

Olomouc

Rodinka

18.30

Soutěž

14.50, 17.40, 20.30

KINO METROPOL

KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
3D
17.00
TRON: Legacy 3D
20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Habermannův mlýn
TRON: Legacy 3D

18.00
20.00

Američan
18.00, 20.15
Bastardi
16.00
Harry Potter a Relikvie smrti – část 1. 17.00
Legenda o sovích strážcích 3D
15.05
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
3D
15.00, 17.30
Megamysl
15.00
Občanský průkaz
16.30, 19.15
Paranormal Activity 2
18.30, 21.55
Rodinka
20.05
Tacho
19.45, 21.50
TRON: Legacy
15.30
TRON: Legacy 3D
17.15, 20.00
Záměna
20.30
GOLDEN APPLE CINEMA - VELKÉ KINO
nám. Práce 2511, tel. 577 432 936

Uničov

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
17.00
TRON: Legacy
19.30

KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060

Občanský průkaz

17.00, 20.00

Fulnek

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Zábřeh

KINOKAVÁRNA FULNEK

Domů na Vánoce
20.00
Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část 17.30

KINO RETRO

Palackého 305, tel. 556 720 594

Farní 14, tel. 583 414 539

Bastardi

olomoucký
Adresa
8. května 16, 771 11 Olomouc
Regionální redakce
vedoucí: David Štverka
tel.: 583 808 111, fax: 583 808 222
» redolo@mfdnes.cz
Regionální distribuce
vedoucí: Jan Zoubek
tel.: 583 808 410, fax: 583 808 444
» distribuceol@mafra.cz
Reklamace doručování: 800 999 999
Regionální inzerce
vedoucí: Jarmila Zamykalová
tel.: 583 808 311, fax: 583 808 333
» e-mail: inzerceol@mafra.cz
E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz
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