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8. května 16, 771 11 Olomouc
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vedoucí: David Štverka
tel.: 583 808 210, fax: 583 808 222
david.stverka@mfdnes.cz
Olomouc: 583 808 225 a 583 808 219
Přerov: 583 808 213
Prostějov: 734 517 131
Litovel, Uničov: 583 808 215
Šternberk, Moravský Beroun: 583 808 219
Šumperk, Jeseník: 225 062 076
Sekretariát: 583 808 111
» redolo@mfdnes.cz

Regionální distribuce
vedoucí: Jan Zoubek
tel.: 583 808 410, fax: 583 808 444
jan.zoubek@mafra.cz
» distribuceol@mafra.cz
Inspektor prodejní sítě
Jan Pavelek, mobil: 725 120 341
» inspektorol@mafra.cz
Reklamace doručování: 800 999 999
Regionální inzerce
vedoucí: Jarmila Zamykalová
tel.: 583 808 311, fax: 583 808 333
jarmila.zamykalova@mafra.cz
» e-mail: inzerceol@mafra.cz

PŘEDPLATNÉ 225 555 522

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Fighter 19.30

Olomouc
MOZARTEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Filmart: Mary a Max 19.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Čertova nevěsta 15.15
Rychle a zběsile 5 17.40, 20.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Czech Made Man 16.50, 21.15
Medvídek Pú 15.30
Voda pro slony 18.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 14.00

, 17.00, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kazatel 19.15
Tvůj snoubenec, můj milenec 15.00
Westernstory 17.10, 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 14.30

, 17.30, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kazatel 3D 15.45, 21.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 18.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
16.30, 19.30

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
80 dopisů 17.30, 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA

Čechova 49, tel. 581 202 216
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

17.00, 20.00

Šternberk
EXPOZICE ČASU
ČSA 113/19
Tantra 19.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Autopohádky 17.15
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

19.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Hlavně nezávazně 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202
Czech Made Man 17.45, 20.00
Mama Gogo 19.45
Máma mezi Marťany 17.30

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

18.00, 20.30

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Čertova nevěsta 17.00
Hlavně nezávazně 19.30

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

Krátce
DOLNÍ ÚJEZD

Sportovní hry
Lipenska mají vítěze
Sedmý ročník Sportovních her mi-
kroregionu Lipensko, ve kterých
zdejší obce soutěžily ve čtyřech
sportech, vyhrál Dolní Újezd. Mik-
roregion tvoří 11 obcí. (roh)

HRANICE

Festival nabídne místní
kapely za 50 korun
Třetí ročník festivalu s názvem Hra-
nická scéna je naplánovaný na tuto
sobotu ve zdejším Letním kině. Pro-
tože se koncert koná v rámci Hra-
nického kulturního léta, stojí vstup-
né jen 50 korun. (roh)

LIPNÍK NAD BEČVOU

Kov ve městě
slaví páté jubileum
Od 18. června do 31. října se stane
Lipník nad Bečvou popáté výkladní
skříní uměleckého kovářství. V uli-
cích lidé uvidí výstavu Kov ve měs-
tě. Letošním symbolem se stane
plastika s názvem Vítr zapůjčená
Helfštýnem. Dílo v roce 1981 podle
návrhu Marcely Kleckerové vykova-
li Jiří Jurda a Jan Habáň. (roh)

Rušno na Laguně Na přerovské Laguně závodilo 51 dračích posádek,
což znamená, že přijelo kolem čtrnácti set sportovců. Diváků se sešlo
zhruba pětkrát víc. 4x foto: honza62.rajce.net

Dračí nezbytnosti
Každá loď musí mít dračí hlavu
a ocas, kormidelníka, bubeníka

a dvacet členů posádky.

PŘEROV Radnice v Přerově spusti-
la největší dietu za dvacet let. Z pů-
vodních šestnácti odborů magis-
trátu jich celou polovinu ruší či slu-
čuje a na místo vedoucích jednotli-
vých sekcí v těchto dnech vybírá
nové šéfy. Už jich má pět. Úřado-
vat začnou od začátku července.

„Na obsazení všech pěti nových
vedoucích odborů jsme vypsali vý-
běrová řízení. Probíhala tento a mi-
nulý týden. Přihlášené uchazeče,
kteří splňovali podmínky, jsme po-
zvali k pohovorům,“ popsal mluv-
čí magistrátu Bohuslav Přidal.

Tak například šéfem nově vznik-
lého odboru stavebního úřadu a ži-
votního prostředí se stal Pavel Ju-
liš. Za Vladimíra Čajku nastoupí
nový vedoucí odboru majetku a ko-
munálních služeb Zdeněk Vojtá-
šek a odbor evidenčních správních
služeb a obecního živnostenského
úřadu povede Jitka Kočicová.

Překvapením je nově zvolený ve-
doucí odboru vnitřní správy Petr
Karola, který byl v minulosti zastu-
pitelem za KSČM.

„Posledně zvolenou je nakonec
Romana Pospíšilová, která bude

mít pod sebou odbor sociálních
věcí a školství,“ doplňuje Přidal.

To však nejsou jediné škrty na
zdejší radnici. Magistrát navíc
opouští i dvacítka zaměstnanců.

Zdejší tajemník Jiří Bakalík tvr-
dí, že jde o nejrazantnější zásah do

chodu úřadu za posledních dvacet
let. Lidé se však nemusejí obávat,
že by měli problém si na zeštíhle-
ném úřadě cokoliv vyřídit.

„Taková změna nebyla ani po
zrušení okresních úřadů, kdy na
nás přešly nové kompetence,“ po-
pisuje Bakalík, který návrh na ze-
štíhlení předložil v prosinci přerov-
ským radním.

Odvolával se v něm na výsledky
procesní analýzy, která dává ná-
vod, jak zvládnout práci na úřadě
efektivněji.

„Prvním krokem byl odchod
zhruba dvacítky zaměstnanců, kte-
ří jsou v důchodovém věku. Nyní
následuje redukce šestnácti zdej-
ších odborů na polovinu – tedy
osm. Spíše než o rušení se jedná
o slučování,“ dodává náměstek pri-
mátora Josef Kulíšek.

Magistrát má díky tomu ušetřit
značnou část peněz nejen na pla-
tech vedoucích odborů. Celkové
úspory mají podle analýzy dosáh-
nout až 10 milionů korun.

Změny, které se dotknou úřední-
ků, by se však neměly dotknout
lidí. „Všechno provedeme tak, aby
to pro občany bylo bezbolestné.
Občan nesmí nic poznat,“ říká Ba-
kalík, který dodává, že jedním z dů-
vodů k těmto krokům jsou stále
menší peníze, které úřad dostává
na provoz. „Naposledy nám stát
zkrátil příspěvek o 17,5 procenta.
A i na to musíme reagovat,“ dodá-
vá tajemník.

Na přerovském magistrátu pra-
cuje v současné době 331 lidí,
z nichž je čtrnáct provozních pra-
covníků.

Roman Helcl

Kino Piráty z Karibiku hrají kina po celém kraji

Až deset milionů korun by přerovskému magistrátu
měla ušetřit „dieta“, kterou úředníkům naordinovalo
vedení úřadu. Město už zrušilo polovinu ze šestnácti
odborů a na druhou polovinu vypsalo konkurzy.

VÝZVA

Jde magistrát
příkladem?
Přerovský magistrát slučuje
šestnáct odborů, zůstane jich
polovina. Propustí také desítky lidí.
Napadá vás, kde jinde mohou obce
v kraji šetřit? Co vám na radnicích
vadí a co byste naopak vylepšili?
Napište na redolo@mfdnes.cz,
vaše názory rádi otiskneme.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Romanu Helclovi
(roman.helcl@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 130, 583 808 213).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast je
Petra Pelzlová (petra.pelzlova@
mafra.cz, tel.: 602 658 929 a 583 808
315).

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

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

Pátek:
OlomoucZprávy z měst

Johny Depp jako Jack Sparrow
Foto: MF DNES

PŘEROV (ČTK) Panelový dům
u přerovského výstaviště, školní re-
staurace Bečva na nábřeží a nový
rodinný dům v Žeravicích se mo-
hou letos pyšnit titulem Fasáda
roku.

Vítěze klání, které se v Přerově
uskutečnilo již poosmé, vyhlásila
v těchto dnech radnice. Majitelé
oceněných domů získají kromě ti-
tulu také odměnu 50 tisíc korun.
Cílem soutěže je vylepšit vzhled
budov ve městě.

Soutěž se stejně jako v loňském
roce konala ve třech kategoriích –
fasáda rekonstrukce, fasáda pane-
lového domu a fasáda novostavby.
Celkem se přihlásilo sedmadvacet
soutěžících.

O titul se nejčastěji ucházeli zá-
stupci panelových domů, velký zá-
jem zaznamenalo město i v katego-
rii rekonstrukce.

O vítězi rozhoduje komise slože-
ná z odborníků. V porotě sedí zá-
stupci národního památkového
ústavu, historik umění, úředníci,
ale i architekti. Rozhodovali podle
předem daných kritérií.

„Byla oceněna komplexnost ře-
šení čelní fasády, estetický a archi-
tektonický přínos pro okolí, zlepše-
ní pohody bydlení či užívání sta-
veb,“ řekl mluvčí radnice Bohuslav
Přidal.

Slavnostní vyhlášení výsledků
se uskuteční 6. června na přerov-
ském zámku.

Město zná své
nejhezčí fasády.
Jejich majitelé
dostanou 50 tisíc

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje očima čtenářů, tentokrát na snímcích Jana Pořízka

Přerov se zbavuje šéfů odborů.
Nechává si jich jen polovinu.


