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Zprávy z měst

pondělí: Opava, Hlučín,
Hradec nad Moravicí, Vítkov

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Jiřímu Tomaškoviči
(jiri.tomaskovic@mfdnes.cz),
tel.: 558 959 225.
» Inzertní poradce pro Novojičínsko
je Jakub Číhal (jakub.cihal@mafra.cz,
tel.:, 602 658 928)

Krátce
KOPŘIVNICE

Nová rozhledna na
Šostýně
Lidé z Kopřivnice a okolí se mohou těšit na novou rozhlednu, která nahradí zanedbanou Bezručovu
vyhlídku. „Získali jsme více než osmisettisícovou dotaci. Návštěvníci
kopřivnických lesů se tak mohou
těšit na atraktivní dřevěnou rozhlednu,“ řekl vysvětlil Jaroslav Jiřík
z odboru životního prostředí kopřivnické radnice. Kromě nové vyhlídky budou vybudovány také
dva dřevěné přístřešky.
(tom)
NOVÝ JIČÍN

Studenti zvou
na premiéru svého filmu
Amatérský filmový projekt studentů z Nového Jičína Loutkař, který
vznikal téměř rok a půl, si v pátek
27. ledna ve velkém sále střediska
volného času Fokus odbude svou
premiéru. „Projekt Loutkař si klade za cíl dokázat, že i s malými penězi a v amatérských podmínkách
je možné natočit snímek, který diváky zaujme nejen svým vznikem,
ale samotným zpracováním a příběhem,“ řekl režisér filmu Jan David.
(tom)

úterý: Nový Jičín, Kopřivnice,
Frenštát p. R., Příbor, Odry

středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant n. O.
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čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

pátek: Ostrava (městské
čtvrti)

sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov, Vrbno p. P.

Vyhozený ředitel
Technických služeb
se chce bránit
Novojičínská radnice chce šetřit, nechala si proto v loňském roce vypracovat
audit, který jí měl prozradit, kde se ušetřit dá. První obětí zeštíhlování se stal
ředitel Technických služeb Oskar Šíma. Podle radních chyboval.
NOVÝ JIČÍN Ředitele novojičínských Technických služeb Oskara
Šímu rada města odvolala z funkce
11. ledna. „Odvolání mělo návaznost na výsledky auditu, který odhalil některá manažerská pochybení,“ řekl místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.
Odvolaný ředitel Šíma ale s důvody vyhazovu nesouhlasí a chce
se bránit. „Měli plné právo mě odvolat, a kdyby to bylo bez dalších
komentářů, tak bych to i vzal. Ale
nemůžou na mě nakydat špínu.
Teď to vypadá, že jsem neschopný. Rány zezadu nemám rád,“ zlobil se Šíma.
Místostarosta Dvořák zdůvodnil
rozhodnutí rady města i tím, že
Šíma měl mít na restrukturalizaci
Technických služeb jiný názor než
auditoři i vedení města. „Je těžké
si představit, že změny bude realizovat člověk, který s námi nesouhlasí,“ sdělil Dvořák.
Uváděná manažerská pochybe-

FAKTA

Co říká audit?
Pokud novojičínská radnice dodrží
návrh auditorů, ušetří až 17 milionů
korun. V návrhu je například snížení
počtu zaměstnanců. Z bytového
podniku má odejít 5 lidí, což by
ušetřilo asi 2,5 milionu korun ročně.
Od Technických služeb se má
odloučit MHD a odejít má 11 lidí. To
má ušetřit asi 6 milionů korun ročně.

ní mají být podle něj především
ekonomického rázu. „Technické
služby, na rozdíl od organizací v jiných městech, nevykazovaly zisk.
Sjednávání zakázek bylo nepružné, ceny vysoké. Za některé služby
organizace účtovala městu vyšší
cenu než třetím osobám,“ dodal
Dvořák.
S tím ale Šíma nesouhlasí. „Byli
jsme v zisku. Máme peníze v rezer-

vách. Těžko se ale můžu vyjadřovat k něčemu, co jsem ještě neviděl. Audit neviděli ještě ani zastupitelé,“ dodal odvolaný ředitel.
Výsledek auditu se neodrazí jen
na Technických službách. Auditoři
navrhují snížit počet zaměstnanců
i jinde. Například u bytového podniku. „Mělo by odejít přibližně pět
zaměstnanců, což znamená úsporu asi 2,5 milionu korun ročně.
Město v minulosti prodalo zhruba
tři a půl tisíce bytů a při úbytku majetku ubyla i práce pro zaměstnance,“ přiblížil Dvořák.
Přemění se také struktura odborů. „Mělo by dojít ke spojení některých odborů a tím ke snížení jejich
počtu. Některé úkony tady zaměstnanci zbytečně vykonávají dvakrát. Při nižším počtu vedoucích
odborů se ušetří peníze na platech. Na nově vzniklé pozice samozřejmě musí být vyhlášena výběrová řízení,“ doplnil Dvořák.
Jiří Tomaškovič

Zimní radovánky

Za sněhem na sjezdovky
Ten, kdo má rád sníh, si ho letos v nížinách příliš neužije. Musí za
ním buď do hor, nebo na kopce s umělým sněhem. Ten nabízí i tošovický Heipark. Na své si nepřijdou ale jen lyžaři či snowboardisté.
V areálu u Fulneku si letos poprvé zařádí i bruslaři. Pro ty provozovatelé otevřeli ledovou plochu s mantinely i brankami.
(tom)
Snowboard v Tošovicích
Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Vaším objektivem Události Moravskoslezského kraje na vašich fotografiích

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!
tel: 558 959 311, fax: 558 959 666

Ples Matičního Gymnázia
Prestižní ostravské gymnázium pořádalo v sobotu
21. ledna 2012 v Domě kultury města Ostravy svůj
tradiční ples. Vstupenky byly dlouho dopředu
beznadějně vyprodány, a pořadatelé se tak mohli
soustředit na program pro stovky návštěvníků,
včetně bývalých žáků školy.
Foto: Vojtěch Žižka, zizvo.rajce.net

Tradice Ke správnému plesu patří i předtančení. To na plesu Matičního gymnázia zajistila taneční škola TEP
Společenský tanec Ostrava.

Foto: Vojtěch Žižka, zizvo.rajce.net

