Společnost Tieto je v obvodu 10 let
Kancelářské zařízení nejvyšší třídy, umístěné pouze 5 minut chůze od centra Ostravy to je administrativní komplex společnosti CTP zvaný Tieto Tower. Je složený ze dvou
propojených výškových budov a nabízí 22 000 čtverečních metrů plochy. Stavba si vyžádala
celkové investice ve výši 50 milionů eur, což je při současném kurzu nejméně 1,35 miliardy
korun.

Šance pro mladé
V minulých dnech oslavila společnost Tieto, největší zaměstnavatel v našem kraji v
oblasti informačních technologií, 10 let svého působení v Ostravě. V roce 2012 se
přestěhovala na náměstí Republiky, předtím měla své zaměstnance v několika objektech
našeho obvodu, např. v budově Povodí Odry.
Tieto plánuje zaměstnat až 1 900 systémových inženýrů, analytiků a programátorů
zejména z našeho města. A protože stále, jako jedna z mála firem, přijímá nové zaměstnance,
je to šance pro absolventy ostravských vysokých a středních škol.

Architektura v zeleni
Při této příležitosti je třeba si připomenout tato fakta:
Stavět se začalo v roce 2008, hotovo mělo být už v roce 2009. Projekt po celé minulé
volební období 2006-2010 radnice Moravské Ostravy a Přívozu (starosta ing. Miroslav
Svozil) ze všech sil podporovala.
Navzdory všem škarohlídům – a nebylo jich málo - kteří proti němu brojili, ať už v
médiích, či na podivných mítincích. Prohlašovali, že stavba bude nebezpečím pro okolní
zástavbu, někteří dokonce přidávali tzv. estetická hlediska.
Dnes je to jeden z nejhezčích koutů našeho obvodu. Společnost CTP totiž kromě
samotné výstavby upravila a osázela okolní zeleň. Celkem 5 000 metrů čtverečních.
Termín dokončení byl sice kvůli finanční krizi posunut do roku 2012, ale zůstává
zdařilá realizace moderního architektonického projektu a desítky či dokonce stovky nových
pracovních míst pro kvalifikované odborníky, kteří se tak za prací nemusí stěhovat z našeho
města či kraje. A ještě tečka na závěr: jak vyplývá z aktuálního sociologického šetření, 71 %
obyvatel našeho města považuje pro Ostravu za nejdůležitější zachování pracovních pozic a
vznik nových.

