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ZPRÁVY | Z regionu
HASIČI LIKVIDOVALI POŽÁR BYTU
V CENTRU OSTRAVY

Americká štafeta
u kostela
v Hrabové

ADVERTORIAL

Wincott People: Pro růst
potřebujete dostatečný
provozní kapitál

Ostrava – Ve dvou třikrát
jedna míle. Takové jsou
propozice třetí Americké
štafety v Hrabové, kterou
organizuje zítra u kostela
svaté Kateřiny sdružení BoKolobka. Běžecký štafetový
závod se koná od 17 hodin
(prezence je na místě do
16.45 hodin), účastnit se
mohou jak kombinované,
tak mužské či ženské dvojice. Děti nevyjímaje. (uzi)

Rozhovor s Janem Hendrychem,
generálním ředitelem mezinárodní pracovní agentury Wincott People

Je agenturní zaměstnávání výhodné i pro pracovní-

jsme okamžitě schopni
zaměstnat dalších 240
pracovníků.

Jak se daří Wincott
People a jaké jsou vaše
plány?
Díky možnosti průběžně investovat do infrastruktury, procesů, ale
například i do expanze
hlavně na českém a slovenském trhu meziročně
rosteme o 30 % a růst
na minimálně stejné
úrovni očekáváme i letos. Přitom vnímáme, že
právě schopnost bezproblémově a kontinuálně
ﬁnancovat růst může již
v nejbližších týdnech
rozhodnout o bytí nebo
nebytí menších regionálních pracovních agentur
bez silného ﬁnančního
partnera. Velikost Wincott People je zárukou
stability nejen pro naše
zákazníky, ale i pro naše
zaměstnance.

5. ZÁŘÍ 1908

→

Dne 5. září 1908 byl
díky iniciativě Spolku
Národní dům „komisionálně
shledán způsobilým“ velký
sál Národního domu v Moravské Ostravě k pořádání
divadelních představení.
Rozhodnutí umožnilo divadelnímu komité při Národním domě realizovat myšlenku vytvoření stálé české
divadelní scény, neboť nově
postavené městské divadlo
(dnes Divadlo Antonína
Dvořáka) mělo jen německý
divadelní soubor. V letech
1908 až 1910 tak úlohu
českého divadla plnila a pro
česky mluvící obyvatelstvo
hrála vždy po dobu čtyř
měsíců divadelní společnost
Františka Trnky. Do sezony
zahájené 16. září zařadila
například opery Prodaná
nevěsta, Dalibor, Faust a
Markéta, dále operety Veselá vdova, Kouzlo valčíku a
také „činoherní počiny“.

Možnosti řešení
– zapouzdření obsahu
lagun bez dekontaminace a stabilizace zeminy
by trvalo sedm a půl
roku a stálo asi 1,2 miliardy korun
– zapouzdření lagun se
stabilizací jejich obsahu,
tedy částečnou dekontaminací, by trvalo deset
let a stálo asi 1,5 miliardy
korun
– úplná aktivní dekontaminace obsahu lagun
technikou termické
desorpce by trvala deset
let a stála asi 2,3 miliardy
korun (město podporuje
tuto variantu)
jejich obsahu. „Od ukončení
bagrování jsme nezaznamenali žádné stížnosti občanů
na laguny,“ oznámil ředitel
odštěpného závodu ODRA
státního podniku DIAMO
Josef Havelka. Likvidace této
ekologické zátěže, jak upozornil, spočívá nejen v odtěžení kalů, ale i sanaci a dekontaminaci zeminy a vod.

Gospelová škola má volná místa
Ostrava – Nejraději zítra by pořadatelé třetího
ročníku víkendové gospelové školy v Ostravě uzavřeli seznam přihlášek. Už nyní je jich na pět desítek, ale stále jsou volná místa! „Se sbormistryní
Sarou Moshage z Dánska se budeme setkávat od
pátku do neděle v Cooltouru, kde společně nacvičíme osm až deset gospelových hitů,“ prozradili
pořadatelé z Family Gospel Ostrava. Ti rovněž avizovali na nedělní 17. hodinu závěrečný galakoncert
v Cooltouru, jehož výtěžek půjde neziskové organizaci zajišťující péči o nevyléčitelně nemocné a
umírající. Do gospelové školy se dá zapsat prostřednictvím webu www.cooltourova.cz. (uzi)

Sdílko pořádá besedu o Porubě
Ostrava – Sdílko Poruba na Hlavní třídě chystá na
dnešní večer veřejnou besedu se zástupci radnice a
tvůrců architektonických studií o budoucí podobě
tohoto obvodu. Uskuteční se od 17 do 19 hodin,
probírat se bude prostor třeba na Alšově náměstí,
u Oblouku, Duhy či v Zámeckém parku. (uzi)

STŘÍPKY z ostravského
kalendária pro tento týden
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Pomáháme jim ﬂexibilně reagovat na nedostatek zaměstnanců
– např. při otevření
nového provozu nebo
při nečekaně navýšené
zakázce. Dáváme také
práci lidem, které ﬁrma
nemůže přijmout do tzv.
kmenového stavu, nebo
které si chce vyzkoušet
a teprve později zaměstnat. V ČR je prostřednictvím pracovních agentur
zaměstnáno hlavně
v sektoru služeb, průmyslu a logistiky více než
čtvrt milionu lidí.

Agenturní pracovníci jsou našimi stálými
zaměstnanci v hlavním
pracovním poměru; vedle nadstandardních platových podmínek je jim
k dispozici náš koordinátor, který nejlépe zná
situaci přímo na pracovišti a zajistí čerpání
dalších výhod a beneﬁtů. Našim zaměstnancům nabízíme i rozšíření kvaliﬁkace, což
bývá důležité např. pro
uchazeče z úřadů práce,
nebo pro ty, kteří byli
dlouho bez zaměstnání.
Přinášíme nové začátky
i mladým absolventům
učilišť, kteří mívají problém získat práci přímo
u ﬁrem bez zkušeností
a praxe v oboru. Nabíráme desítky zaměstnanců
každý měsíc – jen v Moravskoslezském kraji

Události

Snímky: Deník/Jaroslav Perdoch

ky samotné? Proč by měli
lidé uvažovat o práci přes
vaši pracovní agenturu?

Pokračování ze strany 1
Samozřejmě až po odtěžení jedů z lagun a sanaci jimi nasáklé půdy. „Dostali
jsme od ministerstva životního prostředí tři možné
návrhy řešení a měli vybrat
ten, který městu Ostravě
nejvíce vyhovuje. Radní
podpoří sice nejdražší, ale
zato nejefektivnější variantu, která zaručuje, že území
po lagunách nebude představovat nebezpečí a bude se
dát v budoucnu i smysluplně
využívat,“ řekl primátor.
Nejdříve by se však podle
něj začalo s likvidací lagun v
roce 2019. Vypadá to, že
pražská firma AVE CZ Odpadové hospodářství, jež vyhrála tendr na odtěžení kalů,
bude muset zpracovat studii
EIA, zkoumající bezprostřední dopad její činnosti
na životní prostředí.
STÍŽNOSTI NEJSOU
Laguny Ostramo má ve
správě od roku 1996 státní
podnik DIAMO a v letech
2005 až 2010 z nich odvezla
firma Aquatest na 200 tisíc
tun kalů. Tedy dvě třetiny

V CENTRU HOŘELO. Dva zraněné si vyžádal požáru domu v centru Ostravy, ke
kterému včera odpoledne vyjížděli ostravští hasiči. Hořelo v přízemním bytě na
rohu Poštovní a Dvořákovy ulice. Škoda je předběžně vyčíslena na 400 tisíc korun.
Na místě zasahovaly tři hasičské jednotky. Hořelo v kuchyňské části rohového bytu. Hasiči dostali oheň pod kontrolu za osm minut, několik desítek minut jim zabralo dohašování, rozebírání konstrukcí a odvětrávání chodby domu. Hasiči v dýchacích přístrojích vyvedli z bytu ve druhém patře starší ženu, která se nadýchala
kouře. Do péče ji převzali přivolaní záchranáři. „V péči zdravotníků skončil také
uživatel poškozeného bytu. Měl popáleniny na hlavě,“ uvedl mluvčí krajských
hasičů Petr Kůdela. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé hasičů. (per)

Wincott People kontinuálně již od roku 2009
zaměstnává a následně
přiděluje pracovníky dělnických profesí asi stovce
firem hlavně v automobilovém a strojírenském
průmyslu. Proč se na vás
firmy obracejí?

Laguny budou zatěžovat...

7. ZÁŘÍ 1906

→

Dne 7. září 1906 zemřel v Moravské Ostravě vydavatel novin,
knihtiskař a knihkupec
Ernst Hebling (narodil se 1.
prosince 1845 v Olomouci).
Po ukončení studia na
gymnáziu v Olomouci se
vyučil knihkupcem. Profesní zkušenosti získával v
Rakousko-Uhersku i v jiných evropských zemích.
Roku 1869 se usadil v Moravské Ostravě, kde otevřel
knihkupectví, papírnictví a
litografickou dílnu. Po několikaleté snaze o zisk tiskařské koncese ve městě
převzal upadající podnik
Franze Wattolika i s ním
spojené vydávání listu
Mährisch-schlesischer
Grenzbote, který byl později
nahrazen deníkem Ostrauer
Tagblatt. Podnik se nezaměřoval pouze na německá
periodika, jeho stroji pro-

cházel i týdeník Přítel dělníků a Ostravice. Byl rovněž
aktivní ve společenských
organizacích, mj. jako
předseda pěveckého spolku
v Moravské Ostravě nebo
jako účinkující v ochotnickém divadle.

7. a 8. ZÁŘÍ 1902

→

Ve dnech 7. a 8. září
1902 se za velkého
zájmu občanské veřejnosti
v Moravské Ostravě konal
slet Sokolské župy moravskoslezské, kterého se zúčastnilo 2243 sokolů v krojích z 37 žup Moravy, Slezska a Dolního Rakouska.
Večerní program probíhal
zejména v prostorách Národního domu, kde se ubytovala i velká část účastníků, kterým se představilo
několik pěveckých těles a
kroužků. K hlavnímu bodu
sletu (prostnému cvičení),
který se konal v areálu
Českého akciového pivovaru
v Moravské Ostravě, doprovázely účastníky tři kapely.
Cvičení vedl náčelník Moravskoslezské obce sokolské
Jan Máchal.

Připravil Archiv města Ostravy
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