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Vážení a milí sousedé,

EZYWAY VERONA
MYSCHAK BAND A SHOW KASKADÉRŮ
CRAZY DAY V OCELOVÉ KOULI

ARCELORMITTAL OSTRAVA
VÁS SPOLU S PARTNERY ZVE NA

DEN S PRŮMYSLEM
01. 05. 2015
14:00–19:30

VSTUP ZDARMA
V DOLNÍCH VÍTKOVICÍCH
(POD VYSOKOU PECÍ)
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
TRADIČNĚ OTEVÍRAJÍ PROVOZY 8:00–13:00
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dostáváte do rukou již čtrnácté číslo našeho čtvrtletního zpravodaje, ve kterém vám
opět přinášíme nejnovější informace o dění
v huti. Rok 2015 je pro nás rokem vskutku
přelomovým. Ještě nikdy v historii totiž
neprobíhalo v huti tolik investic pro snížení
vlivu naší výroby na životní prostředí.
S pomocí dotací Evropské unie stavíme
v tomto roce dobrovolně a nad rámec
veškeré legislativy hned 13 ekologických
projektů naráz (jeden z nich už je úspěšně
v provozu). Ty stojí celkem 3 miliardy korun
a největší přínos pro životní prostředí očekáváme od tkaninového filtru pro spékací
pásy na jižní části aglomerace, který sníží
množství emisí o téměř 100 tun ročně.
Ani tentokrát nemohu opomenout naše
dobročinné aktivity v posledním období.
Víkendová gospelová
škola Sarah Moshage
měla i tento rok velký
úspěch, když se jí
zúčastnilo 60 zájemců
o zpěv různého věku.
Je také čas speciálního
vozu Mýval, který již
posedmé vyjede očistit ulice vašich obvodů
od prachu a nečistot
po zimním období.
A také jsme se tradičně
sešli u kulatého stolu
se starosty obcí a městských částí, abychom se vzájemně informovali o novinkách
a plánovali další společné projekty, které
pomáhají zlepšovat život ve vašich obcích.
Na závěr bych vás všechny rád pozval
na akci Den s průmyslem, která proběhne
1. 5. 2015 od 14:30 v Dolní oblasti Vítkovic.
Na podporu Roku průmyslu a technického vzdělávání se zúčastní průmyslové
firmy z našeho kraje a vystoupí například
Rytmus, Ezyway nebo Verona, čeká vás
i kaskadérská show a mnoho dalšího.
Na akci máte vstup zdarma.
Více informací o našich aktivitách
a novinkách najdete na následujících
stránkách.
Přeji vám krásné jaro,
Tapas Rajderkar
Generální ředitel ArcelorMittal Ostrava

V roce 2015 ArcelorMittal Ostrava postaví 13 nadstandardních ekologických
technologií v celkové hodnotě 3 miliardy korun

Rekordní rok ekologických investic v huti.
Odprašujeme dál!
Rok 2015 je pro ArcelorMittal Ostrava rokem, kdy se v huti staví
najednou tolik ekologických investic, jako ještě nikdy v historii.
Dobrovolně budujeme nové tkaninové filtry a soustředíme se
zejména na snížení fugitivních emisí, tedy emisí z manipulace
s prašným materiálem; děláme vše pro to, abychom vám
byli co nejlepším sousedem. Celkem třináct nadstandardních
ekologických projektů za 3 miliardy zařadí ArcelorMittal
Ostrava mezi nejčistější hutě na světě. Největší přínos pro
životní prostředí přitom bude mít třípatrový tkaninový filtr
odprašující spékací pásy jižní části aglomerace, který sníží
emise téměř o 100 tun ročně!
Stavba tolika investic naráz je ve všech
ohledech mimořádná. Díky tomu, že ArcelorMittal Ostrava už roky plní nejpřísnější emisní limity dané Evropskou unií,
získala od EU na tyto ekologické projekty
dotace. Nicméně získat dotace není nic
snadného. Nejen, že je nutné dodržovat limity, ale také je nezbytné, aby huť
zvládla postavit všechny technologie
do konce roku 2015.
„Podmínkou pro získání dotací je
dokončení všech investic do konce roku
2015, takže stavět se bude v podstatě
nepřetržitě,“ upřesňuje náročnost probíhajících stavebních prací Petr Baranek,
ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal
Ostrava.

První z dotovaných investic, odprášení chladících pásů v jižní části
aglomerace, již byla spuštěna letos
v dubnu a dalších 12 bude v průběhu roku
následovat. Odprášení se tak letos mimo
jiné dočkají například výklopníky, systém
zavážení rudného mostu, čistící stanice
torpédových vozů či spékací pásy. Nové
tkaninové filtry zachytí i ty nejmenší
prachové částice včetně benzo(a)pyrenu
a dioxinů. Celkem probíhající ekologizace
vyjde na 3 miliardy korun. Největší přínos
pro životní prostředí bude mít nový
tkaninový filtr na jižní části aglomerace,
který bude odprašovat dva spékací pásy
a sníží množství emisí o téměř 100 tun
ročně. 
l
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Víkendová gospelová škola Sarah Moshage
přilákala 60 zájemců o zpěv
Huť ArcelorMittal Ostrava společně s Kulturním centrem Ostrava
připravila víkendovou gospelovou školu pro veřejnost. Od pátku
27. února do neděle 1. března využilo možnost zazpívat si pod
taktovkou známé dánské sbormistryně a zpěvačky Sarah Moshage
60 odvážlivců. Celý víkendový workshop byl zakončen koncertem
v multižánrovém centru Cooltour.
Celkem 60 odvážlivců
si zazpívalo se Sarah
Moshage

Mýval brázdí ulice Ostravy a okolí i letos

Spojte se s námi
na Twitteru
a Facebooku!
V ArcelorMittal Ostrava jdeme s dobou. Chcete vědět, co se u nás děje?
Odebírejte naše kanály na sociálních
sítích a získejte zajímavé informace.
@AMOstrava
www.facebook.com/AMOstrava

„Loni jsme nápad gospelové školy se
zahraniční lektorkou uskutečnili poprvé.
Po akci nám přišlo mnoho kladných ohlasů
s tím, že by lidé rádi zpívali dál. Proto

jsme vytvořili komunitní projekt – gospelový sbor, který v Cooltouru funguje
pravidelně každý týden,“ říká Radim
Raszka z oddělení firemní odpovědnosti
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a sociálních služeb ArcelorMittal Ostrava,
který projektu pomáhá jako dobrovolník
ve svém volném čase.
Stejně jako loni, i letos se přihlásilo 60 zájemců ve věkovém rozmezí
od 8 do 50 let. Účastníci nepotřebovali
žádnou hudební průpravu, lektorka totiž
učí melodii přímo zpěvem a každé skupině její part nejdřív předzpívává.
Z druhého ročníku workshopu měla
kromě nadšených zpěváků radost i samotná sbormistryně. „Miluji lidi v Ostravě.
Jsou velmi kamarádští, srdeční a hlavně
UMÍ krásně zpívat,“ neskrývala nadšení
z workshopu Sarah Moshage.
l

Čisticí vůz Mýval, kterého
věnovala společnost
ArcelorMittal Ostrava v roce
2009 městským obvodům
Slezská Ostrava a Radvanice
a Bartovice, čistí ulice i letos.

Již sedmým rokem se Mýval
stará o čistotu ulic v Ostravě

Již sedmým rokem vyráží do ulic čisticí
vůz Mýval, který ze silnic odstraňuje
posypový materiál po zimě a ve městě
celkově snižuje prašnost. ArcelorMittal
Ostrava vůz v hodnotě téměř 5 milionů
obcím nejen darovala, ale každý rok
hradí i náklady na jeho provoz.
„Mývalem a financováním jeho provozu chceme ulevit sousedním obcím
a jejich rozpočtům, protože úklid cest
není levná záležitost,“ vysvětluje Monika Pěnčíková, vedoucí oddělení firemní
odpovědnosti ArcelorMittal Ostrava. l

Nový tkaninový filtr bude velký jako třípatrový dům
Tkaninový filtr za miliardu už odprašuje tři
spékací pásy na aglomeraci od roku 2011,
druhý spustíme do konce roku 2015

Starostové se opět sešli s hutí u kulatého stolu
Na konci března se
uskutečnilo již tradiční
setkání se starosty okolních
obcí u kulatého stolu.
Společnost ArcelorMittal
Ostrava zastupitele
seznámila s novinkami
z huti, představila
ekologické investice
do odprášení, které se
tento rok staví a probírala
budoucí spolupráci
a podporu okolí v rámci
společenské odpovědnosti.
V letech 2008 až 2014 podpořila huť
ArcelorMittal Ostrava sousední městské obvody a města částkou více než
47 milionů korun. Jen za loňský rok přispěla na 11 různých projektů v okolí. Trend

Již tradičně se zástupci
ArcelorMittal Ostrava
sešli se starosti okolních
obcí u kulatého stolu

z loňských let chce společnost ArcelorMittal Ostrava udržet a i nadále podporovat projekty ve svém sousedství.
„Těší mě, že můžeme úzkou spoluprací s městskými obvody a městy v našem

okolí přispět ke zlepšování života místní
komunity v řadě zajímavých oblastí, ať je
to podpora zaměřená na seniory, děti či
životní prostředí,“ říká Tapas Rajderkar,
generální ředitel ArcelorMittal Ostrava.l

Nejvýznamnější z dotovaných investic, které se v huti právě
staví? Rozhodně nový tkaninový filtr pro spékací pásy v jižní části
aglomerace za 365 milionů korun. Stát bude do konce roku 2015
a sníží emise prachu o téměř 100 tun ročně!
Nový tkaninový filtr bude velký jako třípatrový dům. Speciální tkanina, která pokrývá filtrační hadice, má plochu 18 tisíc m2, což odpovídá rozloze 2,5 fotbalových hřišť.
V současné době je tkaninový filtr nejlepší dostupnou odprašovací technologií pro hutě
na světě a tkaninové hadice bez problému zachytí i ty nejmenší prachové částice.
l

Podporujeme

