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Stejně výkonný
tkaninový filtr, který
odprašuje aglomeraci
Sever už od roku
2011, chystáme
i pro aglomeraci Jih

Huť chystá další ekologizaci provozů,
tentokrát poprvé s evropskými dotacemi

Sousedé
Zpravodaj ArcelorMittal Ostrava

www.arcelormittal.cz l cr.ostrava@arcelormittal.com l ZDARMA
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Milí sousedé,

Za deset let působení v České republice investovala společnost ArcelorMittal
do ekologizace svých ostravských provozů 4 miliardy korun z vlastních zdrojů.
Díky tomu jsme snížili roční emise prachu o téměř 70 % na 584 tun a již nyní
splňujeme na většině provozů evropskou
ekologickou legislativu, která vstoupí
v platnost až v roce 2016. Nyní máme
poprvé možnost využít k další ekolo-

Věděli jste, že…?
• Nejlepší dostupné techniky EU

gizaci evropské dotace. „Zažádali jsme
o podporu projektů v celkové hodnotě
2,6 miliardy korun, které už schválil Úřad
Moravskoslezského kraje, Ministerstvo
životního prostředí ČR i Státní fond
životního prostředí. Teď čekáme jen

na potvrzení Evropské komise,“ říká Petr
Baranek, ředitel pro životní prostředí
ArcelorMittal Ostrava.
Huť chce s podporou EU například
instalovat další tkaninové filtry na snížení emisí z aglomerací a vysokých pecí. l
Navýšení kapacity licího
pole u dvou vysokých pecí
sníží sekundární emise

(BAT) udávají nejpokročilejší
stádium vývoje technologií
k omezování emisí a jejich
dopadů na životní prostředí, a že
takovou technologií je například
tkaninový filtr?

• Evropské dotace můžeme čerpat

proto, že snížíme emise více, než
požadují nové evropské limity
stanovené na základě BAT, nebo že
snížíme emise tam, kde je vůbec
legislativa nereguluje?

• Zatímco české hutě mohou získat

evropské dotace na ekologizaci
až teď, hutě v západní Evropě
je čerpaly na modernizaci
a ekologizaci už v 80. a 90. letech?
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znovu uběhly tři měsíce, a tak bychom
vás opět rádi informovali o tom, co
nového se událo v naší huti. Pokračujeme
v ekologizaci naší výroby, což je pro nás
klíčovou prioritou. Uzavřeli jsme smlouvu
na dodání technologicky náročného
zařízení v hodnotě jedné miliardy korun,
které sníží emise oxidů dusíku na naší
energetice minimálně o 600 tun ročně.
Nepřestáváme podporovat Ostravsko a vůbec celý náš region. Už posedmé
proběhlo kolo Minigrantů, kterými motivujeme naše zaměstnance, aby pomáhali místním neziskovým organizacím.
Tentokrát uspělo 51 dobročinných projektů, které si rozdělily částku 770 tisíc
korun. Podpořili jsme
a osobně se zúčastnili také mnoha
akcí přímo ve vašich
obvodech.
V případě nenadálých událostí jsme
připraveni pomoci
i za hranicemi našeho
regionu. Jsem hrdý
na naše zaměstnance, kteří v materiální
sbírce určené pro
občany zasažené
nedávnými povodněmi shromáždili potřebné věci v hodnotě
přesahující 100 tisíc korun. Kromě toho
jsme deset našich zaměstnanců-dobrovolníků vypravili pomoci lidem s úklidovými pracemi a obnovou přímo na místě
povodní.
Věřím, že ve zpravodaji najdete
zajímavé informace. Pokud by vás o naší
společnosti zajímalo cokoli nad rámec
tohoto čtení, neváhejte se na nás obrátit, například prostřednictvím nových
webových stránek, které jsme spustili
na adrese www.amoprovas.cz.
Přeji vám příjemně strávenou
dovolenou a hezké léto.
S úctou,
Tapas Rajderkar

Petr Baranek při slavnostním podpisu smlouvy na instalaci ekologické technologie

Investujeme další miliardu do ekologizace
Společnost ArcelorMittal Ostrava zahajuje výstavbu
moderního zařízení, které na hutní energetice sníží emise
skleníkových plynů. Hodnota zakázky přesahuje miliardu
korun. Díky této ekologické investici se sníží emise oxidů
dusíku na energetice nejméně o 600 tun ročně. Do plného
provozu vstoupí zařízení počátkem roku 2015.
„Jedná se o technicky náročné a nákladné řešení, které představuje nejlepší
dostupnou techniku na snížení oxidů
dusíku,“ upřesňuje Tapas Rajderkar, generální ředitel ArcelorMittal Ostrava.
Naše energetika bude jednou
z nejmodernějších v kraji
Současná investice do snížení emisí
oxidů dusíku a loni zahájená instalace
odsíření zařadí energetiku ArcelorMittal
Ostrava mezi nejšetrnější a nejmodernější elektrárny a teplárny v kraji. Zatímco odsíření energetiky za 500 milionů
korun společnost ArcelorMittal Ostrava
financuje čistě z vlastních prostředků,
na zařízení snižující emise oxidů dusíku
v hodnotě přesahující jednu miliardu využívá evropskou dotaci ve výši
40 %, protože splnila veškeré podmínky

pro její udělení. „Na energetice plníme všechny platné emisní limity pro
plynné emise i prach. Po dokončení obou
investic budeme plnit i nově přicházející
evropské limity s předstihem,“ vysvětluje Petr Baranek, ředitel energetiky
ArcelorMittal Energy Ostrava.
l

Na energetice
probíhá také odsíření
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Podporujeme včelaře z Radvanic a Bartovic

Dobrovolníci
z hutě pomohli
v neziskovkách

V červnu se ve Společenském domě v Bartovicích u příležitosti
80. výročí založení Základní organizace včelařů Radvanice
a Bartovice uskutečnila včelařská výstava. Děti i dospělí mohli
navštívit veřejnou přednášku a získat informace o včelách
a včelaření i zakoupit si nejrůznější včelí produkty.
Na činnost včelařů v Radvanicích
a Bartovicích huť přispívá dlouhodobě.
V letošním roce jsme včelařům přispěli
částkou 30 tisíc korun, která byla použita k uspořádání oslavy a k vytvoření
almanachu popisujícího činnost včelařů

od vzniku sdružení v roce 1933. „Činnost
včelařů je nesmírně prospěšná, tak si
naši podporu rozhodně zaslouží,“ uvedl
Tapas Rajderkar, generální ředitel ArcelorMittal Ostrava, který se oslavy výročí
zúčastnil. 
l

Děti z ArcelorMittal
Gospel vystupují
na Dnu Slezské

Ani letos jsme
nechyběli na Dnu
Slezské
Stejně jako v předchozích
letech se i letos stala huť
ArcelorMittal Ostrava
partnerem tradičních
slavností obvodu Slezská
Ostrava Den Slezské,
který se konal 25. května
na Slezskoostravském hradě.

Generální ředitel
ArcelorMittal Ostrava
Tapas Rajderkar
s předsedou radvanických
a bartovických včelařů
Boleslavem Zelinou

Bojujeme s hlukem
i nepříjemnými
zvuky
ArcelorMittal Ostrava investuje
více než 10 milionů korun
do snížení hladiny hluku.
Na čtyři komíny aglomerace
Jih nasadí do konce července
speciální tlumiče hluku,
které sníží jejich hlučnost
o 18 decibelů, a zároveň
kolem nich nainstaluje
protihlukové panely. Toto
opatření také odstraní
na poslech nepříjemnou
zvukovou frekvenci.
Všechny provozy a zařízení vydávají
nějaké zvuky a nárůstem ekologických

Společnost ArcelorMittal
Ostrava se v květnu zapojila
do mezinárodní dobrovolnické
akce s názvem „Give and Gain“.
Na třicet přihlášených zaměstnanců
vyslala huť v pracovní době do tří partnerských neziskových organizací, Charity sv. Alexandra, Hospice sv. Lukáše
a Charitního domu sv. Václava. Zaměstnanci pomohli s terénními úpravami, betonováním, přípravou palivového dřeva,
vybudováním parkoviště nebo s úklidem
zařízení a okolí. 
l

Zaměstnanci huti pomáhali například
s údržbou zeleně

investic jich v huti každý rok přibývá.
Společnost ArcelorMittal Ostrava zjišťovala, jak lidské ucho vnímá zvuk několik
kilometrů od huti a odkud přesně pochází,
aby mohla přijít s adekvátním řešením.
Tlumiče a panely pořídila, i když dodržuje
platné hlukové limity i rozhodnutí Krajské
hygienické stanice. Chce totiž bojovat
s rušivými tóny.

Z minulého
kola minigrantů
se mohli těšit
i šenovští skauti

Rozdali jsme „Minigranty“ na veřejně
prospěšné projekty
Už posedmé přispěla huť se svými dceřinými společnostmi
neziskovým organizacím z našeho kraje na dobročinné projekty.
Z částky 772 610 korun se radovalo 51 dobročinných projektů.

Návštěvníci si užili dobrého jídla a bohatého programu, v jehož rámci vystoupil
také ArcelorMittal gospel – sbor složený
z dětí zaměstnanců huti a žáků ostravských základních škol doprovázený
rockovou kapelou. 
l

O podporu až 30 tisíc korun pro konkrétní projekt žádají sami zaměstnanci,
kteří neziskovým organizacím dlouhodobě pomáhají ve svém volném čase.
Ze 117 přihlášených projektů komise
vybrala ty, které s sebou nesou největší společenský prospěch. Minigranty
pomáhají jak dětem nebo seniorům
a jejich volnočasovým aktivitám, tak

i osobám se zdravotním postižením.
Z letošních Minigrantů se pořídí například vybavení pro svaz včelařů, myslivecké sdružení, dobrovolné hasiče,
sportovní oddíly, dětské koutky, letní
stanové tábory nebo školní knihovnu. Dále se vybuduje čistící zařízení
na pitnou vodu, jídelna pro letní tábor
a sprchy pro imobilní děti.
l

Jsme partnerem
Českého červeného
kříže
Za podpory ArcelorMittal Ostrava
proběhla 2. června na Slezskoostravském hradě akce „Hrad žije první
pomocí“, kterou už pošesté pořádal
Oblastní spolek Českého červeného
kříže Ostrava. V poskytování první
pomoci zde soutěžilo 15 týmů nezdravotnických složek Integrovaného
záchranného systému – policistů
a hasičů. Pro děti i dospělé, kterých se
na hradě sešlo přes 3500, byl připraven bohatý doprovodný program. l

Kolem čtyř komínů
aglomerace Jih se staví
protihlukové panely

Speciální tlumiče jsou
vyrobeny komínům
na míru
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„Instalací tlumičů reagujeme na podnět obyvatel přilehlé čtvrti, kteří nás
upozorňují na nepříjemné zvuky. Věřím,
že tento zvolený přístup a eliminace
konkrétních zvuků vyřeší celou situaci rychleji než snižování hlučnosti bez
vytipování problémů,“ říká Petr Baranek,
ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava. 
l

Na akci Českého červeného
kříže proběhla soutěž
v poskytování první pomoci

