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Toto vše má pokračování. Minulý týden přijel generální ředitel 
průmyslové sekce Liberty Steel s personálním ředitelem této 
sekce. Všichni jsme doufali, že nám naše obavy o naší huť roz-
ptýlí. Bohužel opak je pravdou. 
Zaskočil nás jejich přístup, že to co je popsáno výše jim nevadí. 
Nevadí jim, že budou kupovat prázdnou schránku. Nevadí jim, 
že budeme do budoucna závislí na ArcelorMittal co se týče 
energetiky. Nevadí jim, že budou využívat k prodeji svých výrob-

ků obchodníky ArcelorMittal a to až tři roky. Co víc, sdělili nám, že nemají jasno, jakým způso-
bem budou celou transakci financovat. A tady by nám všem, co chceme, aby naše huť dále fungovala, mělo začít 
v hlavě blikat výstražné světlo. Hrozí nám, že naší firmu použijí jako zástavu k úvěru na koupi a tím nás natolik zatí-
ží, že nebudeme mít peníze na investice, které nutně potřebujeme k přežití. Ba co více, hrozí nám, že nový vlastník 
nebude schopný tento úvěr splácet a hrozí nám, že se dostaneme do problémů jako Poldi Kladno. 

 
Pokud nám nový potencionální vlastník nevyvrátí tyto pochybnosti, budeme muset proti 

této transakci tvrdě protestovat. A to nejen u Evropské komise! 

Rozloučení Mittala s Ostravou??? 
Petr Slanina 
 

Při oznámení prodeje naší firmy jsme byli ujišťováni, že se nic nezmění, že naše huť pojede dál, jen pod jiným názvem. 
Informace z posledních dní jsou ale dosti odlišné. 
Vypadá to, že náš dosavadní majitel chce prodat nekonkurenceschopnou prázdnou schránku. AM Ostrava prodala po-
díl firmy TAMEH přímo ArcelorMittalu S.A. za peníze, které si ale Mittal z Ostravy opět stáhne zpět. Další věcí je to, že 
emisní povolenky, které byly státem zdarma přiděleny naší firmě, nejsou součásti prodeje. Tady se nabízí stejný scé-
nář. Korporace AM od nás nakoupí emisní povolenky za tržní hodnotu, ale následně si tyto finance vytáhne zpět formou 
dividendy. 
Po celou dobu, co nás Mittal vlastnil jsme poslouchali, že musíme šetřit na investice. Investovali jsme do ekologie, což 
mělo za následek, že jsme ušetřili na povolenkách. Další veliká investice byla do TAMEH.  

Z výsledku těchto investic chce těžit jen korporace ArcelorMittal S.A.. Ostravu chce nechat 
bez budoucnosti a to si nemůžeme nechat líbit!!! 

AM OSTRAVA 
má TAMEH a emisní po-
volenky na více let než 

do roku 2020  
MÁ BUDOUCNOST!!! 

Korporace ArcelorMittal  
za PENÍZE 

získává povolenky a 
TAMEH  

Akcie TAMEH 

Emisní povolenky 

 PENÍZE 

AM OSTRAVA 
má PENÍZE a emisní po-

volenky do roku 2020  
 

Korporace ArcelorMittal  
má TAMEH a Emisní po-
volenky na více let než 

do roku 2020  

Nová huť OSTRAVA 

NEMÁ 
 BUDOUCNOST!!! 

Korporace ArcelorMittal 
má PENÍZE,TAMEH a 

Emisní povolenky na ví-
ce let než do roku 2020  

PENÍZE-formou dividendy 

KROK 1 

KROK 2 

KROK 3 
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Fámy 

Ptala se mě večer má drahá žena,  
zdali je naše huť už odkoupená. 

 

Že prý ji říkala sousedka Linda,  
že zase budeme mít šéfa Inda. 

 

Že prý to je kámoš rodiny Mittalů,  
ti že zas kupují hutě od Italů. 

 

A že se dohodli po kamarádsku 
o tlumení huti tu na Ostravsku. 

 

Že se též dohodli v tom Lucemburku,  
kdo má mít chleba a kdo jenom kůrku. 

 

Asi už nepustím svou ženu na dvorek,  
je potom zmatená z Lindiných báchorek. 

 

Je jedno má drahá, Ind nebo Estonec,  
důležité je jenom nemyslet na konec. 

 

Jestli chce vyrábět, modernizovat, 
tak to mu budeme z dlaně zobat. 

 

Jestli má úmysly podivné, nekalé,  
ať se jde podívat po jiném lokále. 

 

Myslím však a nejsem zdaleka sám, 
chceme to vyjasnit bez hloupých fám!  

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Adventní 
WROCLAW 

sobota 1.12. 2018 

Závazné přihlášky s nevratnou platbou u Jitky Javůrkové : 
 jitka.javurkova@arcelormittal.com, tel. 2051 do 16.11.2018 

7:30  – odjezd z Havířova parkoviště u Kauflandu u AN 
8:00  – odjezd z Ostravy parkoviště Domu Kultury 
17:00 – odjezd z Wroclawi 
20:00 – cca příjezd zpět do Ostravy a Havířova 
 
Cena pro členy ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 
a rodinné příslušníky 250,-Kč, cena pro ostatní 450,- Kč. 

Skrzyczne 
Pavla Motalová 
 

Slunce v tu první říjnovou sobotu svítilo od rána, ale na parkovišti Bialy 
Krzyź, kde jsme vystoupili z autobusu, byla zima taková, že se o ni sluš-
ně dá říct „kosa jako prase“! 
Poměrně silně foukalo a vítr, místy dokonce vichr, nás provázel celý den. 
Zahřáli jsme se docela rychle během stoupání, které odstartovalo dnešní tu-
ristický výlet na vrchol hory Skrzyczne. Celá skupina se postupně rozdělila 
podle toho, jaké kdo zvolil tempo. Kochali jsme se nádherně zbarvenou pod-
zimní krajinou. Příroda se vybarvila jako na obrazech malíře C. Moneta. Zlaté 
listy mladých buků, rudě zbarvené borůvčí, šedé kmeny holých ošlehaných 
stromů, rozhledy do dálek. Nad tou krásou se snad každá turistická duše te-
telila blahem. Přes Malinowskou skálu jsme přišli po hřebeni až k vrcholu. 
Někdo se občerstvil, jiný počkal až do městečka Szczyrk, do kterého většina 
chtěla sjet lanovkou. Ouha! Kvůli opravdu silnému nárazovému větru vrchní 
část lanovky nejezdila a tak jsme scházeli dolů pěšky. Někdo po značce, ně-
kdo po travnaté sjezdovce. Z mezistanice Jaworzyna  jsme se už mohli svézt 
na pohodlné čtyřsedačkové lanovce. Restaurací, kde bylo možné doplnit 
energii a tekutiny, bylo dole hodně, dopřávali jsme si kafe, pivo, polévku, 
skvělá pečená žebra, prostě na co měl kdo chuť. V obchůdcích jsme si na-
koupili místní dobroty a cesta zpět utekla docela rychle. Už se těším na další 
výlet a věřím, že bude stejně tak báječný. Není to totiž jen o krásách krajiny, 
ale i o skvělých lidech!     
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