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Tisková zpráva
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 22. 11. 2013

Výherci 2. kola soutěže Kovohutí ve sběru zájmových odpadů
3. kolo bude od 1. prosince 2013
Od 30. května do 31. října tohoto roku proběhlo 2. kolo soutěže Kovohutí ve sběru odpadů
„Kam s tím?“, které bylo zahájeno na Dni dětí Kovohutí 30. 5., letákovou kampaní
společnosti do schránek v Příbrami a blízkém okolí 3. - 5. 6. a informacemi na internetu firmy
(soutěž, kampaň).
Tohoto kola soutěže se zúčastnilo 147 lidí. Moc Vám děkujeme – díky Vám budou přinesené
odpady ekologicky zrecyklovány a předány k dalšímu využití.
Každý ze 147 soutěžících si může vyzvednout dárkové vitamínové balíčky Juwital
od Kovohutí kdykoliv (nepřetržitě) na vrátnici firmy – soutěžící mimo okres Příbram budou
postupně kontaktováni nebo mohou zažádat o zaslání balíčku poštou.

Stručně ještě připomínáme pravidla: Odpady se odevzdávaly na vrátnici či recepci, kde bylo
vše řádně evidováno – do slosování se soutěžící mohli dostat vícekrát – jejich jména se v něm
objevila vždy-opakovaně za:
 1 autobaterii
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 1 elektroodpad či 1 světelné zařízení (vč. úsporných žárovek) či 3 klasické žárovky
 1 odpad s obsahem drahých kovů či 1 autokatalyzátor
 5 baterií-suchých článků
 50 víček z PET lahví
Více bodů (razítek) = větší šance vyhrát. Jeden soutěžící může být mezi vylosovanými
výherci 1x – stejně jako tomu bylo v 1. kole soutěže – stále však platí, čím více odpadů, tím
větší šance vyhrát.
Víčka, která se sbírají na charitu, budou díky kontaktu od Masarykovy základní školy
Obecnice předána Oblastní charitě Jičín, která je sbírá pro Kubíka Skotnicu z Příbrami.
A kdo vyhrál?
 Los 3 hlavních cen:
o 1. cena: tablet Samsung Galaxy + batoh Kovohutě: Pavel Mrkáček st.
o 2. cena: tablet Acer Iconia + batoh Kovohutě: Miloslava Pustayová
o 3. cena: robotický vysavač Sencor + batoh Kovohutě: Jitka Bryndová
 Los 7 dalších cen – 4. – 10. cena:
o batoh Kovohutě + roční předplatné časopisu Xantypa 2014


4. cena: Ivo Oktábec



5. cena: Zuzana Balabánová



6. cena: Tomáš Žíla



7. cena: František Vančata



8. cena: Aleš Panocha



9. cena: Jaroslav Seifert



10. cena: Jitka Molnárová

 Vyhlášení 11 kategorií nejlepších sběračů odpadů:
o Absolutní vítěz – nejvíce bodů (razítek) → cenou je sada nářadí
Kovohutě: Jan Olexa
o Nejvíce

odpadů

celkem

→

cenou

je

sada

na víno

se šachy

Kovohutě: Jan Olexa
o Nejvíce

odpadů

celkem

mimo

Kovohutě

(soutěžícím,

který

není

zaměstnancem firmy) → cenou je sada na víno se šachy Kovohutě: Tomáš Žíla
o Nejvíce odpadů bez „víček + malých baterií + klasických žárovek“ → cenou je
sada na víno se šachy Kovohutě: Jitka Bryndová
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o Nejvíce víček → cenou je roční předplatné časopisu Xantypa 2014: Jan Olexa
o Nejvíce malých baterií → cenou je sada na víno se šachy Kovohutě: Martina
Křížová
o Nejvíce elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení → cenou je batoh
Kovohutě: Jan Olexa
o Nejvíce elektroodpadu bez osvětlovacích zařízení → cenou je roční předplatné
časopisu Xantypa 2014: Jitka Bryndová
o Nejvíce odpadů drahých kovů vč. PC komponentů → cenou je sada na víno
se šachy Kovohutě: Zdeněk Vosolsobě
o Nejvíce odpadů drahých kovů bez PC komponentů → cenou je sada na víno
se šachy Kovohutě: Zdeňka Štochlová
o Nejvíce olověných baterií v rámci soutěže → cenou je konferenční taška
Kovohutě: Jan Olexa
Losování 10 výše uvedených cen a vyhlášení 11 kategorií proběhlo v souladu s plánem
a pravidly soutěže v pátek 22. listopadu 2013.
Distribuce cen – recepce Kovohutí bude kontaktovat všechny výherce a domluví s nimi
způsob a termín převzetí cen – 3 hlavním losovaným výhercům předá ceny osobně člen
vedení Kovohutí.
Děkujeme za spolupráci všem zainteresovaným kolegům v čele s recepcí a vrátnicí.
První kolo soutěže proběhlo od 1. prosince 2012 do 31. ledna 2013 pod heslem „Třiď-SbírejRecykluj – PŘINES a VYHRAJ“.
Třetí kolo soutěže se připravuje od 1. prosince 2013 – budeme opět soutěžit o zajímavé ceny
– veškeré informace jsou a budou na www.kovopb.cz.
Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů
s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších
výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů
s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických
a elektronických zařízení (elektroodpadu) vč. svítidel a světelných zdrojů (zářivky, úsporky,
výbojky, klasické žárovky, zařízení pro šíření či řízení osvětlení).
Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup
olověných baterií (aktuálně 170,- Kč za klasickou, 340,- Kč za velkou a 23,- Kč
za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých
článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou
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recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory,
kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů.
V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru
a třídění odpadů.
Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa. V oblasti
odpadů s obsahem drahých kovů mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet trade
a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK. Na zpracování osvětlovacích zařízení
vlastní Recyklaci Ekovuk.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem.
Ing. Miroslav Jarolímek
marketingový manažer
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
tel.: +420 318 470 311
fax: +420 318 470 254
e-mail: mjarolimek@kovopb.cz
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