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Tisková zpráva
Kovohutě Příbram – 08.09.2009

Běh Kovohutěmi 12.09.2009 – očekáván 10tisící závodník,
akční výkupní ceny olověných baterií
Společnost Kovohutě Příbram a její Atletický oddíl zvou opět po roce všechny příznivce
atletiky (bez rozdílu věku), veškerého sportu a dobré zábavy do Lhoty u Příbramě. V sobotu 12. září
se zde uskuteční již 39. ročník Běhu Kovohutěmi, který má tradičně start a cíl na fotbalovém
stadionu TJ Kovohutě.
Pořadatelé při letošním 39. ročníku přivítají v cíli jubilejního 10 tisícího závodníka v historii
Běhu Kovohutěmi. Tento běžec (běžkyně) bude náležitě oceněn (oceněna).
Již potřetí organizátoři připravili k Běhu tzv. „Den Kovohutí“, kde mají připraveny atrakce pro děti
a dospělé – skákací hrad, lití olova, ražbu medailí, fotbalový zápas žáků TJ Kovohutě, výstup
kynologů se cvičenými psy, exkurzi do podniku, ukázku výrobků (např. diabolky), výkup
nefunkčních odpadních olověných autobaterií za akční ceny zvýšené o 50 % proti ostatním
dnům (z osobních aut za 120,- Kč/ks místo 80, velké trakční z nákladních aut za 240,- Kč/ks místo 160
a malé z motocyklů za 12,- Kč/ks místo 8) a možnost odběru elektroodpadu.
Závodníci mohou využít k dopravě svozový autobus, který pojede v 7:40 a 9:00 hodin
od příbramského Kulturního domu a o deset minut později bude stavět ještě u Dolní Obory naproti
autobusovému nádraží.
Další informace včetně kompletních loňských výsledků a fotek můžete najít na internetu
na www.kovopb.cz/cz/beh.html případně se můžete dotázat ředitele závodu pana Milana
Tvrze (tvrz@kovopb.cz; tel.: 318 470 235).
Tradičním hlavním partnerem Běhu jsou KOVOHUTĚ PŘÍBRAM. Běh podporují i další firmy
z areálu hutě ELCOMP, KOBAS, TOP GASTRO, PAVEL MLÁDEK-ELEKTRO PRÁCE, MILUŠE
KODETOVÁ-PRÁDELNA, DOMOSA a další organizace ZV OS Kovohutě Příbram, OBECNÍ
ÚŘAD LHOTA U PŘÍBRAMĚ, METALLICA, D.R.C.-PETR LAVIČKA, KALNEX CZ,
A.W.FABER-CASTELL ČR, RWE a HOTEL U TŘÍ ČÁPŮ PRAHA. Kovohutě 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). Firma vykupuje
a recykluje také další odpady z autovraků (autokatalyzátory, atd.). Podnik na své vrátnici nepřetržitě
vykupuje od občanů olověné baterie a odebírá elektroodpad.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem.
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