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Výsledková listina a tisková zpráva
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 27. 02. 2020

Výherci 21. kola soutěže Kovohutí ve sběru zájmových odpadů
(jednotlivci a týmy)
22. kolo probíhá od 01. 02. 2020 do 30. 04. 2020 (GDPR)
Od 1. září 2019 do 31. ledna 2020 proběhlo již 21. kolo permanentní soutěže Kovohutí
ve sběru odpadů. Dnes 27. února proběhl los výherců a byly vyhlášeny kompletní výsledky.
Tohoto

pětiměsíčního

podzimně-zimního

kola

soutěže

se

zúčastnilo

519 jednotlivců (2. nejvyšší počet) a 18 týmů (vyrovnán nejvyšší počet) vč. škol. Moc všem
děkujeme – přinesené odpady budou ekologicky zrecyklovány a předány k dalšímu využití.
Nasbírali jsme v tomto kole 242 188 víček (za 21 kol již celkem 1 621 924), 39 049 malých
baterií (celkem 413 263), 3 815 ks elektroodpadu (celkem 54 077) a 4 087 ks (celkem 41 887)
osvětlovacích

zařízení (zářivky,

úsporky,

výbojky)

vč. žárovek.

Z celkem 3 463 ks

olověných baterií od občanů jich bylo do soutěže registrováno jen 22 (děkujeme také
za odpadní olověné kabely) – nezapomeňte se v právě probíhajícím 22. kole přihlásit
u vrátných či recepční do soutěže také se svojí odpadní olověnou baterií.
Každý z 519 jednotlivců obdrží malou pozornost (oříškové Karlovarské lázeňské oplatky
s poděkováním Kovohutí; níže jmenovaní výherci je mají již u svých cen), kterou si může
vyzvednout na recepci/vrátnici Kovohutí – soutěžící budou postupně kontaktováni –
do vzdálenějších míst lze s recepcí (tel. 318 470 222) domluvit zaslání poštou.

Kovohutě Příbram

1/4

marketing

www.kovopb.cz/informace-o-spolecnosti/novinky/

Stručně ještě připomínáme pravidla. Do slosování se může každý dostat vícekrát. Bodování je
následující:
➢ 1 olověná autobaterie (5 bodů = 5 lístků pro losování) či 1 olověný záložní zdroj
(5 bodů) či 1 olověná motocyklová (malá) baterii (3 body)
➢ 1 ks elektroodpadu (3 body) či 1 ks osvětlovacího zařízení = žárovky, zářivky, úsporky,
výbojky (vše za 3 body)
➢ 1 ks odpadu s obsahem drahých kovů (4 body)
➢ 5 baterií-suchých článků (1 bod)
➢ 100 víček z PET lahví (1 bod)
Jeden soutěžící může být mezi 10 vylosovanými výherci 1x – stále však platí, čím více odpadů,
tím větší šance vyhrát. Odměňováni jsou také nejlepší sběrači odpadů – viz níže.
A kdo vyhrál?
➢ Los 3 hlavních cen (bude domluveno osobní předání cen):
o 1. cena: tablet Lenovo TAB 4 7 Plus
▪

Jiří Vojtíšek (1/3 – ZŠ Bratří Čapků Příbram)

o 2. cena: mobilní telefon Prestigio Grace B7
▪

Václav Mareš (ZŠ Bratří Čapků Příbram)

o 3. cena: digitální fotoaparát Nikon COOLPIX A10
▪

Ema Korejtová (ZŠ Bratří Čapků Příbram)

➢ Los 7 dalších cen = 4. – 10. cena (k vyzvednutí na recepci/vrátnici Kovohutí):
▪

4. cena: Dagmar Kunická

▪

5. cena: Marie Malátová (ZŠ Bratří Čapků Příbram)

▪

6. cena: Zdeňka Štochlová

▪

7. cena: Martin Stibor (1/2)

▪

8. cena: Radek Štefan

▪

9. cena: Dana Pincová

▪

10. cena: Ivana Pekárková

➢ Vyhlášení 7 kategorií nejlepších sběračů odpadů – jednotlivců (ceny k vyzvednutí
na recepci/vrátnici Kovohutí):
o Absolutní vítěz – nejvíce bodů (razítek = lístků):
▪
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o Nejvíce odpadů celkem:
▪

Roman Krejčí (1/2)

o Nejvíce olověných odpadů:
▪

Lukáš Vaněček

o Nejvíce elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení:
▪

Jiří Vojtíšek (3/3 – ZŠ Bratří Čapků Příbram)

o Nejvíce elektroodpadu bez osvětlovacích zařízení:
▪

Martin Stibor (2/2)

o Nejvíce malých baterií:
▪

Jan Vacek (ZŠ Bratří Čapků Příbram)

o Nejvíce víček:
▪

Roman Krejčí (2/2)

Odměníme také zúčastněné týmy (v tomto kole se jich zúčastnilo 18) – Jezdecký klub
Kozičín (poosmé – 14.-21. kolo), MŠ Bratří Čapků Příbram (posedmé – 15.-21. kolo),
ZŠ a Gymnázium Moravské Králíky (podvanácté – 6.-7., 10.-16., 18. a 20.-21. kolo), spolek
Babíkov z Příbrami (poprvé), spolek Radost Příbramáčkům (počtvrté – 18.-21. kolo),
ZŠ 28. října Příbram (pošesté – 8., 10., 14., 15., 17. a 21. kolo), Rakovnicko-Protivínskou
Dráhu (pojedenácté – 7.-9., 11.-12., 14.-18. a 21. kolo – opakovaně Den Železnice-Běh
Kovohutěmi), Obec (OÚ) Láz (popáté – 13., 17.-18. a 20.-21. kolo), Gymnázium Příbram
(popáté – 5., 8., 12., 18. a 21. kolo), Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu
Příbram

(podruhé –

9. a 21. kolo; dlouholetá spolupráce),

MŠ Sluníčko Lhota

u Příbramě (posedmnácté – 5.-21. kolo), Kuželkáře Kovohutí (počtrnácté – 8.-21. kolo),
HC Příbram-ročník 2007 (podruhé – 13. a 21. kolo), Odborné učiliště, praktickou školu,
základní školu, mateřskou školu Příbram IV-Pod Šachtami (počtvrté – 11., 15., 17.
a 21. kolo), MŠ Školní Příbram (poprvé), Kliniku pracovního lékařství Praha (soutěž poosmé
– 9., 12.-13., 15.-16. a 18.-19. a 21. kolo; dlouholetá spolupráce), kolektiv zaměstnanců
Laboratoře Kovohutí (popatnácté – 7.-21. kolo) a Klub stomiků ILCO Příbram (podruhé – 18.
a 21. kolo) – cenami jsou úhrady nákupu potřebných věcí (podpora ekologického chování –
třídění odpadů) a drobné reklamní předměty – dle množství a druhů odevzdaných zájmových
odpadů.
Losování proběhlo za účasti členů vedení firmy a zástupce závodního výboru odborového
svazu. Notář není dle předpisu č. 202/1990 Sb. potřeba – losované ceny jsou v nižší hodnotě.
Děkujeme za spolupráci všem zainteresovaným kolegům v čele s recepcí a vrátnicí.
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22. kolo soutěže probíhá od 1. února 2020 do 30. dubna 2020 = od února přes jarní úklid
až do Čarodějnic. Nezapomeňte přihlásit do odpadové soutěže také své předané olověné
baterie. V případě zájmu si vyžádejte potvrzení o Vašich odpadech-bodech.
Každý, kdo přinese zájmové odpady, se dostane do slosování 27. května 2020 (měsíční
prodleva od konce kola je kvůli dlouhé přípravě losování) o 3 hlavní věcné ceny – podobně
jako v předchozích kolech.
Losovat budeme také dalších 7 cen (celkem tedy vylosujeme 10 výherců). Oceněni budou také
nejlepší sběrači odpadů – celkoví i podle kategorií odpadů – podobně jako tomu bylo
v předchozích kolech.
Nezapomínáme ani na týmy – nejlepší obdrží poukazy na nákup věcí souvisejících s tříděním
odpadů a další ceny. Bodovací pravidla jsou stejná jako u jednotlivců.
Pro účast v soutěži je kvůli GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů = General
Data Protection Regulation) třeba podpis souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Bez souhlasu se nelze soutěže zúčastnit.
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. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla
a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky; dále také klasické žárovky) a další odpady
s obsahem rtuti (rtuťové teploměry).
Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup
olověných baterií (aktuálně 250,- Kč za klasickou, 500,- Kč za velkou a 40,- Kč
za motocyklovou – dílčí ceny viz web), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr bateriísuchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.)
pro ekologickou recyklaci.
V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru
a třídění odpadů.
V oblasti odpadů s obsahem drahých kovů i dalších odpadů mají Kovohutě na Slovensku
dceřinou firmu Kovohuty SK. Na zpracování osvětlovacích zařízení vlastní Recyklaci Ekovuk,
která sídlí v areálu Kovohutí Příbram.
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
www.kovopb.cz
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