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Tisková zpráva
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 14.12.2010

72. zasedání Cechu hutníků-olovářů 10.12.2010 bylo volební
V pátek 10. prosince 2010 se v restauraci U Reichertů v Příbrami na Březových Horách
uskutečnilo řádné výroční zasedání Cechu příbramských hutníků-olovářů. Celkově šlo již
o 72. zasedání olovářů od 27.12.1974, kdy byl Cech založen tehdejšími pracovníky národního
podniku Kovohutě Příbram. Tradiční „sese“, jejíž součástí je mj. svěcení tupláku či rozprava
mistrů Cechu, se nesla jako vždy v přátelském duchu a připomenula proběhlé letošní akce
a projednala program na rok 2011.
Sese se zúčastnilo 27 členů z 36 aktivních a hostem byl jako obvykle perkmistr Cechu
příbramských horníků a hutníků M. Šťastný. Mistři kromě výše zmíněných oficialit tradičně
po 2 letech volili představenstvo, 2 starší Cechu a 3členný senát. Tři nejvyšší funkce – slavný
vysoký neomylný cechmistr, písař a strážce pokladu – budou v následujících 2 letech opět
obsazeny pány Kunickým, Prokopem a Sýkorou.

Členská základna, program zasedání i zvyky se od založení Cechu výrazně změnily. Řízení již
není tolik autoritářské jako dříve (možná na škodu zábavy), nápoj zvykový (tedy rum) již není
obvyklým doplňkem pitného (pivního) režimu mistrů. Duch sounáležitosti s hutí a kamarády
je však stále hlavním důvodem, proč se pravidelně schází a pokračuje v tradici zahájené právě
před 36 lety.
Cech příbramských hutníků-olovářů (www.kovopb.cz/cz/cech.html) je jedním z nejstarších
dobrovolných profesních spolků na Příbramsku. Cech se řídí tzv. Cechovním řádem, regulemi
a Pivním zákonem. Velmi úzce spolupracuje s Cechem příbramských horníků a hutníků, jehož
internetové stránky www.cechphh.cz přinášejí informace o „olovářích“ v sekci „Cech
hutníků“.
Cech příbramských hutníků-olovářů a Kovohutě Příbram připravují na rok 2011 oslavy
700 let hutnictví stříbra a olova na Příbramsku (21.04.1311) a 225 let podniku
na současném místě (10.04.1786).
Hlavním partnerem Cechu je mateřská společnost Kovohutě Příbram, která je významným
zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných
autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých,
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střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro,
palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).
Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup
olověných baterií (aktuálně 100,- Kč za klasickou, 200,- Kč za velkou a 10,- Kč
za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých
článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou
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.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem – Zdař Bůh!
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