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Hejtman Bendl navštívil Kovohutě Příbram
V rámci výjezdu do Příbrami navštívil tento týden hejtman Středočeského kraje Petr Bendl
společnost Kovohutě Příbram.
Nejvyšší představitel kraje byl mj. doprovázen I. náměstkem ministra financí Ivanem Fuksou, který
byl do předloňska starostou města Příbram a senátorem za Příbramsko Jaromírem Volným.
Po krátkém přivítání vedením firmy v čele s generálním ředitelem a místopředsedou představenstva
Jiřím Dostálem a prezentaci aktivit podniku proběhla exkurze hutě, kde si hosté za doplňujícího
výkladu prohlédli jednotlivé provozy a technologie na ekologické zpracování odpadů z olova, drahých
kovů a elektroodpadu. Stranou nezůstala ani výroba divize Produkty.
Hosté ocenili zejména přístupy managementu k vytváření pracovních a sociálních podmínek
pro zaměstnance, péči o čistotu pracovního prostředí, bezpečí či ekologické zpracování nebezpečných
odpadů.
Podnik kromě klasické podnikatelské činnosti nabízí širokému regionu ekologické služby. Ve svém
areálu vykupuje od občanů již 10 let olověné autobaterie (klasické za 80 Kč/ks a velké za 160 Kč/ks)
a od roku 2006 také odebírá na sběrném místě na vrátnici firmy zdarma elektroodpad (ve spolupráci
s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby nabízí nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru
odpadů (www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html). Takto firma spolupracuje i s dalšími organizacemi. Další
aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich
recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologického servisu dále podnik vykupuje
a zpracovává odpady z autovraků (autokatalyzátory, plošné spoje, elektroodpad, samozřejmě
autobaterie, atd.; www.kovopb.cz/cz/pdf/vrakyko08.pdf) a sbírá polypropylen.
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).
Přeji hezký den a jsem s pozdravem.
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