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Tisková zpráva
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 22. 05. 2014

Výherci 4. kola soutěže Kovohutí ve sběru zájmových odpadů
5. kolo probíhá od 01.05.2014 do 31.08.2014
Od 1. února 2014 do 30. dubna 2014 proběhlo 4. kolo permanentní soutěže Kovohutí
ve sběru odpadů. Dnes 22. května proběhl los výherců a byly vyhlášeny kompletní výsledky.
Tohoto kola soutěže se zúčastnilo 157 soutěžících. Moc všem děkujeme – přinesené odpady
budou ekologicky zrecyklovány a předány k dalšímu využití. Nasbírali jsme 27 529 víček,
7 459 malých baterií, 511 ks elektroodpadu a 3 395 ks světelných zařízení (zářivky, úsporky,
výbojky) vč. žárovek. Z celkem 3 037 ks olověných baterií od občanů jich bylo do soutěže
registrováno 102.
Každý ze 157 soutěžících obdrží malou pozornost (skládací nákupní tašku v pouzdře
s logem Kovohutí), kterou si může vyzvednout na recepci/vrátnici Kovohutí od 26.5. –
soutěžící

budou

postupně

kontaktováni

–

do vzdálenějších

míst

lze

s recepcí

(tel. 318 470 222) domluvit zaslání poštou.
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Stručně ještě připomínáme stávající pravidla: Do slosování se může každý dostat vícekrát.
Vaše jméno se ve slosování objeví vždy – opakovaně za:
 1 autobaterii
 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
Jeden soutěžící může být mezi 10 vylosovanými výherci 1x – stále však platí, čím více
odpadů, tím větší šance vyhrát. Odměňování jsou také nejlepší sběrači odpadů – viz níže.
A kdo vyhrál?
 Los 3 hlavních cen:
o 1. cena: smartphone (mobilní telefon) Samsung Galaxy Trend + sada na víno
se šachy Kovohutě + nůž-rybička Kovohutě: Tomáš Chmelík
o 2. cena:

tablet

Prestigio

MultiPad

8.0

HD

+

nůž-rybička

Kovohutě: Jitka Bryndová
o 3. cena:

fotoaparát

Canon

PowerShot

A2600

HD

+

nůž-rybička

Kovohutě: Jaroslav Křížek
 Los 7 dalších cen = 4. – 10. cena:
o 7x termoska Kovohutě + 7x roční předplatné časopisu Xantypa od 6/2014
do 5/2015


4. cena: Jan Strnad (ZŠ Bratří Čapků Příbram)



5. cena: Václava Čapková



6. cena: Zuzana Balabánová



7. cena: Filip Dostál



8. cena: Petr Vaňouček



9. cena: Petr Polák



10. cena: Miroslav Svitek

 Vyhlášení 8 kategorií nejlepších sběračů odpadů:
o Absolutní vítěz – nejvíce bodů (razítek) → cenou je sada na víno
se šachy (2.) Kovohutě + batoh Kovohutě + kovová propisovací tužka
Kovohutě: Tomáš Chmelík
o Nejvíce odpadů celkem → cenou je termoska Kovohutě + nůž-rybička (2.)
Kovohutě: Tomáš Chmelík
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o Nejvíce elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení → cenou je manikúra
Kovohutě: Tomáš Chmelík
o Nejvíce elektroodpadu bez osvětlovacích zařízení → cenou je termoska
Kovohutě + manikúra Kovohutě: Jitka Bryndová
o Nejvíce olověných baterií celkem → cenou je termoska Kovohutě + nůžrybička Kovohutě: Zdeněk Pištěk
o Nejvíce olověných baterií z osobních aut → cenou je termoska (2.) Kovohutě
+ nůž-rybička Kovohutě: Petr Vaňouček
o Nejvíce malých baterií (tužkové, atd.) → cenou je termoska (2.) Kovohutě
+ nůž-rybička Kovohutě: Miroslav Svitek
o Nejvíce

víček

→

cenou

je

termoska

Kovohutě

+

nůž-rybička

Kovohutě: Vladislav Havrlík
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.
Recepce Kovohutí bude postupně kontaktovat výherce i všechny další účastníky kvůli
domluvě předání cen a reklamních předmětů Kovohutí.
Děkujeme za spolupráci všem zainteresovaným kolegům v čele s recepcí a vrátnicí.
5. kolo soutěže probíhá od 1. května 2014 do 31. srpna 2014 = od 1. máje do konce prázdnin.
Každý, kdo přinese výše zmíněné odpady, se dostane do slosování (30. září 2014) 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.
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).
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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
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 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
www.kovopb.cz
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