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Projekt Školy
www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html

ekologická výchova, sběr odpadů pro synergickou recyklaci odpadů

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
1. Popis projektu – smysl
Smyslem projektu je rozšířit spolupráci se školami nejen z Příbrami a okolí, ale i celé ČR.
Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. ho oficiálně představila zástupcům
devatenácti škol příbramského regionu 16.11.2006 a nyní má za sebou již 14 měsíců
oficiálního fungování.
Jde o spolupráci se školami v oblasti ekologie, třídění a sběru odpadů. Cílem je hlavně
přesvědčit mladou generaci o nutnosti recyklovat. Náplní je pak oboustranná spolupráce.
Kovohutě tak mimo jiné propagují mezi žáky, studenty, pedagogy, dalšími zaměstnanci,
přáteli škol, rodiči, apod. různé ekologické činnosti a chtějí je tak získat pro účinné třídění
a ekologickou likvidaci odpadů. Firma motivuje ke sběru elektroodpadu, olověných baterií,
polypropylenu, baterií-suchých článků a dalších odpadů pro ekologické zpracování.
Na oplátku školám nabízí exkurze, stáže, besedy, seminární a jiné práce, pracovní příležitosti
pro žáky a studenty, přednášky či vzdělávací seriál Etiketa Ladislava Špačka na DVD.
Kovohutě v rámci Projektu Školy také spolupracují s organizací Ecobat (baterie-suché články;
www.ecobat.cz) a kolektivním systémem pro elektroodpad Asekol (www.asekol.cz), které
mají společný vzdělávací program pro školy „Hrátky s ASÍKem a BATem“
(www.ecobat.cz/files/ZS_VZDELAVACI_PROGRAM.pdf).
2. Průběh
Školy mají největší zájem o exkurze v našem podniku, včetně připravovaného huťského
muzea, a o sběrné krabice na baterie, které školám poskytuje Ecobat. Zatím průběžně
spolupracujeme se zhruba 20 školami. Například Střední průmyslová škola Příbram je již
naším dlouholetým dodavatelem vyřazených olověných autobaterií a elektroodpadu, zejména
počítačů.
Odpady
Školy nám dodávají zejména klasické baterie, které přes místo zpětného odběru v naší firmě
odevzdáváme Ecobatu k řádnému zpracování. Postupně realizujeme projekt zpracování
baterií-suchých článků přímo v Kovohutích. Domlouváme pro příbramské školy sběrné
nádoby pro tyto baterie od Ecobatu. Dalším nejčastějším odpadem jsou víčka
z PET lahví (souvislost polypropylen-olověné baterie) a elektroodpady všeho druhu.
Potvrzuje se nám, že odpadů elektrických a elektronických zařízení bude stále přibývat.
A dostávají se k nám i olověné autobaterie – u nich je výhodou motivující výkupní cena
pro občany i školy v rámci našeho ekoservisu. Pro školy zprostředkováváme také sběr dalších
odpadů, které pak postupujeme dalším recyklačním firmám – např. hliník.
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Exkurze
O ty je dle očekávání největší zájem. Vždyť co jiného než ukázka zpracování odpadů by měla
nejmladší generaci motivovat ke sběru a třídění odpadů. Každá zmínka o nutnosti třídit
například i malá vysloužilá elektrozařízení se nám v budoucnosti vrátí – firmě a hlavně
lidstvu při ochraně životního prostředí. V roce 2007 jsme jen pro školy v rámci projektu
připravili a uskutečnili 10 exkurzí – pro příbramské, pražské vysoké, pro ostravskou VŠB-TU
i pro studenty ze Spáleného Poříčí. Pro základní školy nejsou exkurze v hutním provozu
vhodné, a tak pro ně máme jiné aktivity – viz níže.
Přednášky
První prezentaci pro nejmenší jsme absolvovali v květnu 2007 na příbramské 7. základní
škole, kde jsme co možná nejhravějším způsobem představili postupně čtyřem třídám
zpracování odpadů v příbramské huti vč. krátkého filmu. Na závěr jsme žákům dali malý test
a pro nejlepší i poražené jsme měli připravené malé dárečky.
A z jiného soudku. Od ZŠ k VŠ. Díky BLF jsme v listopadu přednášeli o našich ekologických
aktivitách studentům Vysoké školy ekonomické v Praze při kursu „Firma a životní prostředí
v rámci společenské odpovědnosti (CSR)“ na téma „Podnikat odpovědně se vyplácí“.
Navázali jsme tak na naše přednášky z cyklu BLF „CSR-životní prostředí pro malé a střední
podniky“.
Další spolupráce
Z dalších forem spolupráce bychom chtěli zmínit podíl na přípravě ekonomické
a marketingové prezentace firmy pro Obchodní akademii Příbram pro mezinárodní Projekt
BOSS. Velmi dobře se rozjíždí širší spolupráce se SOU Sedlčany ohledně rozebírání
OEEZ (elektroodpadu) v rámci projektu Evropského sociálního fondu – připravujeme
smlouvu pro rok 2008.
Slevy na výrobky pro výuku
V posledním čtvrtletí roku 2007 jsme domluvili dodání pájek „se slevou pro školy“ do dalších
regionů – 1) Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek, příspěvková
organizace; 2) Vyšší odborná škola a Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo
Ústí – připravujeme marketingové smlouvy o sběru odpadů pro rok 2008.
3. Spolupráce s dalšími organizacemi v rámci Projektu Školy
Do Projektu Školy řadíme i spolupráci s podobnými organizacemi.
Na základě smlouvy spolupracujeme se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým
Příbram (SPMP). Předmětem spolupráce je od Kovohutí podpora SPMP – nákup potřebných
spotřebních materiálů a úhrada potřebných služeb a od SPMP pro Kovohutě sběr odpadů –
zejména elektroodpadu, polypropylenu, víček z PET lahví i olověných autobaterií –
v roce 2007 SPMP přivezlo 12 různých dodávek odpadů – nejde o množství, ale smyslem je
jistá reciproční spolupráce. Pro rok 2007 šlo o částku 20.000,- Kč k proplacení faktur
za spotřební materiály a služby. Tato spolupráce se nám skvěle osvědčila a odměnou je
i radost v očích dětí ze SPMP, když mohou přispět k ochraně životního prostředí.
Ve spolupráci budeme pokračovat i v roce 2008.
Podobně spolupracujeme i se Svazem tělesně postižených v ČR – Místní organizací č. 6
Příbram. Předmětem spolupráce je ze strany Kovohutí úhrada části nákladů na rehabilitační
14denní pobyt na Šumavě v roce 2007 v částce 5.000,- Kč. Svaz TP pak pro Kovohutě
připravil 3 dodávky odpadů, zejména OEEZ.

Kovohutě Příbram

2/4

marketing

EKOLOGICKÁ CENA – CENA ZDRAVÍ A BEZPEČNÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – 2007
BUSINESS LEADERS FORUM

V rámci smluv o marketingové spolupráci pro nás sbírají také žáci fotbalového oddílu
TJ Kovohutě (Lhota u Příbramě), jehož jsme titulárním sponzorem, a žáci hokejového klubu
HC Příbram – opět děti v rámci Projektu Školy. Pro rok 2008 připravujeme podobné
smlouvy s příbramskými kynology a s jezdeckým oddílem z Rymáně včetně propagace těchto
našich ekologických aktivit.
4. Sběr a recyklace odpadů – synergie
Ekologické aktivity bychom dále chtěli propagovat mezi obcemi a dalšími partnerskými
organizacemi, kde již v oblasti sběru odpadů spolupracujeme mimo jiné s Okresní
hospodářskou komorou v Příbrami a s Business Leaders Forum. Pro rok 2008 připravujeme
oficiální rozjetí Projektu Obce, kde již spolupracujeme s městem Příbram a nejbližšími
obcemi.
V rámci rozšíření ekologických aktivit jsme rozjeli v roce 2007 Projekt Vrakoviště pro výkup
a recyklaci odpadů z autovraků – olověné autobaterie, autokatalyzátory, autorádia a řídící
panely (elektroodpad), plošné spoje, kabely a cívky – pro všechny 3 naše recyklační divize –
Recyklace, Drahé kovy a Elektroodpad – během ledna 2008 bude informační leták
na www.kovopb.cz/cz/pdf/vrakyko.pdf.
Podnik
již
od roku 1998
v rámci
ekologických
služeb
pro region
(www.kovopb.cz/cz/region_i.html) nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu vykupuje
na své vrátnici od občanů olověné baterie – z osobních aut, nákladních aut i motocyklů.
Od září 2006 je v areálu také sběrné místo elektroodpadu kolektivního systému Asekol –
funguje také nepřetržitě a občané mohou tyto vysloužilá elektrozařízení odevzdávat zdarma
na vrátnici podniku. U recepce Kovohutí je také výše zmíněné místo zpětného odběru bateriísuchých článků pro Ecobat. Pro zvýšení motivace k odevzdání vysloužilých olověných baterií
jsme v roce 2007 třikrát zvýšili výkupní ceny na tzv. akční ceny (dříve stránka
www.kovopb.cz/cz/pdf/akcebat07.pdf), které byly při našem Běhu Kovohutěmi
(www.kovopb.cz/cz/beh.html), jehož se také v rámci Projektu Školy zúčastnila spousta
mládeže, při Rally Příbram, jejímž jsme sponzorem a partnerem, a při naší prezentační akci
„Opět po roce“, kde jsme hostům, kteří přivezli odpady, dávali dárky navíc. Na akcích jsme
samozřejmě sbírali a třídili i další výše zmíněné odpady.
O tomto „školském“ projektu se dá říci, že navazuje na 2 kovohuťské vítěze Ceny zdraví
a životního prostředí BLF, jimž se podařilo vyhrát za roky 1998 a 2005 – „Modernizace
technologie recyklace použitých automobilových akumulátorů (olověných baterií)“
a „Projekt Elektroodpad“. Jde v podstatě o spolupráci pro sběr a třídění odpadů pro tyto
a další recyklační technologie.
5. Propagace
Informovat školy a širokou veřejnost se snažíme prostřednictvím všech regionálních médií,
které jsou nám v této „proekologické“ propagaci velmi nápomocny. S oslovením škol
z dalších oblastí ČR nám také pomohly pořady veřejnoprávní České televize o recyklaci
elektroodpadu a zpracování odpadů obecně. Ekologickou osvětu samozřejmě šíříme také
při jednání s našimi obchodními a dalšími partnery. Nezbytnou součástí public-relation jsou
také internetové stránky firmy a projektu www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html.
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6. Náklady
Finance hýbou světem a tak se o nich zmíníme i u našeho Projektu Školy – speciálně je
neevidujeme, protože se jedná hlavně o pracovní čas našich zaměstnanců při exkurzích,
přednáškách, služebních cestách, přípravách, apod.; o přípravu setkání se školami
včetně občerstvení, atd. Věcná podpora organizací v rámci Projektu Školy a vynaložené
finanční prostředky jsou zmíněny výše. Dále sem můžeme částečně zařadit finance
na smlouvy o marketingové spolupráci s mladými fotbalisty TJ Kovohutě a hokejisty
HC Příbram.
7. Stručné představení firmy
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 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). Ve svém areálu
vykupují od občanů olověné autobaterie a od roku 2006 také odebírají na sběrném místě
na vrátnici firmy elektroodpad (ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby
nabízejí nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V rámci „Projektu Školy“ se podílí
na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru odpadů. Další aktivitou je sběr baterií-suchých
článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich recyklace přímo v Kovohutích.
V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají polypropylen.
Zpracoval:
22.01.2008
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
www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html
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