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Losování Baterkiády 2006 v Prost ějově: 
 
 Stovky tužkových, mikrotužkových a dalších baterií shromáždil Český svaz ochránců 
přírody, pobočka Prostějov v rámci soutěže s příznačným názvem Baterkiáda 2006. Soutěž, 
kterou podpořilo i Zdravé město Prostějov, byla vyhlášena 22. dubna letošního roku v rámci 
Dne Země, sběr baterií do specielních kontejnerů probíhal až do konce května. Oficiální 
kontejnery, kam lidé umisťovali libovolný počet baterií označených svými nacionálami a 
kontaktem na sebe,  byly rozmístěny v budově ČSOP Prostějov, Husovo náměstí, na 
informačním středisku prostějovské radnice, dále v internetové večerce HABRO, ve Skautské 
klubovně Šmeralova ulice a na ZŠ Rejskova. Do sběru se však zapojily i další  prostějovské 
základní školy. Cílem soutěže bylo připomenout lidem, že baterie nepatří do běžného 
komunálního odpadu, ale že jde o odpad nebezpečný, který je třeba separovat. 
 Ve čtvrtek 1.6.2006 ve 13:00 hodin byli v kanceláři místostarostky Prostějova Boženy 
Sekaninové vylosováni výherci soutěže. Absolutní vítězkou se stala Kristýna Kraváková ze 
ZŠ Rejskova , která byla vylosována dokonce několikrát . Získá tak nejen hlavní cenu – 
webovou kameru Genius GE 111, ale i cenu města – pamětní keramický hrníček. Druhou 
vylosovanou byla slečna nebo paní Špičáková (uvedla pouze příjmení a kontakt na sebe), 
která obdrží klávesnici k počítači. Sadu 10 zapisovatelných DVD Verbatim obdrží paní nebo 
slečna Zatloukalová, 10 CD Verbatim získá čtvrtá vylosovaná Sylva Obručníková a pátou 
cenu – 10 disket Verbatim Klaudie Gottwaldová.  
 Vylosovaní výherci dostanou ceny v nejbližších dnech. Dodavatelem většiny cen byla 
internetová večerka HABRO. 
 Společnost .A.S.A. TS Prostějov dále rozmístí na prostějovských základních školách 
speciální kontejnery na baterie, takže sběr a separace tohoto nebezpečného odpadu bude i 
nadále pokračovat.  
 
      Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ v Prostějově 
 


