
 
 
 

 
 

Města v kraji soutěží ve sběru baterií  
a Starý Lískovec u toho nesmí chybět 

 
V Jihomoravském kraji odstartovala velká soutěž mezi městy o to, kterému městskému úřadu se podaří vytřídit 
a k recyklaci předat největší množství použitých baterií. Soutěže s názvem BATERKOMÁNIE se účastní celkem 
19 měst. I my, Městská část Brno-Starý Lískovec, chceme zabojovat o skvělé umístění.  

Motivací pro nás je i to, že vedle dobrého pocitu z toho, že chráníme životní prostředí, bude mezi tři, ve sběru 
nejlepší městské úřady, rozdělen finanční příspěvek na podporu charitativních nebo obecně prospěšných 
projektů. Čím více se během půlroční sběrové kampaně v zapojených městech vybere baterií, tím více 
finančních prostředků dají její organizátoři, kterými jsou Jihomoravský kraj a společnost ECOBAT, která v České 
republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií, na vybrané charitativní nebo obecně prospěšné projekty. Konkrétně 
za každý kilogram odevzdaných baterií to bude 10 korun až do výše 100 000 Kč. 

Podpořte náš úřad a projekt nominovaný Městskou částí Brno-Starý Lískovec – nákup laviček a výsadba 2 ks 
ovocných stromů volnočasovým pracovištěm LINKA Kosmonautů 4. 

Jak nás můžete podpořit? Velmi jednoduše. Od 1. května až do 31. října 2019 přineste použité baterie 
(jednorázové monočlánky i dobíjecí akumulátory) na náš úřad městské části na ulici Oderská 4. Ve vestibulu 
úřadu najdete stojan se zeleným sběrným boxem označeným „Baterie pro Baterkománii“. Pokud se našemu 
úřadu, i díky Vaší pomoci, podaří v soutěži uspět, finanční příspěvek obdrží Lužánky – středisko volného času, 
pracoviště LINKA Kosmonautů 4. 

Vyhrává ten, kdo shromáždí nejvíce baterií! Celkový finanční příspěvek 100 000 Kč je rozdělován takto: 1. 
místo = 50 %, 2. místo = 30 % a 3. místo 20 %.   

V soutěži se s námi utkají města Boskovice, Břeclav, Bzenec, Hrušovany nad Jevišovkou, Hustopeče, Klobouky 
u Brna, Kyjov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Tišnov, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vyškov, Ždánice, 
Židlochovice a městské části Brno-Jehnice, Brno-Jundrov, Brno-sever. Konkurence je tedy velká. Vyhraje ten 
městský úřad, kde se podaří vybrat největší množství baterií v přepočtu na úředníka. Proto nemeškejte a 
prohledejte doma, v práci či úřadě všechny šuplíky i jiné skrýše a přineste do sběrných nádob na našem úřadě, 
co nejvíce použitých baterií.  

Co myslíte? Uspějeme? Pokud ano, tak se můžete Vy a Vaše děti těšit na mobilní lavičky při akcích LINKY 
Kosmonautů 4 na přírodní zahradě, posedět na nich a složit třeba krásnou báseň pod novou rozkvetlou třešní 
nebo vykřesat nějaký zázračný objev pod novou jabloní při pádu jablka (i hruška má svou sílu) jako kdysi 
Isaac Newton.  

Sledujte web projektu baterkomanie.ecobat.cz a facebookový profil BATERKOMÁNIE.   
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