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Světový rekord se může zrodit klidně i z vytříděných odpadků
Pelhřimov - Obyčejná plastová láhev, obyčejný obal od čokolády, nechalo by se říci. Z rádoby
nepotřebných odpadků se právě rodí světový rekord, kterýnemáobdoby ani v jinak pestré historii
pelhřimovskéAgenturyDobrýden. Je jím pozvolna vznikající unikátní kolekce městských či obecních
znaků vyrobených z recyklovatelných materiálů. Počinek, jemuž symbolicky požehnal při své zářijové
návštěvě Pelhřimova prezident republiky Václav Klaus, semáksvětu.
Přihlásit se můžete ještě do zítřka
Komisaři agentury ke včerejšku zaznamenali více než šest stovek erbů. Další utěšeně přibývají a ještě
přibývat mohou. Uzávěrka přihlášek je zítra, všechny znaky pak musí být hotové do poloviny
listopadu. "Vloni jsme něco podobného uspořádali pouze v rámci našeho kraje. Nápad se setkal s
natolik silnou odezvou, že jsme se rozhodli zkusit to celostátně," vysvětlil prezident agentury Dobrý
den Miroslav Marek.
Ve školách po celé republice pomalu vrcholí snaha vytvořit pokud možno co nejvěrnější znak. K
nejčastěji používaným materiálům patří plastová víčka, která shromažďují jako o závod také školáci z
pelhřimovské základní školy Komenského. "Mně osobně se ta myšlenka moc líbí. Děti si přitom
uvědomí, jak užitečné mohou být i věci na vyhození," řekl ředitel školy Martin Skořepa.
V některých školách udeřili přímo na lokální strunu. Třeba znak Světlé nad Sázavou patří k těm
suverénně nejtěžším. A také nejblyštivějším.
Protože tohle městečko proslulo sklárnou, je celý vyrobený ze střepů.
Výzdobu neshánět
Ale co se těmi všemi znaky bude dále? V plánu jsou dva vrcholy. Nejprve prosincové krajské výstavy,
z nichž přibližně pět set znaků poputuje na lednový brněnský veletrh Regiontour, z něhož vzejde
vítězné dílo.
"Když si vezmete, že každý erb měří metr krát metr, o výzdobu celého Pavilonu B je vystaráno,"
připomněl jednatel agentury Luboš Rafaj obšírnost výstavy, na níž se podílí tisíce dětí ze všech koutů
Česka.
Jak poznamenala Jana Krčmářová ze společnosti Eko-kom, celá tato hra s erby má i osvětový smysl.
"Je dobré ukázat lidem odpady i v jiném světle, než v jakém je znají," podotkla Krčmářová. Ta zároveň
dodala, že Česká republika si co do třídění odpadu počíná více než dobře.
"V evropském měřítku patříme do nejlepší pětice, pokud se týká třídění a využití plastů, tam jsme
dokonce první," zdůraznila závěrem manažerka Eko-komu.
O galerii znaků měst a obcí
- jejím cílem je upozornit nejenom děti na užitečnost třídění odpadů
- do galerie se dosud připojilo více než 600 škol z celé republiky
- projektu osobně požehnal i prezident Václav Klaus
- první znaky jsou k vidění na internetové stránce www.znakymestaobci.cz
- v největší galerii obecních znaků se v lednu promění brněnské výstaviště

