Tisková zpráva
u příležitosti zahájení výstavy Brána recyklace
Budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno
Foyer úřadu – zvýšené přízemí vpravo, od 7. září do 2. října 2017
otevřeno pro veřejnost – Po až Pá od 8.00 do 18.00 hodin
Výstavu pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
ve spolupráci s Jihomoravským krajem.
V budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje se představuje putovní výstava Brána recyklace. Ta vznikla jako
přehlídka výrobků, které jsou vyrobeny recyklací z různých druhů odpadu. Výstava vás provede světem recyklace, ve
kterém se dennodenně pohybujeme, aniž bychom si to uvědomovali.
Brána recyklace bude slavnostně otevřena ve čtvrtek 7. 9. v 13 hodin a bude dostupná až do pondělí 2. 10. 2017
v reprezentativních prostorách hlavní budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Můžete se zde seznámit
nejenom s originálními uměleckými předměty, ale i s výrobky denní potřeby, které se běžně vyrábí z recyklovaných
materiálů. I vy možná v chladných dnech nosíte fleecové oblečení, jehož vlákno je vyrobeno z PET lahví, čtete z novin
nebo časopisů vyrobených převážně z recyklovaného papíru, nebo právě stojíte na zátěžovém koberci z PETu, či
pijete ze sklenic vyrobených z recyklovaného skla. A nejenom to. Svět recyklace je všude kolem nás a putovní výstava
Brána recyklace nám pomůže si tohoto faktu všimnout a více se s tímto světem obeznámit. Zároveň se na výstavě
seznámíte s tím, jak probíhá sběr tříděných odpadů, jejich svoz, dotřídění a dále zpracování na využitelné materiály.
Zároveň si uvědomíte, že snaha třídit odpad má skutečně smysl. Vytříděný obalový materiál se totiž z odpadu může
stát velmi cennou surovinou. Recykláty nemusí být jen v podobě toaletního papíru či obalu na vejce. Některé z nich
jsou také nádherným příkladem designu, jako je tomu například u bloků jedné japonské firmy nebo u módní tašky a
kabelky. Putovní výstava Brána recyklace vznikla v rámci kampaně, jejímž cílem je motivovat lidi všech generací
k zamyšlení, proč třídit odpady. Výstavu pořádá nezisková obalová společnost EKO-KOM, která provozuje
celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalových materiálů. Tento systém, založený na
spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny,
svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a recyklovány.
Jihomoravský kraj spolupořádá tuto výstavu v rámci propagace a osvěty hlavních zásad odpovědného nakládání s
odpady obsažených v Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, jako jsou zejména podpora tříděného
sběru, zpracování a materiálového využívání odpadů, či předcházení vzniku odpadů. Jako nositel tohoto koncepčního
dokumentu, na jehož základě nyní zpracovávají své plány odpadového hospodářství také všechny větší obce v kraji,
projevil Jihomoravský kraj zájem o instalaci této výstavy a zve veřejnost k její návštěvě.

