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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2019
Mestské zastupiteľstvo v Žiline:

I. Schvaľuje:
Žilina ako zelené mesto bude pri príležitosti kladenia vencov v pamätné dni používať len
vence z ekologických biologicky rozložiteľných materiálov, pričom bude z výchovného
hľadiska informovať o tejto zmene širokú verejnosť.
II. Žiada:
kompetentných pracovníkov Mestského úradu v Žiline, aby operatívne vzápätí po vstúpení
uznesenia do platnosti zabezpečili:
1) používanie vencov z biologicky rozložiteľných ozdobných prvkov pri príležitostí pamätných dní
2) informácie v mestských komunikačných kanáloch i tlačovú správu o tejto zmene
3) v mestských komunikačných výraznú informáciu pre občanov, prečo je múdrejšie používať ozdoby
na hroby z biologicky rozložiteľných materiálov, a to každoročne v dostatočnom časovom predstihu
v čase Pamiatky zosnulých a Vianočných sviatkov
4) vytvorenie podmienok pre zber bioodpadu na cintorínoch – dodávka kompostérov
5) upratanie a ekologickú likvidáciu vencov od pamätníkov a mohýl v potrebnom čase (pred ich
amortizáciou)
V súčasnosti sú na našich pamätníkoch vyšedivené plastové vence či kytice a často aj v stave rozkladu,
čo pamätníky dehonestuje. Tomuto sa treba vyhnúť a uprednostniť čisté mohyly.

Dôvodová správa:
Je všeobecne známe, že obrovské množstvo plastového odpadu zamoruje našu Zem do neúnosnej
miery. Mnohé veľké kroky pre ochranu prírody je možno urobiť aj zdola, pokiaľ predstavitelia obcí,
miest a ich samospráv nastavia príkladné pravidlá a budú viesť svojich občanov k pokrokovému
mysleniu, je veľká šanca na podstatnú zmenu. Umelé vence, kde je kombinácia plastov, kovu či iných
materiálov sú veľmi ťažko recyklovateľné. Mnohí ľudia si už začínajú uvedomovať nezmyselnosť
nákupu plastových ozdôb na cintoríny. Toto uvedomenie je ale potrebné podporovať, živiť a šíriť
myšlienku celkom iného prístupu k nákupom ozdôb na hroby. Akákoľvek zmena či obmedzenie
plastového a ťažko separovateľného odpadu je prínosom pre prírodu aj pre ľudí. Použitím vencov
z biomateriálu pri príležitosti ich kladenia má mesto Žilina, ktoré nesie hrdý názov Zelené mesto ďalšiu
možnosť šetriť prírodu a ísť svojim občanom príkladom. Navyše vence z plastov pôsobia gýčovito
a dehonestujú tak pamiatku, ktorej sa klaniame. Ekologický počin prístupu zo strany mesta Žilina bude
pridanou hodnotou nielen priamo v rámci ochrany prírody, ale aj následne pri výchove a osvete.
Konanie mesta v tomto smere môže inšpirovať občanov, inštitúcie, ale aj iné mestá. Oboznámenie
širokej verejnosti o tejto zmene prostredníctvom tlačovej správy má ambíciu zvyšovať
environmentálnu gramotnosť občanov. Taktiež články do novín každoročne pred časom sviatkov môžu
mať významný kladný dopad na zmenu postoja občanov a na znižovanie plastového a ťažko
recyklovateľného odpadu na našich cintorínoch. V tomto procese sa nesmie zabudnúť na zavedenie
systému ekologickej likvidácie vencov nielen zberom bioodpadu na cintorínoch, ale aj pri pamätníkoch
a mohylách. Až po takomto príkladnom kroku, môžeme žiadať od občanov iný prístup a usmerňovať
ich aj nariadeniami.

Z cintorínov mesta Žilina sa ročne odvezie okolo 2 395 200 litrov odpadu
Prílohy:
- Fotografie niekoľkých možností vencov z ekologických materiálov.
- Fotografie súčasného stavu okolo našich pamätníkov.

