PRÍKLADY DOBREJ PRAXE – Súťaž ENVIROMESTO 2019

špeciálne ocenenie

PÚCHOV
„Za osvetu, environmentálnu výchovu a spoluprácu s občanmi.“
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Počet obyv. : 17 561 ( k 1. 1. 2020 )
www.puchov.sk
Mesto Púchov sa nachádza v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní
Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Archeologické nálezy tzv. „púchovskej kultúry“,
ktorá reprezentuje osídlenie hornatých častí Slovenska v období piatich storočí na prelome
letopočtov (300 pr. Kr.), pochádzajú práve z katastra mesta. V súčasnosti je Púchov moderné
dynamické mesto. V hospodárstve majú osobitné postavenie chemický priemysel (Continental
Matador) a odevný priemysel (MAKYTA, a.s.).
Z hľadiska ozdravenia životného prostredia mesto Púchov v súčasnosti rieši znižovanie negatívnych
účinkov dopravy na čistotu ovzdušia a nehodovosť obmedzením automobilovej dopravy v obytných
zónach a vytváraním dopravne tlmených zón. Príkladom je Moravská ulica a pešia zóna na
Moyzesovej ulici.
Podľa princípov cirkulárnej ekonomiky mesto prevádzkuje sociálne zariadenie „Veci za úsmev“, do
ktorého je možné doniesť nepotrebné oblečenie, doplnky, bytové zariadenie, školské pomôcky,
hračky. Do obchodu si môže ktokoľvek prísť nakúpiť, platí sa úsmevom – je to miesto, kde veci
dostávajú druhú šancu.
Púchov sa intenzívne sústreďuje na zlepšenie odpadového hospodárstva zavedením zberu
zhodnotiteľných odpadov na celé mesto. Manažuje pilotný projekt pre sídlisko Sedlište na rozšírený
zber komodít ako sú kovy a bioodpad. Na základe kontroly miery triedenia odpadov obyvateľmi, boli
vytipované nesprávne triedené komodity, čo bolo zdokumentované publikovaným článkom „Dobrý
a efektívny nápad často krát nestojí veľa“. Mesto vybudovalo tri stojiská na separovaný zber
polopodzemnými kontajnermi. Aj mestský úrad pracuje v ekologickom režime a nevyužíva plastové
obaly a nádoby.
Svoje environmentálne aktivity mesto komunikuje obyvateľom formou filmového festivalu
Ekotopfilm s odbornou diskusiou na tému „Domácnosť bez odpadov“.

Mesto Púchov a púchovské Ekocentrum spoločne realizujú projekt Ekologicky v odpadovom
hospodárstve, v rámci ktorého prebiehajú výchovno-vzdelávacích činnosti („Recy-veci v ukecanom
vreci“, „Odpad alebo poklad“, „Kúpiť, či nekúpiť“, „Zničiť či vytvoriť“), tvorivé dielne zamerané na
spracovanie odpadového materiálu, programy s expertmi na vermikompostovanie a prírodné
záhrady.
Na Deň Zeme (13. apríla 2019) usporiadalo Mesto Púchov spoločne s obcou Nimnica celomestskú
akciu na jarné upratovanie mesta a jeho rekreačného okolia, do ktorej sa zapojili obyvatelia Púchova,
Nimnice, rybári, turisti, seniori, dobrovoľní hasiči a sponzori. Spoločne sa vyzbieralo 50 kubíkov
odpadu.
Mesto revitalizuje medziblokové priestory sídlisk, verejnú zeleň pozdĺž Váhu a parky v centre mesta s
cieľom zmenšiť účinky prichádzajúcich vĺn horúčav. Nepoužíva glyfosfáty, buriny sa odstraňujú
mechanicky.

Inštalácia polopodzemných kontajnerov v Meste Púchov

Fotodokumentácia: https://www.youtube.com/watch?v=5Ebsn6gTcgk

