
Eduard Kavala předseda Spo|ku pro obnovu venkova:

obec roku nemusí
mít drahou atrakci
Bělotin_Tučín, to je jméno Ie'
tošnÍ Vesnice roku. Titul. kte.
rý zÍskala obec na Přerovsku,
vyhlašuji kaŽdoročně čtyři
subjekty: ministerstvo pro
místnÍ rozvoj, ministerstvo
zemědělstvÍ, Svaz měst a obcÍ
ČR a Spolek pro obnovu ven.
kova ČR, jemuŽ předsedá sta-
rosta BělotÍna Eduard Kavala'
Ten povaŽuje soutěŽ za velmi
motivační a tvrdí, že rozhod-
nout o vítězích není vůbec
jednoduché. V rozhovoru
s Deníkem se snaŽil vysvěflit,
jak jsou obnova a rozvoj ven-
kova důleŽité, a to nejen kvuli
vítězství v soutěŽi. V úte4Í se
i on s představiteli vítězných
obcí sešel v Praze na slav.
nostním předávánÍ stuh
a pamětníchlistin.
Jak d|ouho už soutěŽ Vesnice roku
probihá? A bývá pokďdé zakončena
v?razď

Letos se konaljejí patnáctý
ročník. Dříve to bývalo tak, Že
se všichnivýherci sešIiv ob.
ci, která byla absolutnÍm vÍ.
tězem, a tam se pak předávala
i všechna ostatní ocenění'
NaráŽeli jsme však na pro.
blémy toho typu, Že v některé
obci se ani nebylo pořádně
kde sejít' Abychom o ta spo-
lečná setkáninepřišli, na-
padlo nás uspořádatjej v dů-
stojných prostorách praŽské-
ho senátu.
Kdoje vlastně autorem myšlenky
tétosoutěže?

Celáje postavena na Pro-
gramu pro obnovu venkova,
jen je ještě vÍce motivujÍcí'
Měla bý obce inspirovat k to-
mu, aby se nejen rozvÍjely, ale
také dbaly na svou obnovu.
V soutěŽi se totiž hodnotíjed.
notlivÍ účastníci komplexně,
přičemŽ jejich společenská
a duchovní úroveň většinou
převaŽuje naďvizáŽi,T o'Že
někde není opravená fasáda,
ještě neznamená' Že by kvůIi
tomu byla obec méněcenná.

Go všechno může pod|e vás obec
zviditelnit? čím může zaujmout?

Neni nutné, aby měla něja.
kou drahou turistickou
atrakci. StačÍ pěkná akce ne.
bo tradice. Někde pořádaji
obecni zabijačky, jinde zase
něco jiného. Proč si někam
nezaj et právě za timto tú.če-

Iem? Proč dělat cestovní ruch
zbytečně drahý a kompliko-
vaný?

Eduard Kavala - předseda spo|ku'
kteÚ se podí|í na vyhliíšení Vesni-
ce roku. Foto: DenÍk/Kateřina |(apková

Je ve|(ý rozdí| mezijednot|Ívými
obcemi, které se soutěže účastní?

V posledních letech je to
dost vyrovnané a hodnotÍci
komise mívá většinou velmi
těŽké r ozho ďován Í. Je také
pravdou, Že rok od roku se do
soutěŽe zapojuje vÍc a vic ob-
cí, takŽe pravděpoďobnost ví.
tězstvíje stále niŽší.
Jsou stuhy pro vítězejedinou odmě-
nou?

Dalším druhem odměny je
projednotlivé obce vloni vy-
daná mapa, naníŽ jsouvšich-
ni výherci vyznačeni. Kromě
rnapy a stuhy jeto však samo-
zřejmě také o dobrém pocitu
z ocenění. Tim spiš, Žeje kon.
kurence na hodně podobné
úrovni. (ka)


