
V soutěži Starosta roku máme dvě že|ízka
Starosta Bělotína Eduard Kava|a a starostka Horního Újezdu Alena Veličková reprezentují hraniclqf region
pnvrl nanŠmŇ

Ilranickp - Eduard Kavala z
Bělotína a Alena Veličková z
HornÍho Újezdu byli nomino-
váni do tŤetího ročnÍku soutě-
Že Starosta roku 2011. oba
pŤedstavitele obce do ni pŤi.
hlásili samotní obyvatelé ob.
cí. CelonárodnÍ soutěŽ spo-
Iečně poŤádajÍ Nadace VIA a
PoštovnÍ spoŤitelna' mediál-
nÍm partnerem je DenÍk.

''PŤíhlášky posilajÍ občané
jednotlivÝch obcí. V podrob-
nějŠí pŤíloze popisují, co je-
jich starosta pro obec udělal a
čím se o nominaci zasIouŽil.
Na základě toho pak komise
rozhodne o pěti finalistech,''
upŤesnila spolupracovnice
Nadace VIA Markéta Hlavi.
cová.

Do druhého kola. které bude
zároveĎ kolem finálov]f m, tak
v polovině Ťíjna postoupí pět
nejlepších. ,,Do těchto pěti
obcÍ pak hodnotÍcÍ komise
osobně zavitá, aby se sezná-

mila se starosty a jejich čin.
nostmi,.. dodala Hlavicová.

občané mohli své nominace
posilat do pátého záŤi a v ko.
nečném seznamu se nakonec
seŠlo celkem 222 pŤihlášek. S
v jimkou hlavního města
Prahy se soutěŽe z častnily
obce ze všech kraj Ceské re-
publiky.

-Reprezentantka Horního
Ujezdu Alena Veličková o své

časti v soutěŽi ani nevěděla.

''Tak to mě opravdu pŤekvapi-
lo. SoutěŽ sice znám, ale vri-
bec jsem o pŤihlášce nevěděla
a dozvidám se to teprve teďod
vás. Mezi poslednÍch pět se si.
ce asi nedostanu, ale i tak to
vnimám jako velkou poctu od

obci,í. dodala Veličková, kte.
rá je ve funkci j iŽ jednadvacet
Iet.

Stejnou dobu v Bělotíně sta-
rostuje také Eduard Kavala.
Ten však o této soutěŽi věděl
uŽ pŤedem. ,,SamozŤejmě mě
to těší a jsem ráď, že si někdo
cení práce, kterou tady spo-
lečně děláme. Uspěch v této
soutěŽi ale není mojí ambicÍ.
Moje pozice je tady na malé
obci, a kdyŽ budu moci b t
prospěŠn]f mÍstnÍm občanrim,
budu mít radost,.. Ťekl Kava.
la. Také on prozradil, co se v
jeho obci za tento rok podaŤilo
zreaLizovat. ..Hlavním téma-
tem je stále infrastruktura.
PodaŤilo se nám zÍskat fi.
nanční prostŤedky na opravy
cest a stavbu mostkri' Těši mě
i to, Že jsme dokončili opravu
sokolsk ch šaten. Fakt, Že
jsme k nim opravili i fasádu a
horní patro, je uŽ nad plán.
Vybudovali jsme také mateŤ-
ské centrum pro děti'.. Ťekl
Kava1a.

organizátoŤi si ale početnou
Írčast v projektu pochvalujÍ.
,'MriŽeme s radostÍ konstato-
vat, že v téměŤ deseti procen-
tech všech obcí České repub-
liky' které se mohou do našÍ
soutěŽe pŤihlásit, jsou občané
natolik spokojení se správou
věci veŤejnych' Že svého sta.
rostu či starostku nominova-
1i,.. uvedla Markéta Krauso-
vá, manaŽerka projektu Era
Starosta roku.

Ve druhé polovině listopadu
komise vyhlásí konečného ví-
těze, kterému bude slavnost-
ně pŤedán titul Starosta roku
2011' Pro svou obec navíc zís.
ká finanční prémii ve qfši
čtvrt milionu korun a také
RychtáŤské právo. ,,Je to v
podstatě uměleckf a symbo-
lickÝ dárek, kterlf vítězi pŤi
dáváme k tomu finančnímu.
RychtáŤské právo v minulosti
dokazovalo moc rychtáŤe, te-
dy pŤedstaveného obce,.. sdě.
lila tisková mluvčÍ Poštovni
spoŤitelrry Denisa Salátková.

,,Tak to mě opravdu pÍekvapilo. Soutěž sice znám,
ale vúbec jsem o pŤihlášce nevěděla a dozvídám
se to teprve teďod VáS.,, A|enaveličkovístarostka HorníhoÚjezdu

o prvenství se ve tŤetim
ročnÍku utká 172 starostri a 50
starostek. Olomoucky kraj
získal celkem sedmnáct no-
minacÍ, coŽ je o pět méně neŽ v
loĎském roce. Vribec nejvicejich ziskali starostové ze
StŤedočeského kraje (37 no-
minacQ, na opačném konci
ŽebŤíčku je se tŤemi pŤihláš.
kami KarlovarskÝ kraj.

občanti,.. Ťekla zaskočená sta-
rostka.

Zárovei se také snaŽila od.
hadnout, za co si mÍsto mezi
nejlepŠími starosty zaslouŽi.
la. ,,Člověk musÍ mít k práci
pozitivní pŤÍstup' jinak by to
nešIo' SnaŽÍme se zÍskávat do-
tace na nejrriznější projekty.
Letos se nám napŤíklad poda-
Ťilo opravit sakrární stavby v


