
Rozhovor Deníku se starostou Bělotína Eduardem l(avaIou

Za aandalstaí muže špatna aýchoaa
rnrpŘIrun <aprovÁ

Eňlptín/ Problém, který teď
nejvíce trápí obec Bělotín' je
všudypřÍtomný vandalismus.
Starosta Eduard Kavala je
přesvědčen, Že chybaje ve vý-
chově a ve špatném přÍklaďu
dospělých. S výtrŽnÍky si
však, stejně jako jejich rodiče,
nevÍ rady. Koncem minulého
týdne jim padlo za oběé deva.
tenáď obecních stromů' A
nebylotopoprvé.

Jakse konlaétně v Bělotíně projevu.
jevanda|ství?

NenÍ to jen vandalstvÍ, co
nás trápí, aletaké drobnázlo-
dějna. S oběma fenomény se
bohuŽel potýkáme poměrně
často' Aéjsou to polámané
stromy nebo odčerpaná nďta
z odstaveného kamionu,
ukradený plech, vloupačka
na faru, vytrhané doprarmí
značeni nebo patníky. Všech.
no je to velice nepřijemné a
navíc prakticky nepostiŽitel.
né.
Víte' kdo má Mo činy na svědomí?

NevÍme to s jistotou, ale ve
většině případů to tušíme.
ovšempokudpři tom někoho
nechytneme za ruku, stejně
nic nenaděláme' Žije tady ně-
kolik problémoqých rodin a
jejich děti jdou přesně v jejich
šlépěj ích. NegativnÍ příklaďy
táhnou lépe neŽ pozitivní.
Zádné dÍtě se nenarodíjako
Iamp.Zá|ežijen a jen na qý-
chově.
l:e setedyvůbec zlobit na nez|eti|é
vanda|ý

Ne, odpovědnost za jejich

chování nesourodiče. Do-
kud j sou jej ich děti ne z|ettlé,
staví se najejich stranu a za-
stávají se j ich. Nebo jen krčí
rameny a říkajÍ, Že nevědí,
cosísnimimajÍpočít.A
kďyŽ děti dospěji a něco pro-
vedou, tito rodiče se pak vět.
šinou brání slovy: Já jsem ho
vyhodilz domu. Ale copak se
dá takovýmto způsobem zří-
kat zodpovědnosti? Stále to
jsou přece jej ich ďěti' i kdyŽ
uŽ by měly mít svůj vlastní
rozum.
Jakou máte zkušenost se sociáními
úřady nebo policii?

Sociální úřednice sice do.
tyčného pokárají, ale to je tak
vše' Já bych jeho rodičům za
trest ponížil dávky nebo j im
sáhl na v1foIatu. Kdo má prá.
va, musímÍt ipovinnosti, a
kdo neumí vychovat dítě, měl
by za to pykat. Co se týče poli.
cie a soudů, tam je bohuŽel
vandďstvÍ a r4itrŽnictví také
většinoubez oďezvy.
Můžete to uvéď na konkÉtním pří.
padu?

Konkrétně u nás na úřadě
jsme řešil! jeden nepříjemný
incident' Slo o napadení veřej.
ného činitele. Ctyrikrát j sem

byl kvuli tomu jako svědek u
soudu a ten dotyčnýse ani
jednou nedostavil. KdyŽ jsem
byl předvolán pop áté, v zkázal
jsem soudkyni, Že už ze sebe
nebudu dál dělat kaŠpara, a
nakonec jsem to byl já, kdo za
tento v1frok utrŽil pořádko.
voupokutu. Aten výtrŽník si
dál chodil po svoboďě a w-
smÍvalsemi do očÍ. Takkde je
potom nějaká spravedbrost?
Dá se vůbec s tímto nešvarem ně-
jakboiovat?

Nedá, ato měprávě trápí.
KdyŽ někdo zničí stromy, jeto
stejné, j ako by utýral kočku.
Y Žďyť. je to zásah do živého
organismu. Nám nezbývá nic
jiného, neŽ zasadit nové
stromy. Kdybychom to neu- ,
dělali' tak bychom vandalstvÍ
ustupovďi, a to také není ře-
šení.
Mttslíte si' že vanda|sfuíje feno.
ménemdnešnídobý

To rozhodně n e' UŽkdyŽ já
jsem byl malý kluk' vŽdycky
se našelněkdo, kdo něco zni-
čiInebo někomu ublÍŽil. Ale
tehdy lidé dokázaIÍ své ďěti
vychovávat. Stanovit j im
hranice. Dnes j im dávají pří-
lišnou volnost. A výsledkem
jsou pak nejen drobné van.
dďské činy' ale inejrůznější
formy extremismu. Všichni
poukazuj Í na to, jak ve vel.
kých městech bují rasová
diskriminace' jak se konají
pochody radikálů a podobně'
Ale uŽ nikdo si neuvědomuje,
Že ten prvořadý problém
vznikáunásnamďýchob.
cích. A opravdu je to vŠechno
jen ajenor4ýchově.

PoLÁMANÉ sTRo]UlY. Starosta Bělotína Eduard lGvala předvádí
smufuiý výďedek vanda|ského řádění. Minu!ý týden polánu| Ékdo m
obecním pozemku devateníctšvestck S podobným výtĚniďvím sejeho
město potýká poměrně často. poto: Kateřina Kapková


