Rozhovor s předsedou Spotku pro obnovu venkova čR a starostou Bělotína Eduardem |Gva|ou

Není nezbytné mít v obci nákladnou atrakci

rnrrŘlrun xnprovÁ

rách praŽského senátu.

HlotíÍLPra.ha _ Y esnici roku
vyhlašujíkaŽdoročně čtyři
subjekty: ministerstvo pro
místnírozvoj, ministerstvo

Kdo je v|astně autorem

tétosoutěže?
CeIá je postavena na Fro.

gramu pro obnovu venkova,

jen je ještě vÍce motivujicí.
Měla by obce inspirovatkto-

zemědělství. Svaz měst a obcÍ
ČRa Spolek pro obnovu venkova ČR, jemuŽ předsedá sta-

mu, aby se nejenrozvÍjely, ale
také dbaly na svou obnovu. V
soutěŽi se totř hodnoti jed-

rosta Bělotína Eduard Kavala. Ten povaŽuje soutěŽ za

velmi motivačnía tvrdí, Že
rozhodnout o vítězíchnení
vůbec jednoduché. V rozho.
voru s Deníkem se snaŽi] vy.

světlit, jak jsou obnova a rozvoj venkova důleŽitéa to
nejen kvuli vitězstvÍ v soutěži.

notliví účastnícikomplexně'

EduardlGvala
ci' která byla absolutním vi.
tězem, a tam se palr předávala
i

Jak dlotho už soutěŽ Vesnice rcku
probihá? A bývá položdézakončena

vPraze?

Letos se konaI jejÍ patnáctý

ročník.Dříve to bývalo tak' Že
se

všichni výherci sešli v ob-

myšenky

všechna ostatní ocenění' Na.

ráŽeli jsme však na problémy
toho typu, Že v některé obci se
ani nebylo pořádně kde sejít.
Abychom o ta společná setká.
ní nepřiŠIi, napadlo nás uspo.
řádat je v důstojných prosto-

přičemŽ jejich společenská a
duchorrni úroveň většinou
převažuj e na d' v uáŽi. T o, že
někde není opravená fasáda,
ještě neznamená, Že by kvůli
tomu byla obec nepořádná

neboméněcenná.

Go všechno mdEe podle viís obec

zviditelnit? cím nniže zaujmout?

Není nútné,aby měIa nějakou drahou turistickou
atrakci' Stačípěkná akce nebo tradice. Někde pořádajÍ

obecnÍ zabijačky, jinde zase
něco jiného. Proč si někam

nezajet právě za tÍmto účelem? Proč dělat cestovní ruch
zbytečně drahý a kompliko-

vaný?

Je vel(ý tozdí| mezi jďnotlivými
obcemi. které se soutěže účastni?

V posledních letech je to

dost vyrovnané a hoďnotící

komise mívá většinou velmi
těŽké rozhodováni. Je také
pravdou, Že rok od roku se do
soutěŽe zapojuje vÍc a víc obcí, taMe pravděpodobnost vi-

tězstvije stále niŽší'

Jsou stuhy plo vÍtěze jedinou

nou?

odrĚ

DalšÍmdruhem oďměny je
vydaná mapa, na níŽ jsou
všichni v.ýherci vyznačeni.
Kromě mapy a stuhy je to ale
samozřejmě také o dobrém
pocitu z ocenění. TÍm spíš' Že
je konkurence je tak silná.

