
Za, uardalstuí, mniže špa,tnil uýclnuo,
KATERINA KAPKOVA

Rozhovor Deníku se starostou Bě|otína Eduardem Kavalou

pouunffi srnoMY. Starosta Bělotína Eduard ]Qvala předrádísrrrutnývýs!ďekvanda|ské|o řádění. Minu.
lý týden polánn! někdo na obecním pozemku devatenáď švestek s @obným výtrŽnictvím seieho město po.
týkí poměrně často. Foto: Kateřina Kapková

EJěIotín/ Problém, který teď
nejvíce trápí obec Bělotín' je
všudypřítomný vandalismus.
Starosta Eduard Kavala je
přesvědčen, že chybaje ve vý.
chově a ve špatném příkladu
dospělých' S výtrŽníky si
však' stejně jako jej ich rodiče'
neví rady. Koncem minulého
týdne jim padlo za oběé deva-
tenáct obecnich stromů' A
nebylo to poprvé.

Jakse konkÉtně v Bě|otíně projevu.
jevandalstni?

Není to jen vandalstvÍ, co
nás trápí, ale také drobná z1o.
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 dopravní
značeni nebo patníky. Všech-
no je to velice nepříjemné a
navíc prakticky nepostiŽitel-
né.
víte' kdo má tyto činy na svědomí?

NevÍmeto s jistotou, aleve
většině případů to tušÍme.
ovšempokudpřitom někoho
nechytneme za ruku, stejně
nic nenaděláme. Zije tady ně.
kolik problémor4ých roďin a
jej ich děti jdou přesně v jejich
šlépějích. Negativní příklady
t-áhnou lépe neŽ pozitivni.
Zádné dítě se nenarodÍjako
|ump.ZáIeŽijen a jen na vý-
chově.
|ze setedyvůbec zlobit na nez|ďilé
wnda|ý

Ne, odpovědnost za jejich
chování nesou rodiče. Do-
kudjsou jejich děti nezleti]é'
staví se najejich stranu a za-
stávají se jich. Nebo jenkrčÍ
rameny a řÍkají' Že nevědí'
co si s nimirnajÍpočÍt' A
kdyŽ děti dospějí a něco pro-
vedou, tito rodičq se pakvět-
šinou bránÍ slovy: Já jsem ho
vyhodilz domu. Alé copak se

dá takovýmto způsobem zří-
kat zodpovědnosti? Stá]e to
jsou přece jejich děti, i kdyŽ
uŽ bymělymít svůj vlastní
rozum.
Jakou máte zkušenost se sociá|ními
Úřdynebopolicií?. SociálnÍ úřednice sice do-
tyčného pokárajÍ, ale to je tak
vše' Já bychjeho rodičům za
trest poníŽil dávky nebo jim
sáhl na qiplatu. Kdo má prá.
va, musÍmÍt ipovinnosti, a
kdo nqumÍ vychovat dÍtě, měl
by zato pykat. Co se týče poli-
cie a soudů, tam je bohužel
vandalství a výtrŽnictví také
většinoubez odezvy.
MiEete to uvést na konkétním přÉ
padu?

K.o1t,Jrrélriš u-nés na úřasě
jsme řešili jeden nepříjemný
inciděnl Šlo d napadeni vďej.

ného činitele' Čtyř*rat jsem
byl kvůli tomu jako svědek u
souduaten dotyčný še anijed-
nou nedostavil. KdyŽ jsem byl
předvolán po páté, v zkázď
j sem soudkyni, Že uŽ ze sebe
nebudu dál dělat kašpara a na.
konecjsemto byl já, kdo zaten.
to výrok utržil pořádkovou
pokutu' A ten výtržník si dál
chodil po svobodě a vysmívď'
se mi do očí. Tak kde je potom
nějaká spravedlnost?
Dá sevůbec stínrto nešvarem nějak
bojovat?

Nedá, a to mě právě trápí'
KdyŽ někdo zničí strqmy, je to
stejné, jako by utýral kočku.
Yždyt jetozásah do živého
organismu. Nám nezbývá nic
jiného' ngŽ zasadit no.vé
stromy. Kdybychom to neudě-
lali, tak bychom vandďstvi

ustupovali, a to také nenÍ ře-
šení.
lt|ys|íte si' že vanda|stvíje fenonÉ
nemdnešnídobý

To rozhodně ne' U žkďyž já
jsem byl malý kluk, vŽdycky
se našel někdo. kdo něco zniči]
nebo někomu ubliŽil. Ale teh-
dy lidé dokázali své děti w-
chovávat' Stanovitj im hrani-
ce. Dnes jim dávajípřílišnou
volnost. A uýsledkem jsou pak
nejen ďrobné vandďské činy,
ale i nejrůzněj ší formy extre-
mismu. Všichni poukazují na
to, jak ve velkých městech bu-
jí rasová diskriminace, jak se
konají pochody radikálů a po-
dobně. Ale uŽ nikdo si neuvě-
domuje, Že ten prvořadý pro.
bléJn vzniká u nás na mďých
obcích. A opravduje to všech-
nojen ájenovýchově. . 
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