
Starosta roku: v nominaci jsou i dva zHranicka
PředstaviteI Bě|otína Eduard Kava|a a starostka Horního Újezdu AIena VeIičková reprezentují hranický region v ceIostátní soutěži

PAVEL MASLAN

Hranicko - Eduard Kavalaz
Bělotina a Alena Veličková z
Horního Újezdu byli nomi-
nováni do tŤetiho ročniku
soutěŽe Starosta roku 2011.
oba pŤedstavitelb obce do ní
pŤihlásili samotnÍ obyvatelé
obcÍ. Celonárodní soutěŽ
společně poŤádají Nadace
VIA a PoštovnÍ spoŤitelna,
meďiáIním partnerem je De.
ník.

''PŤíhlášky posilajÍ občané
jednotlivlfch obci. V podrob-
nější pŤÍloze popisují, co je-
jich starosta pro obec udělal
a čim se o nominaci zas]ou.
Žil. Na zák|adě toho pak ko-
mise rozhodne o pěti
finalistech,'' upŤesnila spo-

lupracovnice Nadace VIA
MarkétaHlavicová.

Do druhého kola, které bu-
ďe zároveĎ kolem finálovym,
tak v polovině Ťíjna postoupí
pět nejlepších' ,,Do těchto pě-
ti obcÍ pak hodnotícÍ komise
osobně zavitá, aby se sezná-
mi]a se starosty a jejich čin-
nostmi''. dodala Hlavicová.

občané mohli své nomina-
ce posÍlat do pátého záŤi a v
konečném seznamu se nako-
nec seŠlo celkem 222 pÍíh|á-
Šek. S v:Íjimkou hlavnÍho
města Prahy se soutěŽe z -

Častnily obce ze všech kraj
Ceskérepubliky.
o prvenstvi se ve tŤetim

ročnÍku utká 772 starostri a
50 starostek. Olomouck kraj
zÍskal celkem sedmnáct no.

minaci, což je o pět méně neŽ
v loĎském roce. Vribec nejvi-
ce jich zÍskali starostové ze
Stredočeského kraje (37 no.
minaci), na opačném konci
ŽebŤičku je se tŤemi pŤihláš-
kamiKarlovarskf kraj.
-Reprezentantka HornÍho
Ujezdu Alena Veličková o
své časti v soutěŽi ani ne-
věděla. ,,Tak to mě opravdu
pŤekvapilo. SoutěŽ sice
znám, a|e vribec jsem o pŤi.
hlášce nevěděla a dozviďám
se to teprve teď oď vás. Mezi
poslednÍch pět se sice asi ne.
dostanu' ale i tak to vnÍmám
jako velkou poctu od obča-
nťt,,. Ťekla zaskočená sta-
rostka.

Zárove se také snaŽila oď-
haďnout. za co si mÍsto mezi

nejlepšími starosty zaslouŽi-
la. ''Clověk musí mÍt k práci
pozitivní pŤistup' jinak by to
nešlo' SnaŽÍme Se získávat
dotace na nejr znějŠÍ projek.
ty. Letos se nám napŤíklaď
podaŤilo opravit sakrárnÍ
stavby v obci,', dodala Velič-
ková' která je ve funkci jiŽ
jednadvacetlet.

Stejnou dobu v BělotÍně
starostuje také Eduarď Kava.
Ia. Ten však o této soutěŽi vě-
děl uŽ pŤedem. ,,SamozŤejmě
mě to těšÍ a jsem rád, Že si ně-
kďo ceni pr{ce, kterou tady
spqlečně děláme. Uspěch v té-
to soutěŽi ale není mojí ambi.
cí. Moje pozice je tady na ma.
lé obci, akdyŽ budu moci byt
prospěšny místnim obča-
n m, buďu mít radost,.. Ťekl

Kavala. Také on prozradil, co
se vjeho obciza tento rok po-
ďaŤilo zrealizovat.,,Hlavním
tématem je stále infrastruk-
tura. Podai.ilo se nám zÍskat
finanční prostŤedky na opra.
vy cest a stavbu mostk . Těší
mě i to, Že jsme dokončili
opravu sokolsk1fch Šaten.
Fakt, Že jsme k nim opravili i
fasádu a hornÍ patro, je uŽ
nadplán. Vybudovali jsme
také mateŤské centrum pro
děti,..Ťekl Kavala.

organizátoŤi si ale počet-
nou častvprojektupochva.
lujÍ. ''M Žeme s radostí kon-
statovat' Že v téměŤ deseti
procentech vŠech obcÍ České
republiky, které semohou do
naŠÍ soutěŽe pŤihlásit, jsou
občané natolik spokojenÍ se

správou věcí veŤejn:fch, Že
svého starostu či starostku
nominovali,,. uvedla Marké.
ta Krausová, manaŽerka pro.
jektu Era Starosta roku.

Ve druhé polovině listopa-
ďu komise vyhlási konečné.
ho vitéze, kterému bude
slavnostně pŤedán titul Sta.
rosta roku 2011. Pro svou
obec navíc zÍská finančnÍ
prémii ve vyši čtvrt milionu
korun a také RychtáŤské
právo. ,,Je to v podstatě umě-
Ieck:f a symbolickf dárek,
kterf vÍtězi pŤidáváme k to-
mu fÍnančnímu' RychtáŤské
právo v minulosti dokazova-
lo moc rychtáŤe, tedy pŤed-
staveného obce,.. sdělila tis-
ková mluvči PoŠtovní spoŤi.
telny Denisa Salátková.


