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BIOPLYNOVÁ STANICE BY NEMĚLA CHYBĚT NA ŽÁDNÉ FARMĚ,

ZAMĚŘENÉ NA ŽIVOČIŠNOU VÝROBU
pak podle toho vypadá. Takže
když přijedete třeba do Královic, Zichovce nebo do Vraného, a trochu se zde porozhlédnete, tak vám hned záhy dojde,
že v čele obce stojí silná osobnost a zdatný manažer.
 Jak jsou kladenské a slánské obce úspěšné
v čerpání různých
dotací z EU, či jiných rozvojových
programů, v porovnání s jinými
regiony, a to nejen
ve Středočeském
kraji?
Jako členka celostátní hodnotitelské
komise soutěže Vesnice roku pro udělení Oranžové stuhy
a v roce 2012 nejvyššího ocenění – Zlaté stuhy, bych řekla,
že jejich úspěšnost je v tomto
ohledu poměrně velká, a některé obce Kladenska a Slánska patří k absolutní republikové špičce.

 Vy jste velkou propagátorkou třídění odpadů v obcích, ale plastové kontejnery prostředí obcí zrovna nekrášlí...
To jistě, ale již existují obce,
které tyto kontejnery mají

roku, které jste velkou propagátorkou a obcím se snažíte být všemožně nápomocna. Jak jste byla nápomocna
v městysi Vraný, který nyní
získal nejvyšší ocenění – Zlatou stuhu, čili stal se Vesni-

umístěné třeba za nějakou
zídkou s květinami. Takovou variantu jsme doporučili
např. paní starostce ze Skryjí,
která nám potvrdila, že když
jsou zasazené do pěkného prostředí,
tak obyvatelé obce přistupují k tříd ě n í o dp a dů mnohem
odpovědněji.
A i návštěvníci obce se
v tomto směru chovají jinak.
 Vr a ť me se ještě k soutěž i Ve s n i c e

cí Středočeského kraje roku
2015?
Asi vím, kam míříte. Pan
starosta, Ing. Miroslav Zázvorka, mně vždycky tak trochu ve srandě říká, že jsem ho
nutila k tomu, aby se do této
soutěže přihlásil. A to „nucení“ vypadalo asi tak, že jsem
se ho snažila svými argumenty
přesvědčit, aby do této soutěže vstoupili a že účast v soutěži Vesnice roku bude pro městys přínosem. Víte, já za ta léta
sleduji, jak se obce rozvíjejí,
jak se mění. Takže když vidím,
že určitá obec je pěkná, upravená, je tam bohatý společenský život, příkladně se v ní starají o památky a že prostě lidé
mají svojí obec rádi a podílejí
se na jejím úspěšném rozvoji,
a to všech směrech, tak doporu-

čím vedení takové obce, aby se
do soutěže Vesnice roku přihlásili. A tak to bylo i s městysem
Vraný. Takže mně by bylo velmi
líto, aby taková obec v soutěži
nebyla, když na to jednoznačně má, což městys Vraný potvrdil již loni, kdy získal Oranžovou stuhu,
a v letošním ročníku,
do kterého se pan starosta zase nechtěl přihlásit, získal nejvyšší
ocenění, Zlatou stuhu.
 Co Vás v městysi
Vraný zaujalo nejvíce?
Smíšený pěvecký sbor
i s malými dětmi, který
mě ohromil, a při jeho
vystoupení jsem se neubránila slzám. Aby obec,
či městys o velikosti Vraného měl tak špičkové
hudební těleso, je naprosto výjimečné, ojedinělé, unikátní, a prostě skvělé.
Jednou z nejhezčích obcí
slánského regionu je bezesporu
Zichovec, který byl letos oceněn tzv. Zlatou cihlou v Programu obnovy venkova, a to
v jedné ze tří kategorií. Byla
to pro Vás jednoznačná volba?
Dá se říci, že ano, Zlatou cihlou se oceňují příkladné stavby,
realizované v duchu Programu
rozvoje venkova, a Zichovec byl
v tomto ohledu jedním ze žhavých kandidátů na získání tohoto ocenění v Kategorii – nové
venkovské stavby. To, co pan
starosta Husák v Zichovci dokázal, je obdivuhodné, a já věřím,
že obec se bude i nadále velmi
úspěšně rozvíjet a v budoucnu
dosáhne na některou ze stuh.
Děkuji za rozhovor.
Libor Pošta
FOTOARCHIV OBCE ZICHOVEC

Dokončení ze strany 5
Ano, již ji získala obec Královice, kde bylo vysazeno již více
než tisíc stromů, a je také držitelem Oranžové stuhy za spolupráci obce se zemědělci.
 Když porovnám obce
Slánska a Kladenska, jejich
vzhled, upravenost, zainvestovanost, a především pořádek
v obcích a v jejich katastrech,
tak ty slánské z toho vycházejí
podstatně lépe, i když, abych
se nedotkl Kladeňáků, i zde
můžeme nalézt výstavní obce.
Sdílíte stejný názor, a pakliže
ano, kde vidíte příčiny?
Myslím si totéž a příčinu
vidím v lidech. Jak v samotných obyvatelích obcí, tak
hlavně v těch, kteří obce vedou. A v řadě slánských obcí
se v pozici starosty nacházejí opravdoví manažeři, kteří
to myslí se svou obcí a lidmi,
kteří v ní žijí, smrtelně vážně.
A pokud se tito manažeři naplno věnují například ochraně životního prostředí, či jiné věci,
dokáží svým přístupem strhnout další obyvatele, a obec

