Tlačová správa.
Slovenská dedina sa v Európe nestratí.
V 11. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny 2010 súťažila medzi 30
súťažiacimi z 11 krajín Európy aj slovenská obec Dobrá Niva (okres Zvolen).
Súťaž s dvojročnou pravidelnosťou organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre
rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. 11. ročník súťaže o Európsku cenu
obnovy dediny sa niesol v znamení motta „Nová energia pre silné spolunažívanie“ a chcel
upriamiť pozornosť na tie dediny a vidiecke komunity v Európe, ktoré s novou energiou –
v doslovnom aj prenesenom význame – posilňujú svoj ekonomický potenciál, ekologické
kvality a sociálnu súdržnosť. Víťazom sa stala obec Langenegg z rakúskej spolkovej krajiny
Vorlarlberg, ktorá dokázala využiť vnútornú energiu všetkých obyvateľov (aj ľudí so
zvláštnymi požiadavkami) na spoločné rozmýšľanie a definovanie myšlienok, ako aj
na realizáciu množstva projektov z najrôznejších oblastí. Zariadenia na bioplyn, kúrenie
štiepkou, veľký počet fotovoltaických a slnečných zariadení, robia z Langeneggu lídra
v oblasti energetickej sebestačnosti.
Dobrá Niva presvedčila členov komisie všestranným rozvojom, pričom ocenila
vynikajúce a nasledovaniahodné výkony v ekonomickej, sociálnej a kultúrnej oblasti, či
v oblasti školstva. Obzvlášť vyzdvihla angažovanosť miestnych občanov v oblasti
zachovávania historického dedičstva a udržiavania miestnych tradícií, ako aj významný podiel
obce a miestnych hospodárov pri vytváraní kultúrnej krajiny a pri starostlivosti o chránené
územie Gavurky. Vysoko hodnotila základné motto (víziu) obce pre svoj rozvoj, pre ktoré si
obce zvolila otvorenú bránu – táto je jednak zhmotnená vo forme historickej kamennej brány
umiestnenej na ústrednom priestranstve obce, a na druhej strane je jasným signálom
otvorenosti domácich obyvateľov voči aktuálnym výzvam a požiadavkám. Dobrá Niva
získala „Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výkony vo viacerých oblastiach
obnovy dediny“.
Dobrá Niva postúpila do európskej súťaže ako víťaz národnej súťaže Dedina roka
2009, ktorú už po piaty krát na Slovensku vyhlásila a zorganizovala Slovenská agentúra
životného prostredia v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí
Slovenska, pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR.
Slávnostné vyhlasovanie výsledkov európskej súťaže a odovzdávanie ocenení sa
uskutoční v dňoch 24. - 26. septembra 2010 v juhotirolskej obci Sand in Taufers
(Taliansko), ktorá zvíťazila v 10. ročníka tejto súťaže. Okrem slávnosti sa v Sand in Taufers
uskutoční pre cca 1 000 hostí množstvo sprievodných podujatí – miniveľtrh všetkých
zúčastnených obcí, workshopy k rôznym otázkam rozvoja vidieka, diskusia s členmi
hodnotiacej jury, exkurzie, kultúrno-spoločenské aktivity a podobne.

Spracovala: Ing. Ivona Cimermanová, Slovenská agentúra životného prostredia Banská
Bystrica, členka medzinárodnej jury súťaže o Európsku cenu obnovy dediny

Výsledky súťaže o Európsku cenu obnov dediny 2010
Európska cena obnovy dediny 2010:
Langenegg, Vorarlbersko, Rakúsko
Európska cena obnovy dediny za komplexný, trvaloudržateľný rozvoj dediny mimoriadnej
kvality v súlade s mottom súťaže:
Aller-Leine-Tal, Dolné Sasko, Nemecko
Alsómocsolád, Maďarsko
Eicherscheid, Severné Porýnie - Westfálsko, Nemecko
Elster (Elbe), Sasko-Anhaltsko, Nemecko
Losheim am See, Sársko, Nemecko
Merkendorf, Bavorsko, Nemecko
Prellenkirchen, Dolné Rakúsko, Rakúsko
St. Veit/Glan, Korutánsko, Rakúsko
Tučin, Kraj Olomouc, Česká republika
Virgen, Tirolsko, Rakúsko
Vrin, Graubünden, Švajčiarsko
Zillingtal, Burgenland, Rakúsko

Európska cena obnovy dediny za komplexný, trvaloudržateľný rozvoj dediny mimoriadnej
kvality v súlade s mottom súťaže
Európska cena obnovy dediny za mimoriadne výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny
Burgjoß, Hessensko, Nemecko
Dobrá Niva, Slovensko
DzierŜoniów, Dolné Sliezsko, Poľsko
Jützenbach, Durínsko, Nemecko
Lajen, Južné Tirolsko, Taliansko
Langenreichenbach, Sasko, Nemecko
Lidečko, Kraj Zlín, Česká republika
Lommersweiler, Nemecyk hovoriace spoločenstvo, Belgicko
Mertzig, Luxembursko
Schenefeld, Šlezvicko - Holštajnsko, Nemecko
St. Koloman, Salzbursko, Rakúsko
St-Martin, Wallis, Švajčiarsko
Wijk aan Zee, Severné Holandsko, Holandsko

Európska cena obnovy dediny za mimoriadne výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny
Blankensee, Brandenbursko, Nemecko
Gingst, Mecklenbursko-Predpomoransko, Nemecko
Gleinstätten, Štajersko, Rakúsko
Zdzieszowice, Opole, Poľsko

Pochvalné uznanie
žiadny účastník

