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
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Doplňujúce informácie k víťazovi a Dobrej Nive
Langenegg – dedina s energiou
Langenegg, dedina s 1062 obyvateľmi, ležiaca v Bregenzskom lese, odštartovala svoj príkladný
proces rozvoja v polovici 90-tych rokov. Jeho cieľom bolo zreteľne zlepšiť podmienky života na
dedine, zabrániť hrozivej migrácii obyvateľstva, úbytku zariadení služieb a pracovných miest.
S vstupom obce do asociácie Klimabündnis Österreich o pár rokov neskôr pribudli k týmto témam aj
ochrana ovzdušia a úspory energie ako dôležitá súčasť všetkých aktivít, ktorá sa dodnes ako
červená stuha tiahne cez najrôznejšie projekty. Hodnotiacu komisiu prekvapil mimoriadne vysoký
stupeň prepojenia jednotlivých opatrení, ktoré sú zadefinované tak, aby ich mohlo čo najlepšie
využívať čo najviac obyvateľov.
Za účasti obyvateľov a v spolupráci s univerzitou v Innsbrucku spracovala obec rozsiahlu rozvojovú
koncepciu. Úvodný projekt bolo spoločné rozhodnutie zrekonštruovať starú, opustenú budovu
priamo v centre obce. Zároveň s tým sa podarilo novovzniknutej ekonomickej spoločnosti umiestniť
do príkladne obnovenej budovy dôležité služby, ako lekára, lekáreň, kaderníka, či zriadiť tri byty.
Toto bol prvý, veľmi dôležitý krok k zlepšeniu kvality života a identity v obci.
Následne sa začali realizovať početné projekty zamerané na efektívne využívanie energií pri
nasadení obnoviteľných zdrojov energie. Využitie domácej jedle bielej ako stavebného materiálu
pre mnohé súkromné a obecné stavby prispieva nielen k posilneniu miestnej ekonomiky, ale je aj
významným príspevkom v oblasti ekologického stavebníctva. Vysoká kvalita architektúry
v Langeneggu nie je nikdy samoúčelná, ale obsahuje vždy aj sociálne a hospodárske prvky.
Zariadenia na bioplyn, kúrenie štiepkou, veľký počet fotovoltaických a slnečných zariadení, ktorých
zriadenie bolo obcou podporované, robia z Langeneggu lídra v oblasti energetickej sebestačnosti.
Energia všetkých obyvateľov – aj ľudí so zvláštnymi požiadavkami – prejavujúca sa v mnohých
aktivitách, významne prispieva k definovaniu myšlienok a k realizácii množstva projektov z
najrôznejších oblastí, ako napr.: zahrnutie „Langeneggerskej chránenej dielne“ do hospodárskeho
života, ktorá vykonáva poštové služby a predáva umelecké výrobky z dielne; obecné auto
zapožičateľné pre potreby domácich obyvateľov; langeneggerské „talenty“ - náhradné platidlo,
ktoré motivuje, aby príjmy zostali doma; zapožičateľné ročné predplatné na dopravu v rámci
spolkovej krajiny; rozsiahly sociálny koncept pre mladých, starých a núdznych spoluobčanov; atď.

www.langenegg.at

Dobrá Niva získava „Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výkony vo viacerých
oblastiach obnovy dediny“ za vynikajúce, nasledovaniahodné výkony v sociálnej a kultúrnej
oblasti. Zvláštne uznanie si zasluhuje 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.
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