Tlačová správa.
V 12. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny 2012 súťažila medzi 29
súťažiacimi z 12 krajín Európy aj slovenská obec Oravská Lesná (okres Námestovo).
Súťaž s dvojročnou pravidelnosťou organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre
rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. 12. ročník súťaže o Európsku cenu
obnovy dediny sa niesol v znamení motta „Budúcnosti na stope“ a chcel upriamiť pozornosť
na tie dediny a vidiecke komunity v Európe, ktoré realizujú aktuálne výzvy svojho životného
priestoru cez vizionárske, inovatívne a kreatívne projekty a tým uvádzajú do pohybu moderný
a na budúcnosť orientovaný rozvoj..
Víťazom sa stala obec Vals zo švajčiarskeho kantónu Graubünden, ktorá dokázala
vytvoriť veľmi solídny základ pre budúce generácie realizáciou množstva ekonomických,
ekologických a spoločenských opatrení, kreativitou, konkrétnymi projektmi, ako aj veľmi
citlivým a vzájomne prepojeným využívaním miestnych prírodných zdrojov - vody, kameňa
a trávy. Vals je tak vynikajúci príklad dediny, ktorá motto súťaže o Európsku cenu obnovy
dediny 2012 „ Budúcnosti na stope“ napĺňa komplexným a trvalo udržateľným spôsobom.
Oravská Lesná očarila členov komisie svojou neutíchajúcou energiou, spontánnosťou
a radosťou zo života, aká sa bežne vo vyspelej Európe nevidí. Veľmi ocenila fakt, že napriek
ťažkej východiskovej situácii (odľahlá poloha, nepriaznivé klimatické podmienky, nevýhodná
sídelná štruktúra) dokáže optimálne využívať svoje prírodné danosti a aktívne zapájať miestne
obyvateľstvo. Pre obec je charakteristické veľmi aktívne udržiavanie ľudových tradícií, účasť
občanov na živote obci a veľký podiel dobrovoľníckej práce, súdržnosť a vzájomná pomoc.
Oravská Lesná realizuje konkrétne opatrenia smerujúce k trvalo udržateľnému rozvoju obce
v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, podpore miestnej ekonomiky
(pozoruhodná je zamestnanosť žien), ako aj v sociálnej oblasti. Oravská Lesná získala
„Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výkony vo niektorých oblastiach obnovy
dediny“.
Oravská Lesná postúpila do európskej súťaže ako víťaz národnej súťaže Dedina roka
2011, ktorú už po šiesty krát na Slovensku vyhlásila a zorganizovala Slovenská agentúra
životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre
obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska.
Slávnostné vyhlasovanie výsledkov európskej súťaže a odovzdávanie ocenení sa
uskutoční v dňoch 20. - 22. septembra 2012 v rakúskej obci Langenegg (Vorarlberg), ktorá
zvíťazila v 11. ročníka tejto súťaže. Okrem slávnosti sa v Langeneggu 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 2012
Európska cena obnovy dediny 2012:
Vals, nemecký jazykový región, Graubünden, Švajčiarsko

Európska cena obnovy dediny za komplexný, trvaloudržateľný rozvoj dediny mimoriadnej
kvality v súlade s mottom súťaže:
Allhartsberg, Dolné Rakúsko, Rakúsko
Fischbach und Ludwigswinkel, Porýnie – Falcko, Nemecko
Kootwijkerbroek, Gelderland, Holandsko
Krimml, Salzburg, Rakúsko
Ratměřice, Čechy, Česká republika
St. Ulrich am Pillersee, Tirolsko, Rakúsko
Schleching, Bavorsko, Nemecko
Újszilvás, Pešť, Maďarsko
Waffensen, Dolné Sasko, Nemecko
Weißensee, Korutánsko, Rakúsko
Wiesenburg, Brandenbursko, Nemecko
Európska cena obnovy dediny za mimoriadne výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny
Balow, Mecklenbursko-Predpomoransko, Nemecko
Beaufort, Luxembursko
Gniewino, Pomoransko, Poľsko
Hainrode, Sasko-Anhaltsko, Nemecko
Komňa, Morava, Česká republika
Marling, Južné Tirolsko, Taliansko
Niederhelden, Severné Porýnie – Vestfálsko, Nemecko
Polšnik, Slovinsko
Popielów, Opole, Poľsko
Rieth, Durínsko, Nemecko
Rosenbach, Sasko, Nemecko
Európska cena obnovy dediny za mimoriadne výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny
Dietkirchen, Hesensko, Nemecko
Jaszkowa Górna, Dolné Sliezsko, Poľsko
Kunsziget, Györ-Moson-Sopron, Maďarsko
Oravská Lesná, Slovensko
Poschiavo, taliansky jazykový región, Švajčiarsko
Walhorn, nemecký jazykový región, Belgicko
Pochvalné uznanie
žiadny účastník

