o titul bojuje trojlístek starostů

ze Slovácka

Lidé nominovali v soutěži Era starosta roku 2011 Jitku Novákovou z Popovic, Jana Popelku z Hradčovic a Roberta Janotu z Hostětína
BLANKA MALUŠOVÁ
Slovácko - Je sedm hodin ráno a na obecním úřadě v Popovicích se už pracuje. Tamní starostka Jitka Nováková
totiž chodí do zaměstnání
právě na sedmou. Nezná ale
žádnou osmihodinovou pracovní dobu. "Končím podle
potřeby, někdy se to protáhne
i do druhého dne," vzpomíná
s úsměvem první dáma Popovic na náročné dny. Je jednou ze tří kandidátů v soutěži
Era starosta roku 2011 ze Slovácka. O titul. bojuje proti
starostovi
Hradčovíc Janu
Popelkovi
a
starostovi
Hostětína Robertu Janotovi.
Vítěz získá do obecniho roz-

počtu až 250 tisíc korun. "Jitku Novákovou, která je starostkou už druhé volební období, bych charakterizoval
jako pracovitou a -skromnou
. ženu, která umí s každým vyjít. Jde jí především o lidi,"
myslí si Popovjan František
Tureček. Podobný názor má i
Marcela Andrýsková z tamniho Spolku pro obnovu tradic Slunéčko, který starostku
do soutěže nominoval. Přihlášku jeho členové hustě
popsali zásluhami starostky.
"Vychází vstříc zájmům občanů a místním spolkům,
kterým rovněž věnuje svůj
čas, pomáhá jím, podporuje
'je a vždy ráda poradí. Není
zaměřena jen jedním srně-

rem. Vyjde vstříc maminkám
potěšilo. Deníku také naznas dětmi, školákům, mládeži,
čila, co by s potenciální výsportovcům, dospělým či se- hrou
udělala.
"Určitě
niorům,'
sdělila Andrýskobychom investovali do života
vá. Mezi největší zásluhy Noobce, třeba škola by potřebovala
penívákové
patří
ze," plánuje
podle obyvatel
vesnice, 10 ki- "Končím V práci podle
Nováková.
lometrů vzdá- potřeby, někdy se
Do čeho
by
vložil
lené od Uherprotáhne ido druhého
vyhrané
ského Hradišpeníze, můtě, obnova bý- dne." Jitka Nováková, Popovice
valého vojenže teoreticského areálu,
kyuvažovat
dnes amfíku
.
také Robert
Bukovina. Vísce se tak totiž
Janota z Hostětína. "Příští
mnohonásobně
rozšířily
rok Hostětín čekají oslavy
možnosti kulturniho a sporšesti set let od vzniku, volba
tovního . vyžití. Sama první
je proto jasná," usmíval se
dáma byla prý z nominace
Janota. Své šance ale prý
překvapená, ale velmi ji to moc reálně nevidí. "Nejsem

starosta na plný úvazek, proto mě nominace velmi udivíla. Jen se snažím, aby se nám
tu všem dobře žilo," zasnil se
Janota, který vesničce s 240
obyvateli vládne už druhé volební období.
Skvělého člověka ve vedení
obce prý mají také v Hradčovicích. Tamní starosta Jan
Popelka je poslední z trojice
ze Slovácka, kterého obyvatelé jeho vesnice do soutěže
nominovali. "Jeho zásah je
vidět všude, kam se podíváte.
Stará se o památky i o vybavení obce. Máme třeba nově
opravený obecní úřad," chválil si starostu
Hradčovic
tamní obyvatel a vedoucí
včelařského kroužku Miloš

Čuda. Upozornil také na některé vlastnosti, kterých si
na něm cení.
"Vstřícnost,
obětavost,
snaha vyhovět a podle mého
názoru správný přístup k lidem," charakterizoval
ČUda
starostu,
který obec vede
druhé
volební
období.
V Hradčovících by se prý peníze mohly použít třeba na
dovybavení obecního úřadu.
Jestli některý ze tří starostů
ze Slovácka uspěje, se lidé
dozvědí ve druhé polovině
listopadu.
Nominovaných
starostů je letos 222, výhru
však získá pouze jeden. Soutěž pořádá Nadace Via spolu
s Poštovní spořitelnou, mediálním partnerem je Deník.
I

