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Eduard Kavala již
popáté včele SPOV
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Cas plesů, rób a krojů
Z

Do čela Spolku pro obnovu
venkova (SPOV) byl na nedávné valné hromadě opět Ivolén
Eduard Kavala. V 1,'lu lunkc: )l'
již 14 let a znovuzvolení jen po·
tvrzuje, že je mužem na svém
mistč, Jak sám uvedl, velmi záleŽI na kOIlIIIIlIII,', ,\ ln l'plll'II,\
v obdob I, v 11\.'1\1:~,' hude )('d
nat o rozpočtovém urc.:CI1Idaru
a přípravě nové politiky po roce
2013. Hovoří se o rušení matričních a stavebních úřadů, což
Eduardu Kavaloví velmi leží na
srdci. Nechce, aby se z venkova
stal jen skanzen a zároveň říká,
že je o rozvoj třeba bojovat Právě tento bod bere za jednu ze
svých priorit
(Ii)
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amrzlá pole dřímají pod sněhovou pěřinou,
ale zemědělci a potravináři se zimnímu
spánku neoddávají. Konečně mají trochu času
na sebe, své blízké a také na setkání s kolegy.
A mají k tomu mnoho příležitostí. Po celé
republice se konají stovky plesů. Samozřejmě
ani my jsme nechyběli na tom pořádaném
Agrární komorou ČR. Den na to se konal také
XIV. Národní krojový ples pořádaný
Folklornfrn sdružením ČR vTop Hotelu Prah
Hosté si mohli vychutnal soubory Ondráš
a Broln, skupiny z Hané a jižních Čech,
finalisty soutěže Zpěváček a řadu
dalších. Národnímu krojovému
plesu vtiskne každý rok ráz
lidová kultura jednoho L krajů,
letos jimi byly regiony Praha
a Střední Čechy. Na ples
tematicky navazují i výstavy
v Českém centru Praha,
Slovenském institutu
a autorské čtení v Městské
knihovně v Praze.

o XI. Agrárním
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27. února 2012

Machři odcházejí,
noví chybějí
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o polovíny února pano·
valy třeskuté mrazy, které jsou ovšem třeba na Aljašce
zcela normální. Navíc tam
den trvá zhruba tři hodinyTamní lidé si nestěžují. Mají
sice chmurnější a mlčenlivou
povahu, ale s mrazy a přívaly
sněhu si vrásky nedělají. My
ale nejsme na Aljašce a starosti si mnoho z nás nyní dělá
s táním a přívaly nechtěné vody-Jelikož se záplavy opakují
už pár let, mělo by být prioritou státu dát rozum a peníze
dohromady a situaci řešit
způsobem odpovídajícím
2l. století. A pak přicházejí
na řadu tisíce a jedna dalších
nezbytnosti, které se musejí
řešit V zemědělství je to až
děsivý pokles produkce některých živočišných komodit
a postupné vymírání odborníků, které nenahrazují noví.
Přitom tato skutečnost agrární sektor až tak neničí, ale poznáme to prý brzy na svých
peněženkách. Alespoň tako-

