Liptál získal cenu Zlatá Europea, jako první vesnice v Evropě
V letošním roce získala naše obec
další velice významné ocenění. Po obrovském úspěchu v roce 2006, kdy obec
Liptál získala titul Vesnice roku České
republiky, nyní v roce 2015 získává
Liptál další významný titul, a to cenu
Zlatá Europea. Jedná se o ocenění, které získáváme jako první vesnice v celé
Evropě. Evropská unie umění udělila
naší obci cenu za příkladnou podporu
kultury a dalších spolků. Obec Liptál
se může nyní pyšnit již dvěma významnými tituly, což má velký přínos
pro budoucnost a samozřejmě se jedná
o velkou prestiž.
Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
Napsali o nás ve Valašském deníku
Liptál - Cenu Evropské unie umění Zlatá
Europea dostane Liptál. A to za dlouhodobý přínos v oblasti kultury a rovněž
za pomoc spolkům. Liptál je ve své
kategorii první vesnicí v Evropě, která
tuto cenu získá. Komise vesnici podle
jejího starosty Milana Dani (BEZPP)
vybrala ze čtyř nominovaných kandidátů. Mezi nimi bylo zastoupeno také
Slovensko a Ukrajina.
Pro Liptalany je získání ceny překvapením. Oslovení obyvatelé vesnice

se to dozvěděli teprve od redaktorů
Valašského deníku. „Slyším to poprvé.
V každém případě je to ale příjemná
informace. Mám z ní radost,“ neskrýval
radost třeba Miroslav Bařina.
Obhlédnout Liptál přijel už vloni v létě prezident Evropské unie umění Petr
Vašíček. Navštívil folklorní festival
Liptálské slavnosti. „Jeho návštěva byla
spojena právě s nominací na tuto cenu.
Nakonec jsme ji získali. K předání dojde
letos právě na Liptálských slavnostech,“
poznamenal starosta Milan Daňa.
Ti, kteří o získání Zlaté Europey již
vědí, mají z ceny velkou radost. „Pro
nás je to prestižní ocenění. Moc si jej
vážíme. Vlastně, jakékoliv uznání je
pro obec prospěšné. Má významný vliv
na její další chod,“ dodal starosta.
Pocity radosti neskrývá ani Ladislav
Michálek, čestný předseda Folklorního
sdružení Lipta Liptál. Soubor si letos
připomíná 85. výročí svého založení.
„Je potěšitelné, že jsme první
v Evropě. Ocenění je Liptálu uděleno nejenom za podíl na organizování
Mezinárodního folklorního festivalu
a podporu Folklorního sdružení Lipta
Liptál. Svoji významnou úlohu sehrála
i péče o další organizace a spolky působící ve vesnici,“ míní Michálek.

Jeho slova potvrdil také prezident
Evropské unie umění Petr Vašíček.
„Rozhodnutí o udělení ceny Liptálu
se opíralo mimo jiné také o doporučení členů prezidia Gennadiye Bazayeva
z Ukrajiny a Bernarda Luise Martina
ze Švýcarska. Oba Liptál znají jako
vesnici s aktivním soužitím ve všech
oblastech života,“ připomněl prezident
jeden z důvodů, proč se Liptál nositelem ocenění Zlatá Europea od letoška
stane.
Také on považuje Liptál za místo, které
je ojedinělým příkladem vesnického
života. „Ocenění Liptálu je i dalším
signálem pro veřejnost, co v současné
době naše mezinárodní společnost považuje za nejdůležitější,“ dodal prezident Petr Vašíček.
Zlatou Europeu zatím obdrželi:
Mikeli – Finsko
Stuttgart a Deidesheim – Německo
Žilina a Snina – Slovensko
Praha-Horní Počernice
Liptál – historicky první vesnice
Více na: http://valassky.denik.cz/
zpravy_region/liptal-ziskal-cenu-europea-jako-prvni-vesnice-v-evrope-20150310.html
Dušan Póč, Valašský deník, 10.3.2015

INFOCENTRUM NABÍZÍ
Titul
Brožura Liptál – česky, anglicky, německy
CD „Liptál, městečko“ 2011 - Ženský sbor Rokytenka
CD „Přišlo jsi k nám, Jezulátko“ 2014 - Ženský sbor Rokytenka

Cena Kč
zdarma
100
100 - novinka

Čepice kšiltovka bílá se znakem obce Liptál

80

Čepice kšiltovka světle modrá / béžová se znakem obce

96

Čepice fleece bílá s bílou výšivkou Liptál – ohrnovací

41 - novinka

Čepice fleece bílá s bílou výšivkou Liptál - s kšiltem i s ohrnutím přes uši

43 - novinka

DVD Liptál včera a dnes (česky, anglicky)

80

DVD Návštěva prezidenta V. Klause 2007

60

DVD Vesnice roku 2006 - double ZK a ČR

80

Klobouček světle modrý se znakem obce Liptál

108

Kniha Amerika – cestování s Olinkou - George Knessl

zdarma

Kniha Jan Kobzáň – Lubomír F. Piperek

150

Kniha Liptál - Ladislav Baletka a kolektiv - brožovaná

40

Kniha Liptál - Ladislav Baletka a kolektiv - vázaná

60

Kniha Liptál včera a dnes (fotografie) – Miroslav Vaculík a kolektiv

290
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