Z minirozhovorů se starosty Valašska:
Liptál /ROZHOVOR/ – V podzimních komunálních volbách v Liptále
zvítězilo politické seskupení – Sdružení
nezávislých kandidátů Liptál. Nejvíce
hlasů dali Liptalané nejmladšímu kandidátu na listině, v té době třicetiletému Milanu Daňovi.
Starosta Liptálu Milan Daňa.
Autor: Archiv OÚ Liptál
Čeho chcete
ve funkci starosty ve funkčním období dosáhnout?
Jako mnoho
jiných starostů
chci také dosáhnout větší atraktivity Liptálu a pomoci místním lidem
k lepším podmínkám pro život v naší

krásné obci. Cílem je dokončení plánovaných investičních akcí a příprava
dalších projektů pro čerpání dotací. Počet obyvatel Liptálu vzrůstá.
Zvyšuje se také množství nové výstavby, proto dalším cílem je rozšiřování inženýrských sítí a zlepšování
povrchů komunikací. Velkou pozornost věnujeme také kvalitě občanské
vybavenosti, ať už jsou to školská
zařízení, nebo místa pro volnočasové
aktivity. Cílů je mnoho, proto doufám, že se během volebního období
podaří všechny splnit.
Co je podle vás v současné době
v Liptále největší problém?
V současné době je to realizace
splaškové kanalizace v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. Je to projekt,
který svým celoobecním rozsahem
výrazně ovlivňuje každodenní život

v Liptále. Ale i tento problém již bude
brzy za námi a dokončením projektu
se zase posuneme o kus dál.
Co vám naopak v Liptále z pohledu starosty dělá největší radost?
Velkou radostí je udělení ceny Zlatá
Europea. Jako první vesnice v Evropě
jsme dostali ocenění za podporu kultury a spolků v naší obci. Je to velké
ocenění Liptálu a také všech dobrovolníků, kteří pracují v jednotlivých
spolcích a utváří kulturní a sportovní
dění v obci. Po titulu vesnice roku je
to další prestižní ocenění naší práce.
Další radostí jsou realizace investičních akcí, které vždy pomohou zlepšit
kvalitu života v obci.
Valašský deník,
Michal Burda,
20. 6. 2015

ZLATÁ EUROPEA
Evropská komise umění (EUU) se
mimo jiné zabývá hodnocením i oceňováním umělecké a kulturní činnosti
osobností, institucí, firem, dobrovolných spolků i lidských sídel. Za dobu své patnáctileté působnosti předala
EUU v několika kategoriích přibližně
tři stovky Evropských cen do více jak
čtyř desítek zemí světa všech kontinentů. Tato mezinárodní společnost si všímá mimořádného kulturního přínosu
nejen v oblasti tradičně či akademicky
pojímaných uměleckých odvětví, ale
též kulturních aktivit a jejich podporu
v tom nejširším smyslu slova.
V měsíci září 2014 se presidium
EUU zabývalo podanými návrhy
svých členů na ocenění v r.2015, mezi
něž byla zařazena také obec Liptál.
Zkoumání a diskuze k tomuto návrhu vyústila k jednomyslnému přijetí
Liptálu mezi laureáty Evropské ceny
za podporu umění a kultury. Ve zdůvodnění rozhodnutí komise je uvedeno: Vážíme si nejen Vaší dlouhodobé
a účinné podpory zachování tradiční
lidové kultury a její prezentaci v celosvětovém měřítku, ale též podpory
činnosti obecních spolků s širokým
záběrem aktivit i dobrovolným a obětavým zapojením se většiny občanů
Vaší obce do tohoto dění.
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Evropská civilizace a kultura je historicky postavena na základech křesťanství. Rovněž z tohoto úhlu pohledu
chceme vyzvednout jeden z viditelných rysů života ve Vaší obci Liptál
– nevšední náboženskou toleranci,
snášenlivost a kulturně tvůrčí soužití
lidí různého vyznání, které může být
aktuálním a velkým příkladem jiným
komunitám našeho „starého kontinentu“. Jsme přesvědčeni, že právě
v následujícím roce a zejména v souvislosti s připomínkou 600.výročí
tragického konce reformačního úsilí
mistra Jana Husa v Kostnici, může být
veřejné předání Evropské ceny obci
Liptál významným signálem dalším
společenstvím a podnětem k hlubšímu
zamyšlení nad současností i budoucností celé Evropy.
EUU je mezinárodní nezisková
organizace, sdružující umělce, významné kulturní aktivity a mecenáše kulturního života Evropy i dalších
kontinentů.
EUU byla založena v Bruselu r.1999
a sídlí v Praze. Zvolené presidium řídí
činnost EUU a jsou v něm zastoupeny
osobnosti České republiky, Švýcarska,
Ukrajiny, Německa, Slovenska, Konga
Brazzaville a Itálie.

Mezi laureáty Evropské ceny
jsou např. španělský tenor Placido
Domingo, německé město Stuttgart,
kytarista skupiny Rolling Stones Keith
Richards, libanonská módní návrhářka českého původu Blanka Matragi.
Laureátem je také fenomenální slovenský hokejista Jozef Golonka, ale
i Pavlína Moskalyková – Solo, filmová režisérka žijící v Los Angeles
(dcera režiséra Antonína Moskalyka
- „Četnické humoresky“).
Závěrem si dovolím citovat filosofii a poslání EUU citátem Johanna
Wolfganga von Goetha: „Člověk je
bohatý jedině tím, co učinil pro druhé“.
Slavnostní akt předání Evropské
ceny za podporu umění a kultury
ZLATÁ EUROPEA bude naší obci
Liptál uskutečněn v neděli 23. srpna
2015 v 15 hodin v rámci galaprogramu Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti. Bude to
důstojné pokračování hodnocení naší
obce – po ocenění v roce 2006, kdy
se Liptál stal Vesnicí roku, nejlepší
v České republice.
Z materiálů EUU a korespondence
zpracoval Ladislav Michálek
červen 2015

