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Liptál získal cenu Europea, jako první vesnice v Evropě
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.

Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti. Ilustrační fotoAutor: DENÍK/Michal Burda
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 festoval 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. Souboru 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
10.3.2015
Autor: Dušan Póč
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Valaši se rozloučili se Stanislavem Tomancem
dnes 08:28
Vsetín /FOTOGALERIE/ - Čest jeho památce. Desítky valašských folkloristů všech generací se ve středu odpoledne rozloučily s muzikantem a zpěvákem
lidových písní panem…

Největší problém je výjezd na hlavní cestu
včera 20:43
Zašová – Ve funkci zastupitele je druhé volební období. V tom prvním zastával také post místostarosty. Od loňských podzimních komunálních voleb je
starostou.…

Kino Panorama v Rožnově hostí festival filmů o lidských právech
7.4.2015
Rožnov pod Radhoštěm – V kině Panorama v Rožnově pod Radhoštěm začal v úterý 7. dubna 17. ročník mezinárodního filmového festivalu o lidských
právech Jeden svět. Potrvá…

HLASUJTE ve 2. dubnovém kole fotosoutěže Můj rybářský úlovek
včera 10:21
Střední Morava - Nafoťte se se svým úlovkem a zúčastněte se 4. ročníku fotografické soutěže "Můj rybářský úlovek 2014" o zajímavé ceny. Soutěž
sponzoruje prodejna…

Valašská F1 je šestá v republice
včera 12:33
Vsetín /FOTOGALERIE/ - Šestičlenný tým studentů Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně se před několika dny zúčastnil celonárodního
šampionátu modelů F1. V…
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Jaká je cena života obětí letu Germanwings? Američané dostanou trojnásobně větší
odškodné
Kolik stojí lidský život? Zdá se, že v každé zemi je jeho hodnota jiná. Společnost Lufthansa, která… celý článek ›

Čvančarová zázračně zhubla! Stahovací prádlo, nebo přísná dieta?
Jitka Čvančarová (37) už nevypadá jak tanker! Na party dorazila v rudých šatech na tělo a po dlouhé době… celý článek ›

Očima Františky: Když dámy flirtují s kreativitou…
Unikátní prostory bývalé Živnostenské banky, jež se do příštího roku promění v ZIBA Muzeum moderního… celý článek ›
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