
Realizované aktivity 2013                   

Aktivity  zaměřené  na  posílení  sounáležitosti  místních  obyvatel  a 
spolupráci  mezi  místními  organizacemi  na  aktivitách  pro veřejnost  byly 
postupně realizovány v průběhu celého roku 2013. Na jejich plánování i 
organizování se podíleli společně a obcí místní neziskové organizace a byly 
realizovány ve spolupráci s základní školou. 

Zapojené organizace –ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa, ČSŽ Lípa, Spolek TILIA, SDH Lípa, TJ 
Sokol Lípa, SDH Petrov, SDH Dobrohostov.

Komunitní plánování v obci probíhalo v první fázi formou dotazníkového šetření v průběhu 
měsíce  února  a  března  2013.  Celkem bylo  odevzdáno  29  dotazníků.   Vyhodnocení:  1.  -  
Podpora kvalitního školství – MŠ, ZŠ; 2. - Podpora zdravého životního prostředí; 3. - Opravy 
místních  komunikací;  4.  -  Podpora  služeb  pro  specifické  skupiny  obyvatel  (rodiče  na 
mateřské,  senioři,  zdravotně  postižení);  5.  -  Podpora  zaměstnanosti  a  vzniku  pracovních 
míst; 6. - Budování a zlepšení zázemí pro volný čas. 
Následně 9. dubna 2013 probíhal kulatý stůl na téma Rozvoj obce Lípa, kterého se účastnilo 
26 osob. Občané řešili rozvoj obce Lípa ve 4 oblastech:
1. Rodina a společnost
2. Obnova a rozvoj obce
3. Životní prostředí a zemědělství
4. Vzdělávání a zaměstnanost.
Na závěr probíhalo bodové ohodnocení jednotlivých návrhů. 
Vyhodnocení komunitního plánování je určeno pro zastupitele obce Lípa, pro tvorbu 
Integrované strategie území MAS Českomoravské pomezí a Program rozvoje obce Lípa.

Lipské jaro – Jedná se společnou akci pro veřejnost, realizovanou ve spolupráci obce, školy a 
neziskových organizacích v obci. Koordinace akce byla na PS MA21. Součástí Lipského jara 
byla soutěž v pečení, tvořivé dílny pro děti, vystoupení dechové hudby Golčovanka, lipský 
řemeslný jarmark, školní akademie a další. Ve spolupráci s obyvateli 
obce byl vytvořen „Lipský kalendář“. Fotografie na kalendář, které 
dodali  občané naší  obce, byly vystaveny v rámci  akce „Lipské jaro 
2013“, kde návštěvníci prováděli výběr fotografií. Vybírali mezi cca 
200  fotografiemi  10  nejlepších.  Součástí  akce  bylo  vytvoření 
„lipských  milníků“,  kdy  zástupci  NNO  a  základní  školy  zmapovali 
důležité milníky v historii naší obce. 

Náves je taky naše - Ve spolupráci s místními obyvateli byl proveden úklid v Lípě i ve všech 
místních částech obce.  Byla  nakoupena a společně nainstalována lavička ve  Chválkově u 
kapličky  (mimo  dataci  MA21).  Dále  bylo  nainstalováno  houpadlo  na  dětském  hřišti 
v Petrkově. Výběr byl proveden ve spolupráci s jejich uživateli - děti, maminky a senioři.



Posezení  u  lipového  čaje  –  v rámci  této  akce  se  uskutečnilo  7  seminářů  pro  veřejnost 
s průměrnou účastí cca 30 účastníků.  Pro všechny účastníky je připraven lipový čaj s medem 
a drobné sladkosti.
Přehled seminářů:
21. 2. 2013 – téma regionální výroba –  František Hlava představil svoji firmu s Vyskytné u  
Jihlavy a seznámil nás s výrobou čokolády
20. 3. 2013 – téma Hipoterapie – přednášející  M.Burdová seznámila účastníky s možností 
léčby metodou s názvem hipoterapie a své zkušenostmi s chovem koní a jak je možné s jejich 
pomocí léčit nemocné lidi. 
24. 4. 2013 – sociální služby v regionu, přednášející Zuzana Pěchotová, ředitelka organizace 
ŽIVOTA 90 Jihlava, která poskytuje terénní soc. služby
29. 5.  2013 – cestovatelské téma „Národní parky severní Ameriky, přednášející M. Nevolová
19. 6. 2013 – alternativní léčba – kineziologie, léčba svíčkami, přednášející H. Sádovská
16. 9. 2013 – houbové téma – O houbách jedlých i nejedlých nám velice zajímavě přednášel 
místní mykolog Jiří Pejchal z Dobrohostova. Na výstavě, která byla otevřena 3 dny, bylo ke 
shlédnutí na 200 druhů hub z okolních lesů. 
23. 10. 2013 – ženské téma, přednášející MUDr. Pavel Antonín, primář havlíčkobrodského 
gynekologicko-porodnické oddělení.
12. 12. 2013 – cestovatelské téma – GRÓNSKO, přednášejícím bude pan František Hlaváč.


