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Spolupráce v obci  
 

Obec Lípa realizuje program místní Agendy 21 (MA21) od roku 2010. Také v  letošním roce 
jsme obdrželi finanční podporu Kraje Vysočina, a to ve výši 60.000,- Kč na propagaci a 
realizaci aktivit zaměřených na posílení spolupráce v obci.  
Základem komunitních aktivit v obci je právě dobrá spolupráce a komunikace mezi obecním 
úřadem a místními organizacemi, kterými jsou Základní škola a Mateřská škola Bohuslava 
Reynka Lípa a neziskové organizace (Spolek TILIA, Český svaz žen, TJ Sokol Lípa, Sbor 
dobrovolných hasičů Lípa, Petrkov a Dobrohostov). Projekt si klade za cíl tuto spolupráci 
podpořit v rámci již tradičně pořádaných akcí a iniciovat také nové společné aktivity. 
Vybrané podpořené aktivity: 

� V rámci Lipských jarních slavností (10. 5. 2014) se uskuteční výstava fotografií z akcí 
místních neziskových organizací s názvem „U nás to žije“. Z výstavy pak budou 
vybrány fotografie na Lipský kalendář 2015, který bude během listopadu rozdán do 
rodin v obci. 

� Pro lepší spolupráci mezi místními částmi obce budou podpořeny dvě akce pro 
veřejnost, a to „Petrkovské lodičkování“ (Petrkov, rybník Hlibůček, 24. 5. 2014) a 
„Sousedský turnaj v netradičních disciplínách“ (Lípa, 14. 6. 2014). 

� V rámci projektu se 19. dubna 2014 uskuteční brigáda pro veřejnost na úpravu 
veřejného prostranství v Lípě. 

� Součástí projektu jsou také vzdělávací semináře. První ze seminářů se uskuteční 
v květnu 2014 v rámci akce „Posezení u lipového čaje“ a bude zaměřen na změny v 
novém občanském zákoníku, které se týkají běžného života obyvatel v obci 
(sousedské vztahy, smlouvy apod.). 

� Novou akcí je pro nás „Prázdninová soutěž pro děti“, kdy děti základní školy, které se 
do soutěže zapojí, dostanou „Průkaz prázdninového cestovatele“. Do průkazu si 
budou zapisovat poznámky a shromažďovat důkazy o návštěvě vybraného místa 
(fotografie, razítka) a poznávat tak krásy našeho kraje. Akce potrvá od 1. 6. do 31. 8. 
2014. 
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