
Spolupráce v obci 
Připomínkou akcí, které se v Lípě, Petrkově i Dobrohostově konají, je i lipský kalendář 
2015, kde jsou fotografie z aktivit místních neziskových organizací. Bohužel má 
kalendář málo stránek a tak se tam spousta akcí pro veřejnost ani nevešla. Kalendář 
pro rok 2016 bude už jednotýdenní, tak snad už prostor pro fotografie bude 
dostatečný.  
Při psaní textu v kalendáři o našich neziskovkách mě zaujaly počty členů. Naše spolky 
mají celkem 565 členů, což je vlastě 51 % všech našich obyvatel (počet obyvatel 
v Lípě včetně místních částí je 1109). I když pravda, někteří z nás mají členství ve 
více organizacích, ale i tak je to úctyhodné číslo. V září 2014 jsem se zúčastnila 
konference s názvem „Dobrovolnictví na obci, jak na to“, kde jsem měla příspěvek o 
aktivitách v Lípě, který sklidil velký úspěch. V mnoha obcích a často i ve městech 
není spolková činnost tak pestrá jako u nás. Oceněním aktivit v obci je skvělé 
umístění v soutěži Vesnice roku, kde jsme získali oranžovou stuhu. A to je výzva pro 
letošní rok - co připravíme pro komisi, až k nám v květnu zase přijedou?!  

Marta Vencovská 

 
Lipský kalendář 2016 
V letošním roce budeme opět společně připravovat 
lipský kalendář na příští rok. Tématem fotografií 
mohou být všechny místní části obce (Lípa, 
Petrkov, Dobrohostov, Chválkov) a jejich okolí.  

� Foťte akce, lidi, přírodu, zvířata, domy….  
� Fotografie mohou být i staršího data.  

Ze zaslaných fotografií bude uspořádána výstava a 
nejzajímavější fotografie budou oceněny. Více informací: M. Vencovská, 608 640 399.  
Prosíme všechny občany o zapojení se do tvorby lipského kalendáře na rok 2016 a 
zaslání fotografií do 31. 7. 2015 na email lipa@hbnet.cz. 
 

Další připravované akce v projektu MA21: 

Velká prázdninová soutěž pro děti – pro děti bude vytvořen „Pas prázdninového 
cestovatele“, kam budou děti v rámci rodinných výletů shromažďovat potvrzení 
z vybraných míst. 
Poznáváme region – v rámci projektu se uskuteční dvě poznávací cesty pro děti a 
rodiče. Tématem cest bude ekologie, řemesla a udržitelné zemědělství.  
Kampaň Den Země – aktivity pro žáky ZŠ a MŠ na téma životní prostředí a zapojení 
obce do akce „Čistá Vysočina 2014“.  
Videoklip – ve spolupráci s místními obyvateli a spolky bude natočen nízkonákladový 
videoklip o naší obci. 
Aktivity jsou realizovány v rámci projektu MA21, 
který je spolufinancován obcí Lípa a Krajem 
Vysočina. 


