
Informace o realizaci projektu místní Agenda 21 v Lípě - 2016 
 

Obec Lípa realizuje program místní Agendy 21 (MA21) od roku 2010. V roce 2016 jsme obdrželi 

finanční podporu Kraje Vysočina ve výši 60.000,- Kč na propagaci a realizaci aktivit zaměřených na 

posílení spolupráce v obci v rámci projektu „Zapojování veřejnosti v obci Lípa“. 

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. 

 

Podpořené aktivity: 
 

Anketa - V rámci občanské participace proběhly dvě aktivity - anketa 

v rámci Lipských jarních slavností (7. 5. 2016) a tvorba pocitové mapy 

v rámci letních slavností (18. 8. 2016). Do anket se zapojilo celkem 

115 osob.   
 

Harmonogram akcí - Na webových stránkách obce je aktualizován přehled akcí ve všech místních 

částech obce, na jehož tvorbě se podílí zástupci místních spolků. Kalendář spolu s pozvánkami a 

zasíláním SMS zpráv o připravovaných akcích vede k dobré propagaci a koordinaci aktivit v obci.  
 

Brigády - V rámci projektu se uskutečnily 4 brigády na úpravu 

veřejného prostranství. Brigády se konaly ve dnech (15. 4. 2016, 

16. 4. 2016, 21. 6. 2016, 11. 8. 2016). V rámci brigád proběhly 

terénní úpravy, byly vysázeny stromky a probíhal úklid obce. 

Brigád se celkem účastnilo 56 osob.  

 

Historie obce - V rámci projektu proběhl sběr historických 

fotografií Lípy, Petrkova, Dobrohostova a Chválkova. Do mapování a sběru historických snímků se 

zapojili členové místních spolků a široká veřejnost. Ze snímků byly uskutečněny 2 výstavy. První se 

uskutečnila ve dnech 7. – 8. května 2016 v lipské sokolovně v rámci Lipských jarních slavností a druhá 

výstava proběhla v místním pohostinství ve dnech 18. - 28. srpna 2016. Výstava byla zaměřena na 

historii obce, spolupráci v obci a spolkovou činnost v obci.  Vybrané snímky jsou součástí Lipského 

kalendáře na rok 2017. Výstava měla u místních obyvatel veliký úspěch.   
 

Poznáváme náš region – V rámci projektu se 

uskutečnily dvě poznávací cesty pro děti a rodiče. 

První akce proběhla 16. srpna 2016, a to tematická 

poznávací cesta do Záchranné stanice v Pavlově, 

kde proběhl výukový program. Poté se přejelo 

autobusem do obce Vepříkov, kde se děti zapojily 

do programu zaměřeného na stará řemesla v 

„Krásné stodole starých krámů“.   

Druhá cesta se konala 4. září 2016, kdy jsme jeli na 

velice zajímavou poznávací cestu do Zeměráje. 



Výukový program byl zaměřen na životní prostředí, poznávání přírody a stará řemesla. Děti velice 

zaujala zážitková forma programu. Celkem se akcí účastnilo 86 dětí a rodičů. 

 

Stezka etiky – Akce proběhla v rámci Lipského prázdninového klubu. Lektorka Monika Brzoňová pro 

děti a rodiče připravila zážitkovou poznávací stezku s názvem „Stezka etiky“, která byla zaměřena na 

vztah dětí k přírodě. Akce proběhla 15. 8. 2016 na louce u rybníka Vráňák. Do akce se zapojilo 40 dětí. 

 

Vzdělávací seminář na téma UR – v rámci projektu se uskutečnily 

3 semináře k problematice nakládání s odpady. Ve dnech 20. 6. 

2016 (Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny), 19. 8. 2016 

Jiřina Kašparová (v rámci Lipského klubu) a 21. 10. 2016 (Marta 

Vencovská, Martin Koref). Celkem se seminářů zúčastnilo 95 

osob.  

 

Vzdělávání v oblasti životního prostředí a UR 

Osvětové kampaně:  

KAMPAŇ „DEN ZEMĚ“  

Do kampaně se zapojili děti z lipské mateřské školy a žáci základní 

školy a proběhla výtvarná soutěž na téma udržitelné životní 

prostředí. V rámci výuky byly připraveny programy na téma 

udržitelný rozvoj. Do akce Čistá Vysočina se zapojilo cca 40 osob 

z řad veřejnosti a místních spolků a žáci ze školní družiny pod 

vedením p. Výborné.  

 

KAMPAŇ „EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY“  

Evropský týden mobility je nejrozsáhlejší kampaní na světě, 

zabývající se udržitelnou mobilitou. Koná se každoročně od 16. do 

22. září. Cílem je podpořit zavádění opatření směřujících k 

udržitelné dopravě a motivovat občany preferovat jiné způsoby 

dopravy než automobil. V letošním roce se k této kampani přidala 

obec Lípa ve spolupráci s SDH Lípa. V soboru 24. září jsme pro 

mladé hasiče uspořádali malé dopravní odpoledne. Děti 

absolvovaly na kole slalom a jízdu zručnosti. Další stanoviště byla 

zaměřená na první pomoc a bezpečnou dopravu.  

 

KOLA PRO AFRIKU 

Posláním společnosti „Kola pro Afriku“ je prostřednictvím iniciativy české společnosti 

umožnit dětem cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. 

Obec Lípa se do akce zapojuje již třetím rokem. Sběr probíhá po dobu letních prázdnin 

na ČOV Lípa. Díky vám jsme na sběrné místo odvezli téměř 200 kol. Děkujeme.  

Více o společnosti a celém projektu Kola pro Afriku najdete na www.kolaproafriku.cz. 

 

Marta Vencovská,  

koordinátorka MA21  


