
 

Zápis z jednání pracovní skupiny MA21  

Datum: 10. 10. 2019, 18:00, Pohostinství Na Růžku, Lípa  

_____________________________________________________________________ 
 

PROGRAM: 

1. Úvod 
2. Vyhodnocení projektu „Realizace MA21 v obci Lípa“ 
3. Příprava Veřejného fóra obce Lípa 
4. Diskuze 
5. Závěr 

 

Ad 1) Úvod – M. Vencovská přivítala přítomné a představila program jednání. Dle prezenční 

listiny přítomno 5 členů pracovní skupiny MA21.  
 

Ad 2) Vyhodnocení projektu „Realizace MA21 v obci Lípa“ – M. Vencovská seznámila 

s realizací aktivit projektu „Realizace MA21 v obci Lípa“, který je podpořen z Fondu Vysočiny.  

Aktivita č. 1 - OBČANSKÁ PARTICIPACE  - Veřejné fórum obce Lípa se konalo 17. 10. 2019 (23 

osob). V rámci projektu se uskutečnily tři brigády na úpravu veřejného prostranství (20. 4. 

2019; 28. 4. 2019; 27. 10. 2019), do kterých se zapojilo 22 osob. Lipský kalendář na rok 2020 

byl vydán v počtu 500 ks. Kalendář je zdarma distribuován do všech rodin v obci. Sousedské 

posezení se konalo 13. 6. 2019 (60 osob).  

Aktivita č. 2 - POZNÁVÁME NÁŠ DOMOV - V rámci lipských jarních slavností (11. 5. 2019) 

proběhla výstava "Lipská škola, aneb škola základ života“, kterou navštívilo cca 600 osob. 

Byly realizovány dvě poznávací cesty pro děti a rodiče. První se konala 22. 8. 2019 (Kamenice 

nad Lipou a okolí) a druhá byla 1. 9. 2019 (Ostrá, Nymbursko). Tématem cest byla ekologie, 

řemesla a udržitelný rozvoj (celkem 74 osob). Dva vzdělávací semináře se konaly ve dnech 1. 

3. 2019 a 11. 5. 2019 (celkem 38 osob). 

Aktivita č. 3 - OSVĚTOVÉ KAMPANĚ - V rámci kampaně Den země jsme se zapojili do akce 

„Čistá Vysočina 2019“ (52 osob) a v Základní škole a mateřské Bohuslava Reynka proběhly 4 

aktivity pro děti na téma životní prostředí, do kterých se zapojilo cca 60 dětí.  

V rámci kampaně Dny zdraví se 29. 5. 2019 uskutečnil seminář na téma Co dělat, když zdraví 

neslouží (16 osob) a žáci MŠ besedovaly na téma zubní hygieny. Společná vycházka s holemi 

Nordick Walking se konala 8. 5 .2019 (28 osob). V rámci ETM bylo uspořádáno v Petrkově 

„Dopravní odpoledne“ a Lípě proběhla beseda s malými hasiči na téma bezpečná doprava. 

Do kampaně se zapojilo cca 50 osob. 
 

Ad 3) Příprava Veřejného fóra obce Lípa - Fórum se bude konat v sále pohostinství 17. 10. 
2019Facilitace M. Vencovská. Na úvod starosta obce vyhodnotí výstupy z loňského fóra. 
Zapisování – M. Vencovská, L. Edr. 
 

Ad 4) Diskuze – bez příspěvků 

Ad 5) Závěr – ukončení v 18:10 hod 
 

Zapsala Marta Vencovská, dne 10. 10. 2019  


