Zápis 11. Října 2014
Název akce: Podzimní posezení u kulatého stolu
Kulatý stůl na téma „Rozvoj naší obce“
Místo konání – Lípa 55, Pohostinství Na Růžku
Datum: 11. 10. 2014 od 15:00 hod
___________________________________________________________________________

Program:
• Zahájení
• Vystoupení dětí z mateřské školky
• Informace o rozvoji obce za uplynulý rok
• Diskuze nad problémy v obci
• Vyhodnocení
• Doprovodný program
Na úvod M. Vencovská přivítala účastníky a seznámila je s průběhem akce.
Jako první bod programu bylo skvělé vystoupení dětí z Mateřské školy Bohuslava
Reynka v Lípě.
Starosta obce Ing. Jiří Kunc podal informace o činnosti a aktivitách v obci za uplynulý
rok a nastínil připravované akce pro další období.
Následovala diskuze na problémy v obci Lípa dle vybraných tematických oblastí.
Souhrn námětů a problémů je uveden v příloze č.1. Tematické oblasti byly zvoleny
v návaznosti na předcházející komunitní plánování v obci a na Dokument „Program
rozvoje obce Lípa“.
Tematické oblasti:
1. Rodina a společnost,
2. Obnova a rozvoj obce
3. Zaměstnanost a vzděláváni
4. Životní prostředí a zemědělství
Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení jednotlivých oblastí.
V rámci doprovodného programu byla zaměstnanci ÚKZUZ (Ústřední kontrolní ústav
zemědělský) představena činnost zkušební stanice v Lípě. Pan V. Švec a paní
D. Brožová představili vybrané odrůdy brambor, které pak účastníci i ochutnávali. Na
závěr byla pro účastníky připravena soutěž v poznávání odrůd brambor. Deset
odvážlivců vyhrálo bramborovou kuchařku.
Pro účastníky bylo připraveno drobné občerstvení, včetně bramborového chleba se
škvarkovou pomazánkou.
Hudební doprovod na harmoniku skvěle obstaral Lukáš Edr za silné podpory
účastníků setkání.
Akce byla ukončena v 18:30 hod.
Dle prezenční listiny se kulatého stolu účastnilo 35 osob.
Příloha č. 1 – vyhodnocení kulatého stolu
Zapsala: Marta Vencovská

Příloha č. 1
Vyhodnocení - kulatého stolu
datum a místo konání - 10. 11. 2013, Obec Lípa
počet účastníků:

35

Oblast - Rodina a společnost
Oprava sokolovny (střecha, fasáda) + oprava sálu, zateplení
Rozvoj a podpora volnočasových aktivit dětí
Vybudování víceúčelového hřiště (umělý povrch, osvětlení) - kopaná, atletika, házená,
volejbal, tenis - u školy
Podpora kulturních a společenských událostí ve spolupráci všech zájmových organizací a
obce
Výstavba komunitního centra s malometrážními byty (stará škola)
Na společenských akcích v sokolovně - zákaz kouření
Koupit mikrobus na dopravu - hasiči, akce, děti….
Dát po obci více laviček (něco jako trasu - nemocní a starší lidé by tak si mohli udělat okruh
po Lípě a měli si po chvilkách kde posadit a odpočinou)
"Socha Lipan" - symbol obce - zvýšení turistického ruchu (dřevo, beton…)
Při bourání staré školy udělat z odpadu drť a použít na cesty nebo na zavážka staré skládky
v remízku nad Plátěnkou - udělat tam místo pro veřejnost (lavičky, herní prvky…)
Na dětském hřišti u Sokolovny udělat přístřešek proti slunci

Obnova a rozvoj obce
Výstavba - nový hřbitov a kaplička u zvoničky
Rekonstrukce bývalého obchodu v Dobrohostově
Zpřehlednění křižovatky od Šmolov (U hospody Na Růžku)
Cvičiště pro hasiče (vybudovat)
Podpora dopravní bezpečnosti v obci
Řešit vzhled při vjezdu do Lípy (Gigant)
Příprava parcel ke stavbě rodinných domů
Chybí možnost koupání - přírodní rybník (možnost čištění kořenové) s možností koupání Prostřední, Vráňák, Rákosák …….
Na dětském hřišti u Sokolovny udělat přístřešek proti slunci
Chodníky - dostavba
Postavit zázemí pro obecní majetek - traktor + dílna… (Na čističce)
Boj o zachování pošty v Lípě
V ulici u nových baráků za bytovkami upravit silnici - je to po přípojkách rozkopáno
Dopravní bezpečnost: nepřehledná křižovatka - u Zdenka Vencovského - přidat ještě jedno
zrcadlo
Zpřehlednění křižovatky od Šmolov (U hospody Na Růžku) - zrcadlo, nebo ostřihat tůje
Umístění radaru na příjezdových silnicích (od Petrkova a Dobrohostova)
Udělat kamerový systém na výjezdech z obce (bezpečnostní prvek)
Zpřehlednit zatáčku u pili - (zadní výjezd) - dát zrcadlo, nebo pruhy na silnici, zákaz
parkování v zatáčce, oprava zábradlí

Přenést informaci na Město Havlíčkův Brod (jako doporučení ) - dát lavičky a přístřešek na
autobusovou zastávku u VČE v Havlíčkově Brodě (Humpolecká ulice)
Opravit silnici u nádraží - velké louže
Udělat místní pekárnu
Zajistit prostor pro malé podnikatele (prostor- hala, plac…)

Životní prostředí a zemědělství
Obnova kamenné lávky přes potok Žabinec - něco jako lávky v mokřadech (na kůlech)
Vybudování parku - školního hřiště a louka za ním + remízek nad Plátěnkou
Cyklostezka a napojení směrem na Šmolovy a Havlíčkův Brod
Zajištění dostatečného zdroje pitné vody
Zřízení nové školní zahrady pro výuku (přírodní) - v areálu za školou a kolem tělocvičny
Obnova polních a lesních cest mezi místními částmi obce
Vybudování odpočinkových zákoutí v obci i mimo (lavičky)
Na křižovatce U Trojice - odkoupit kus pole a udělat trávu - není tam nic vidět když tam
vyroste obilí nebo kukuřice. Dát tam třeba lavičku
Za hasičárnou více sekat trávu (roste to k sousedům)
Více dbát na čistotu v obci - aby lidi nebyli prasata
Výměna odpadových košů - větší a hezčí
Úprava meze u silnice za pilou - vyčisti, prokácet (suchý modřín, opravit zábradlí)
Úprava prostranství - příjezdy do Lípy ze všech stran něco hyzdí. Od HB (u dráhy) - tlak na
ČD aby to upravili u kolejí. Od Petrkova - upravit okolí Gigantu, Od Dobrohostova - upravit
zadní roh za pilou.
U pili něco udělat s dešťovou vodou. Vpusť u pily více zabezpečit a natřít zábradlí.

Vzdělávání a zaměstnanost
Rekonstrukce vnitřních prostor staré budovy školy (obnova el. Vedení, rozvodu vody,
kanalizace)
Vybudování odborných učeben - jazyky, dílny….
Vybudování propojovacího krčku mezi budovami (škola, jídelna, tělocvična), s cílem
zlepšení podmínek pro žáky, šetření prostor ZŠ, jídelny a tělocvičny
Úpravy školního areálu - oplocení, estetické úpravy - keře, trávník
Využití osob na veřejně prospěšné práce
Propojení školních budov - škola, jídelna, tělocvična
Za školou upravit prostory pro děti (posezení, přístřešek a místo pro děti na přestávku)

