Zápis 17. května 2016
Název akce: Setkání s veřejností na téma
Téma: „Spolupráce v obci“
Místo konání – Lípa, Pohostinství Na Růžku
Datum: 17. 5. 2016 od 18:00 hod
___________________________________________________________________________

Na úvod Marta Vencovská přivítala účastníky a seznámila je s programem setkání.
Program:
• Zahájení
• Identifikace silných a slabých stránek v oblasti spolupráce v obci
• Návrhy nových aktivit
• Vesnice roku 2016
• Doprovodný program
• Závěr
1) V první části probíhala diskuse nad vzájemnou spolupráci místních spolků a
spolupráci s obcí a místními podnikateli.
Mínusy
Slabší propagace některých aktivit a menší návštěvnost (zejména zábav)
Na zajištění aktivit se podílí malé procento členů jednotlivých spolků
Menší spolupráce mezi místními částmi (Lípa - Petrkov – Dobrohostov)
Plusy
Dobrá spolupráce s obecním úřadem
SMS zpráv – pozvánky na akce do mobilních telefonů
Vzájemná pomoc spolků při svých akcích - v Lípě
Provázanost členů (jedna osoba ve více spolcích nebo v rámci rodin)
Finanční podpora obce
Místní podnikatelé jsou většinou členy místních spolků
Vysoké stav členské základny místních spolků
Zapojení dětí do SDH Lípa a Petrkov – pravidelná setkání
Aktivity Rodinného centra Tiliánek
Dobrá spolupráce se ZŠ a MŠ Lípa
Velká nabídka aktivit v obci
Společný harmonogram aktivit – vzájemná domluva vedení jednotlivých NNO

2) Návrh nových aktivit:
Společná zájezd na Moravu (sklípek)
Rozšíření sousedské knihovny
3) Marta Vencovská seznámila přítomné s přípravou soutěže Vesnice roku 2016.
Komise přijede do obce v pátek 27. 5. 2016 a bude následovat prohlídka obce,
kdy je třeba, aby se do jednotlivých aktivit zapojilo co nejvíce osob a spolků.
Časový harmonogram byl zpracován panem starostou a zástupci místních spolků
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a ředitelkou ZŠ Lípa p. Vítkovou. M. Vencovská představila jednotlivá zastavení
a možní zapojení veřejnosti. Závěr akce proběhne opět na zahradě místního
pohostinství v rámci „Sousedského posezení“.
4) Na závěr akce proběhlo promítání videozáznamu z loňského ročníku soutěže
Vesnice roku 2015 a vidoespotu obce.

Počet účastníků: 21 osob.
Zapsala: Marta Vencovská
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