Zápis z valné hromady občanského sdružení „Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.“
Datum konání: 10. 1. 2010
Místo: Ekoporadna Tišnovsko
Účastníci:
Mgr. Karolina Krátká
Mgr. Jaroslav Hrdina Ph.D.
Lenka Floriánová
Mgr. Vanda Marečková
Bc. Tomáš Laušman

Mgr. Hana Pernicová
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
Mgr. Blanka Navrátilová
RNDr. Jana Koudelová

Omluveni:
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Hosté:
RNDr. Irena Pálková
Mgr. Helena Pernicová
Petra Navrátilová
Helena Ruszová
Náplň jednání:
1.
Přijetí nových členů, volba nových členů rady
Na programu jednání bylo přijetí paní Mgr. Heleny Pernicové za člena občanského
sdružení „Za sebevědomé Tišnovsko“ (dále jen „Sdružení“).
Hlasy všech členů sdružení v souladu s čl. 5 a čl. 6. stanov sdružení schválila paní Helenu
Pernicovou za člena sdružení.
Členové rady sdružení jsou:
Mgr. Karolina Krátká
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
Mgr. Hana Pernicová
Mgr. Vanda Marečková
2.
Ekoporadna
Na valné hromadě bylo projednáváno další směřování ekoporadny a možnosti zajištění
financování v dlouhodobém horizontu, zejména po skončení aktuálního projektu.
Účastníci se shodli na poskytnutí půjček pro zajištění spolufinancování současného
grantu až do doby jeho skončení. Miloš Rozkošný a Hana Pernicová připraví znění
smlouvy o půjčce mezi Sdružením a půjčujícími. Půjčky budou dlouhodobé do konce

roku 2011.
Dále se účastníci shodli, že prostory ekoporadny budou nabídnuty zájemcům o podobnou
činnost a případný drobný prodej zboží typu „fair trade“, bio výrobky, apod. A to po
dohodě s majiteli domu. Bude připraven inzerát do Tišnovských novin.
Prodejci mohou být i členové Sdružení.
Jaroslav Hrdina seznámil účastníky se záměrem získávání pravidelných příspěvků od
dárců pro činnost Sdružení. Připraví e-mail s textem žádosti o finanční přispívání, který
bude následně rozeslán dosavadním účastníkům akcí Sdružení, zájemcům o naši činnost
atd.
Na valné hromadě byl diskutován textu e-mailu, jeho zaměření (přípěvek pro Sdružení
jako celek, nebo na jednotlivé projekty – dárce si může vybrat), znění, forma a výše
možných příspěvků.
3.
Program ekoporadny a Sdružení na další období
V únoru bude ekoporadkyněmi připravena přednáška a beseda na téma ekologického
zemědělství. Přednášet bude paní Ing. Dana Křivánková. Přednáška: „Přírodě blízké
hospodaření“.
Dále bude připravena přednáška a beseda o odpadovém hospodářství v našem regionu.
Součástí bude exkurze na skládku v Bukově. Členové KŽP zajistí propojení informací
k tématu mezi ekoporadnou a KŽP, resp. městským úřadem.
Oslavy Dne Země – viz. další bod programu.
Bude připravena žádost o dotaci z prostředků města Tišnova. Žádost bude v první řadě
směřována na podporu činnosti ekoporadny a trhových slavností. Přesně zaměření, počet
žádostí (jedna společná, nebo více na jednotlivé projekty) bude upřesněno v průběhu
ledna po jednáních na MěÚ, MěKS, atd.
4.
Oslava Dne Země a čištění řeky
Na valné hromadě bylo dohodnuto, že oslava Dne Země v roce 2010 bude uspořádána o
víkendu 17. a 18.4. V neděli proběhne tradiční čištění řeky Svratky v úseku mezi
Předklášteří a Tišnovem. Zároveň Petra Navrátilová zajistí koordinaci s obcemi, které
leží podél Svratky a zájmovými sdruženími působícími v těchto obcích, kteří budou mít
zájem se čištění ve svém úseku zúčastnit.
Petra Navrátilová připraví informativní dopis pro obecní úřady a zájmová sdružení. Naše
Sdružení zajistí v dubnu koordinaci sběru a jeho svoz a případně plastové pytle.
5.
Trhy v Tišnově
Karolina Krátká informovala účastníky valné hromady s vývojem pravidelných sobotních
trhů a trhových slavností, jak v roce 2009, tak i s výhledem na rok 2010. Snahou bude
získat finanční prostředky na pořádání trhových slavností od městského úřadu v Tišnově,
z dotací krajského úřadu apod. Pravidelné sobotní trhy by měly být v roce 2010
zajišťovány městem Tišnov.
6.
Klub v Pejškově
Karolina Krátká a Vanda Marečková informovaly o pokračování projektu „klub
v Pejškově“ - zážitkové programy pro děti a jejich rodiče.

7.
Další
Irena Pálková seznámila účastníky s aktuální finanční situací Sdružení. Na konci ledna
bude dořešeno další spolufinancování formou půjček, a to na základě aktuální situace.
Helena Pernicová nadnesla možnost věnovat se do budoucna likvidaci porostů
invazivních druhů rostlin podél vodních toků na Tišnovsku (křídlatky, netýkavky). Miloš
Rozkošný seznámil účastníky se situací kolem správy vodních toků, možnostmi likvidace
těchto porostů a s činností správců toků v této problematice. Problematika bude dále
sledována.
Miloš Rozkošný seznámil účastníky s možností spolupráce s kolegy ze slovenského
občanského sdružení. Nabízí se možnost podání společných projektů s operačního
programu přeshraniční spolupráce. Projekty by byly tematicky zaměřené
na problematiky, jimiž se Sdružení zabývá.

V Tišnově 10. 1. 2010
Zapsal:

Miloš Rozkošný

