
Zápis z valné hromady občanského sdružení
„Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.“

Datum konání: 16. ledna 2011, 1620 - 1910 hod.
Místo:  Ekoporadna Tišnovsko

Zapisovatel: František Dospíšil
Moderátor: Mgr. Jolana Novotná
Ověřovatel: Mgr. Hana Ondrušková

Účastníci: 
Mgr. Hana Pernicová
Mgr. Helena Pernicová
Mgr. Karolina Krátká
Lenka Floriánová
Mgr. Tomáš Laušman, B.Th.
Mgr. Zdeňka Dohnálková

RNDr. Jana Koudelová
Mgr. Blanka Navrátilová
Soňa Maloňová
Ing. František Dospíšil
Ing. Hana Ondrušková
Mgr. Jolana Novotná

Omluveni:
Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
Mgr. Vanda Marečková

Hosté: 
RNDr. Irena Pálková

Náplň jednání:

1. Odsouhlasení změny stanov sdružení

Rada jednohlasně odsouhlasila změnu stanov občanského sdružení dle předloženého návrhu.

2. Přijetí nových členů, volba nových členů rady

Na programu jednání bylo přijetí paní RNDr. Ireny Pálkové za členku občanského sdružení „Za 
sebevědomé Tišnovsko“ (dále jen „Sdružení“). Hlasy všech členů sdružení v souladu s čl. 5 a čl. 6. 
stanov sdružení schválily paní RNDr. Irenu Pálkovou za členku sdružení.

Dále byla v souladu s čl. 5 a čl. 6. stanov sdružení navrhnuta a jednohlasně odsouhlasena nová 
rada Sdružení - ve složení:

• Ing. Hana Ondrušková
• Mgr. Hana Pernicová
• Mgr. Karolina Krátká 
• Mgr. Tomáš Laušman, B.Th.
• Mgr. Vanda Marečková

3. Stanovení výše členských příspěvků

Dalším bodem jednání byl návrh a schvalování výše členských příspěvků za rok 2011. 



Odsouhlaseno bylo zvýšení členského příspěvku ze 100 Kč na 200 Kč.

4. Ekoporadna

Na valné hromadě bylo projednáno další směřování ekoporadny a možnosti zajištění financování 
v dlouhodobém horizontu, zejména po skončení aktuálního projektu. Hlavním zdrojem financování 
byly zvoleny dotační projekty.

Dále se účastníci shodli na rozšíření sortimentu drobného prodeje zboží typu „fair trade“, bio 
výrobků, ekočistidel apod. v rámci možností vyplývajících ze stanov sdružení.

5. Program ekoporadny a Sdružení na další období

1. Lesní rodinný klub

Z důvodu daleké vzdálenosti současného sídla Lesního rodinného klubu od MHD se bude hledat 
jeho lepší umístění z hlediska dostupnosti.

2. Tišnovské trhy

Byl odsouhlasen návrh konání Tišnovských trhových slavností minimálně 3x do roka. V úvahu 
připadá období před Velikonocemi, červen – zahájení sezóny a adventní slavnosti. Dále byla 
probrána myšlenka konat pravidelné sobotní Tišnovské trhy ještě i mimo sobotu - z důvodu lepšího 
rozložení zákazníků, kteří jezdí na víkend mimo Tišnov. Nejprve bude proveden průzkum u 
prodejců, zda jim budou termíny vyhovovat a v kladném případě budou provedeny zkušební trhy, 
na které se upozorní občané reklamní kampaní.

3.  Den Země

Podoba Dne Země pro rok 2011 bude obdobná jak v loňském roce. Budou zorganizovány 
dobrovolnické akce na čistění vodních toků, přenášení žabek přes frekventované asfaltové 
komunikace. Na pomoc při těchto akcích budou osloveny místní školy, které je mohou využít i pro 
výuku. Zmíněné akce budou také propagovány na pravidelných Tišnovských trzích.

4. Den Stromů

Bylo rozhodnuto, že tento rok se nebude připravovat žádná anketa na výběr stromů. Bude 
uspořádána vycházka za stromy s odborným výkladem. Bylo zváženo možné zapojení města 
Tišnova do akce „Město stromů“ - bude projednáno s vedením města. Dále byla projednávána 
možnost uspořádat akci na adopci stromů. Na konec diskutovaly možnosti údržby „Sychráku“.

Druhým bodem bylo přednesení novinky všem zúčastněným o kácení stromů z důvodu 
plánované rekonstrukce vozovky - projekt Rekonstrukce silnice II/379 Tišnov - Lipůvka, I. stavba, 
stavební část II/379 Tišnov - Drásov, km 20,300 - 22,750, k.ú. Tišnov. Sdružení zaujímá 
nesouhlasné stanovisko z nedostatečně závažných důvodů ke kácení.

Za třetí byl probrán návrh vydání kalendáře s motivy stromů z našeho oklolí. Z důvodu 
rentability nákladů na tisk bude zvážen návrh kalendáře použitelného na více let za sebou.

6. Další

Bylo odsouhlaseno aktivní zapojení do projektu kulturatisnov.cz, kam bude organizace s 
předstihem vkládat veškeré své akce pro lepší informovanost občanů.

Dále byl diskutován nápad podpory místního porodního domu, kam by se mohly sjednotit 
porodní asistentky z okolí a odlehčit tak již nedostačujícím kapacitám brněnských porodnic.

Další schůze rady je naplánována na 25.01.2011 v 9,00 hod.

V Tišnově 16. 01. 2011
Zapsal: František Dospíšil
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