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

Datum konání:  8. 8. 2010

Místo:  Ekoporadna Tišnovsko, nám. 28. října, Tišnov, 666 01

Účastníci: 
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
Mgr. Hana Pernicová
Mgr. Helena Pernicová
Mgr. Karolina Krátká
Lenka Floriánová
Mgr. Tomáš Laušman, B.Th.
Mgr. Vanda Marečková
Mgr. Zdeňka Dohnálková
RNDr. Jana Koudelová

Omluveni:
Mgr. Blanka Navrátilová
Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
Soňa Maloňová

Hosté:
Bc. Kamila Synková
RNDr. Irena Pálková
Ing. František Dospíšil
Mgr. Hana Ondrušková
Mgr. Jolana Novotná

Náplň jednání:

1. Přijetí nových členů

Byli přijati tito noví členové sdružení "Za sebevědomé Tišnovsko" (dále jen "sdružení"): 
František Dospíšil
Hana Ondrušková
Jolana Novotná

Noví členové sdružení byli schváleni v souladu s čl. 5 a čl. 6. stanov sdružení. 

2. Členské příspěvky 

V letošním roce ještě nebyly vybrány členské příspěvky ve výši 100 Kč. Zaplatili je pouze noví 
členové: František Dospíšil, Hana Ondrušková a Jolana Novotná. Ostatní členové je zaplatí osobně 
v ekoporadně nebo prostřednictvím Karoliny Krátké či pošlou na účet sdružení. 

3. Ekoporadna

Na valné hromadě bylo projednáváno směřování Ekoporadny Tišnovsko po skončení aktuálního 
zastřešení  v rámci Sítě  EVVO JMK v dubnu 2011. Je nutné rozhodnout,  zda bude ekoporadna 
nadále v rámci sítě partner nebo subdodavatel. Členům sdružení byla nabídnuta pozice koordinátora 



následného projektu.
Kamila Synková bude informovat členy sdružení o vývoji tvorby následného projektu a poskytne 
jim informační materiály ze zastřešující organizace - Rezekvítku. 
O pokračování ekoporadny rozhodne poradní orgán sdružení ve složení: Hana Pernicová,  Zdeňka 
Dohnálková, Karolina Krátká, František Dospíšil, Hana Ondrušková a Kamila Synková. 

4. Den stromů, Strom Tišnovska, Strom roku 2010

Pořadatelé Dne stromů představili plány na letošní rok. 
V roce 2010 budou pro Strom Tišnovska vyhlášeny dvě kategorie: soliterní stromy a aleje. Pro děti 
nebude vyhlášena výtvarná soutěž, bude vyhlášena soutěž o pohybové, hudební či dramatické 
zpracování na téma Píseň stromů nebo Tanec stromů, která bude prezentována na Stromové 
slavnosti.
Dále bylo dohodnuto následující:
Uzávěrka příjmu kandidátů na Strom Tišnovska: 8.10. 2010
Výstava a hlasování: 11. - 22. 10. 2010
Vyhlášení + stromová slavnost na Květnici: 24. 10. 2010. 
23.10. proběhnou na náměstí Bleší trhy i běžný prodej. Organizátoři Dne stromů zváží, zda se na 
sobotu přesune výstava stromů z knihovny do přízemí radnice pro možnost hlasování. Jiný 
doprovodný program se na náměstí konat nebude. 

Členové sdružení se zavázali podílet se na přípravě a realizaci Dne stromů a ankety Strom 
Tišnovska  2010.
Členové se budou dále podílet na propagaci a sběru hlasů k anketě Strom roku 2010.
Hlasování pro Strom roku (lomnický buk): do 10.10.
Pravděpodobný svoz hlasovacích archů do Brna 8.10.
Hana Ondrušková vytvoří informační tabuli k anketě Strom roku. Tato tabule bude sloužit 
k propagaci ankety na Tišnovských trzích. Členové sdružení se budou dle domluvy na trzích střídat, 
poskytovat informace a sbírat hlasy a sponzorské finanč. příspěvky (minimálně 3 Kč/hlas). 
Kamila Synková bude objednávat kódy k hlasovacím archům a vše evidovat.

5. Využití sponzorského daru ze zájezdu do Strasbourgu a ze studie o dobrovolnictví

Získané finanční prostředky budou využity jako rezerva pro překlenovací období při financování 
provozu Ekoporadny. Po dohodě s radou sdružení budou částečně využity i na fungování dětského 
lesního klubu. 

6. Čerpání dotace města na provoz Ekoporadny

Rada sdružení seznámila členy sdružení o čerpání dotace města na provoz Ekoporadny. V první 
řadě bude využita  na realizaci  ekologické  výchovy na školách,  dále  na průběžnou podporu při 
pořádání Tišnovských trhů a na provozní výdaje Ekoporadny. 

7. Sociální zázemí Ekoporadny Tišnovsko

Sociální  zázemí  Ekoporadny Tišnovsko považují  členové sdružení  za  nevyhovující,  stejně  jako 
přístup  k  pitné  vodě.  Mgr.  Karolina  Krátká  se  zavázala  projednat  možnosti  stavebních  úprav  
s pronajímateli prostor. S výsledky jednání seznámí členy sdružení do konce září. 

Zapsala: Kamila Synková, v Tišnově 8. 8. 2010
Ověřila: Karolina Krátká a Jana Koudelová


