STAŇTE SE PŘÁTELI ZST!
Chcete‐li být informováni o další činnosti
sdružení prostřednictvím tohoto
čtvrtletníku ZST, vyplňte a vraťte tuto část
do schránky Ekoporadny, Nám. 28.října 28
(v průjezdu Lékárny Arnica) nebo zašlete
svoje údaje prostřednictvím emailu:
sebevedome@tisnovsko.eu, heslo čtvrtletník

PŘIPRAVUJEME
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Říjen 2013:
19.10. Podzimní trhová slavnost

Informační

20.10. OSLAVA DNE STROMŮ, 10. NAROZENIN
ZST A 7. NAROZENIN EKOPORADNY

ČTVRTletNÍK

ZST

Jméno a příjmení:............................................
Bydliště:..........................................................
email:.............................. tel.:..........................

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Činnost ZST můžete podporovat i vy a to
následujícím způsobem:

CHCI ČINNOST SDRUŽENÍ
PODPOŘIT
pravidelným nebo jednorázovým
finančním darem ve výši:
100 Kč
300 Kč
500 Kč

700 Kč
1000 Kč
jiná částka

zasláním darované částky na účet sdružení
č.: 210347344/0300, jako variabilní symbol
uveďte své telefonní
číslo, do zprávy pro příjemce zadejte DAR‐
vaše PŘÍJMENÍ. V případě, že si budete chtít
dar uvést do daňového přiznání,
kontaktujte nás‐ viz 1. strana čtvrtletníku.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Sraz 13.30 u kašny na náměstí – stezkou
stromů k týpí Lesního klubu
Program ke Dni stromů od 14.30 v okolí
Lesního klubu v Předklášteří:
stromolezení
stromostan
„Stromová tajemství“
ukázka vyřezávání ze dřeva
zdobení výročních triček
výtvarná dílnička pro děti i
rodiče
STROMOPÁRTY:
občerstvení z kuchyně
Lucie Entlerové a spol.
příprava nepečeného koláče
hudba na dřevěné nástroje

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Prosinec 2013:
1.12. Adventní trhová slavnost –
stánek s prodejem vánoční nabídky Fair
Trade

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Za Sebevědomé Tišnovsko, o.s.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
www.sebevedome.tisnovsko.eu
Adresa sdružení: Majorova 1709
66601 Tišnov
email: sebevedome@tisnovsko.eu
č. účtu: 210347344/0300

PŘEHLED ČINNOSTI ZST OD JEHO
ZALOŽENÍ V R. 2003 DO R. 2013
Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko
v letošním roce slaví deset let od svého
založení. Podporujeme a rozvíjíme
ekologicky příznivý životní styl na Tišnovsku
a přitom ctíme stávající hodnoty regionu.
Naše činnost se zpočátku zaměřovala na
připomínkování výstavby supermarketů a
spolupráci s místními obchodníky, postupně
jsme rozpracovávali další projekty:
● Den stromů
● Strom Tišnovska
● Den Země
● Ekoporadnu Tišnovsko
● Tišnovské trhy
● Trhové slavnosti
● Prodej vánočních jedliček a
jejich návrat do krajiny
● Férová snídaně
● Lesní klub
Aktivity pořádáme ve svém volném čase,
vedle našich povolání, tzn. že všichni z
dvacítky členů sdružení jsou dobrovolníci.
Možná nás už znáte: Karolina Krátká, Jana
Koudelová, Helena Pernicová, Tomáš Laušman, Zdeňka
Dohnálková, Lenka Floriánová, Irena Pálková, Hana
Ondrušková, František Dospíšil, Jaroslav Hrdina, Miloš
Rozkošný, Kateřina Rezková, Hana Pernicová, Blanka
Navrátilová a další

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Čvrtletník ZST vychází: září‐říjen 2013,
prosinec‐leden 2013/14, březen, červen 2014

Den stromů a Strom Tišnovska
Oslavu stromů připravujeme již po desáté a
každý rok je jiná. Součástí bývala také anketa
Strom Tišnovska, kdy byl vítěz nominován do
celostátního kola. Před třemi lety takto uspěl
červený buk z Lomnice, který obsadil s téměř
sedmi tisíci hlasy třetí místo v celonárodním
kole. Před čtyřmi lety se umístil ve speciální
celostátní kategorii Strom hrdina vohančický
tis. Anketa se navíc stala podkladem pro
vydání brožury Stromy Tišnovska, jejíž výtisky
máme pro zájemce ještě k dispozici. Mohou
se hodit při plánování rodinných výletů.
Ukázka příběhu stromu z ankety Strom
Tišnovska 2006:

EKOPORADNA
TIŠNOVSKO
Ekoporadna Tišnovsko byla založena v roce 2006
jako projekt MŽP
podporovaný dotací
státem a EU. Po několik let
nám projekt umožňoval
na částečný úvazek
zaměstnávat ekoporadce ‐
vysokoškolské studenty
ekologicky zaměřených
oborů, kteří odpovídali na
nejrůznější dotazy
z environmentální oblasti,
půjčovali knížky a
odborné publikace z ekologické knihovničky,
organizovali přednášky pro veřejnost nebo
spolupracovali se školkami a školami. Nyní je

(Vrba bílá smuteční v Lomničce,
navrhovatel: obec Lomnička)

státní politika vůči osvětě v ekologické
oblasti nepříznivá a díky podpoře města
Tišnov se daří ekoporadnu udržet, ale
v omezenějším rozsahu a pouze
dobrovolnicky. Ekoporadna jako kontaktní
bod, kam se můžete obrátit s dotazy či si
koupit výrobky s certifikací Fair Trade
zatím funguje. Záleží i na vaší podpoře, jak
to bude v novém roce.
Posily z řad nových zájemců o spolupráci jsou
vítány! Otevírací doba: STŘEDA 14 ‐ 17H

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.ekoporadna.tisnovsko.eu
email: ekoporadna@tisnovsko.eu

„Vrba růži neplodí“ praví staré české přísloví a přesto ji
mají lidé rádi. Jistěže pro její hluboký stín v parném
létě byla už pro naše předky milovaným stromem, hned
po lípě, ale hlavně, svou zvláštní korunou byla
stromem plným kouzel. Její dlouhé jemné větve
připomínají vlasy krásné víly a jejich šumění nad
vodou zase probouzí naši fantazii. Avšak praktičtí
hospodáři ji viděli jinak: „Jest ona strom ne sice pro
ovoce, jehož nemá, nýbrž pro dřevo své znamenitý,
nebo do pece, i sladový, na ploty a ohrady se hodí.“

Redakce Čtvrtletníku: Za sebevědomé Tišnovsko,
o.s., svoje příspěvky zasílejte na:
johankou@seznam.cz

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Adresa: Náměstí 28.října 28

