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Spolek Za sebevědomé Tišnovsko, o.s. (http://sebevedome.tisnovsko.eu) byl založen v červnu
2003. Členové spolku průběžně pracují jako dobrovolníci na několika programech, které se věnují
obecně životnímu prostředí, kulturní krajině i volné přírodě na Tišnovsku, stejně jako ekologicky
příznivému životu ve městě.
Základním posláním spolku je:
 zachovat či obnovit kulturní a přírodní dědictví Tišnovska;
 rozvíjet kvality životního prostoru obyvatel Tišnova a přilehlého regionu;
 podporovat co nejširší účast místních obyvatel ve správních řízeních.
Při definici základních poslání jsme vycházeli z Agendy 21, která definuje základní předpoklady
zdravého rozvoje měst a regionu.
Aktuální cíle spolku:
 pokračovat v provozování Lesního rodinného klubu na Tišnovsku jako alternativě
předškolního vzdělávání;
 pokračovat v provozování Ekoporadny Tišnovsko jako osvětového enviromentálního centra
regionu;
 propagovat Fair trade výrobky;
 spolupořádat trhové slavnosti;
 monitorovat plánované stavby, které nejsou v souladu s ochranou životního prostředí a
s kulturní tradicí města, aktivně se účastnit správních řízení, zajistit informovanost občanů
Tišnovska o otázkách, které přímo ovlivňují kvalitu jejich pracovního a životního prostoru;
 chránit památné a jiné významné stromy na území Tišnova, pořádat konkrétní aktivity na
jejich ochranu stejně jako zasadit se o výsadbu nových dřevin;
 podílet se na ochraně migrace žab;
 upozorňovat na dopady supermarketů na místní obchod, pořádat osvětové a vzdělávací akce,
podporovat diskusi o budoucnosti supermarketů v Tišnově mezi místními živnostníky
a obyvateli;
 podávat náměty na regulaci provozování a výstavbu dalších supermarketů v Tišnově tak,
aby co nejméně ohrozily místní drobné živnostníky, měly co nejmenší dopad na snížení
zaměstnanosti občanů a na kompaktnost zástavby města;
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Stručný popis klíčových projektů:
V roce 2006 založili členové za podpory SFŽP, MŽP a Jihomoravského kraje Ekoporadnu
Tišnovsko (http://ekoporadna.tisnovsko.eu) jako jednu z poboček Sítě enviromentálního vzdělávání
v Jihomoravském kraji. Hlavní činnost spočívala v pořádání osvětových akcí pro veřejnost a
následné administraci, neumožnila bohužel vytvoření udržitelného modelu pro další fungování. Po
ukončení podpory financování projektu pokračuje činnost ekoporadny za podpory členůdobrovolníků. Činnost ekoporadny se totiž stala vyhledávanou a vítanou ze strany místních
obyvatel. Má tedy potenciál stát se službou a enviromentálním centrem regionu.
V roce 2008 spolek inicioval založení pravidelných sobotních trhů s biopotravinami, místními
a včelařskými výrobky v Tišnově (http://trhy.tisnovsko.eu), Bleších trhů a pořádání trhových
slavností. Spolupráce byla od počátků pevně propojena s městem Tišnov. Po té, co se trhy staly
vyhledávanou součástí dění ve městě, převzalo město Tišnov jejich pořádání, ve kterém nebylo
možné pokračovat pouze dobrovolnou aktivitou členů spolku. Tímto způsobem se podařilo zajistit
udržitelnost trhů i trhových slavností ve městě s tím, že Za sebevědomé Tišnovsko, o.s. zůstává
jedním ze spolupořadatelů.
Dalším klíčovým projektem spolku
je od roku 2009
Lesní rodinný klub
(http://lesniklub.tisnovsko.eu) jako iniciativa rodičů, kteří si pro své děti přáli vzdělávání založené
na prožitku a podporující zdravý životní styl. Od svépomoci rodičů se lesní klub rozvinul
v alternativu předškolního vzdělávání s profesionálními pedagogy.
Se svými aktivitami se spolek zapojuje také k celosvětovým akcím jako např. Den Stromů a
Den Země, konkrétně pořádáním přednášek, výstav, workshopů a brigád. V roce 2008 vydalo
brožuru Stromy Tišnovska, která shrnula 3 ročníky ankety pro veřejnost Strom Tišnovska.
Od roku 2009 se členové spolku věnují propagaci Fair Trade výrobků na místních trzích
a v ekoporadně. Již třetím rokem se připojilo k pořádání celostátní Férové snídaně. V budoucnu se
chce za spolupráce města ucházet o status Fairtradové město (Fairtrade town).
V roce 2011 zrealizovalo výstavu Dobrovolnictví na Tišnovsku, která představuje spolky,
sdružení a jiné organizace, jejichž činnost je založena na nezištné práci členů a dobrovolníků.
Od začátku roku 2012 Za sebevědomé Tišnovsko, o.s. reaguje na záměr investora „Tišnov –
obchodní a školící centrum Trnec“, jehož cílem je postavit v klidové lokalitě města multifunkční
obchodní centrum podmíněné naddimenzovaným supermarketem.
Ukázkové fotografie z naší fotogalerie:
Lesní rodinný klub na Tišnovsku

Férová snídaně 2013

Více informací naleznete na našich webových stránkách http://sebevedome.tisnovsko.eu/,
http://lesniklub.tisnovsko.eu/, http://trhy.tisnovsko.eu/ a http://ekoporadna.tisnovsko.eu/.
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