Skautská klubovna
Skautská klubovna v Tišnově se nachází na ulici Klášterská 283. Poznáte ji na
první pohled. Její žlutá fasáda září do okolí a láká k návštěvě a strávení
příjemného času. Velmi výhodné je i umístění blízko vlakového nádraží.
Klubovna totiž slouží i přespolním skautům, kteří sem jezdí na víkendové
výpravy. Těm je k dispozici dům 3+1 s venkovním dvorem a zahradou. Dvorek
je sice malý, pro hry však stačí. Velmi limitující je svah za klubovnou. Je to
vlastně již část Květnice, což je dvojvrchol dosahující až 470m.n.m. Květnice je
přírodní památkou a jistě stojí za návštěvu. Pohodlně se na ni dá od klubovny
dostat hned několika cestami. Na dvoukřídlé kovové bráně vedoucí do dvorku je
umístěna informační nástěnka pro kolemjdoucí.
Před klubovnou se nachází spousta sběrných nádob na tříděný odpad. Také
parkovací zálivy jsou velmi hojně využívané. Bohužel i k odstavování
havarovaných aut. Přes silnici je k vidění čilý ruch, který způsobuje nákladní
nádraží města Tišnov. Prostor nákladního nádraží je i hojně využíván řidiči
linkových autobusů, kteří zde tráví své povinné přestávky.
Námětů k vylepšení okolí není mnoho, jedná se totiž o nově zrekonstruovanou
ulici a vše zde ještě září novotou. Je zde nová silnice, dostatečně osazena
dopravními značkami, nové chodníky, včetně pruhu pro cyklisty a dostatečné
veřejné osvětlení. Kousek od klubovny je i velké záchytné parkoviště, sloužící k
odstavení vozidel lidí, kteří jezdí do Brna vlakem.Nedaleko je však zatím
nepřístupná jeskyně a možná by nebylo špatné zpřístupnit ji alespoň občas
veřejnosti. Na Květnici již částečně přístupné jeskyně jsou, ale možnost
prozkoumat další jeskyni by jistě spousta lidí uvítalo.
Vzhledem k proběhlé rekonstrukci celé ulice chybí v této části Tišnova veřejná
zeleň. Určitě by se výhledově mohly na celé Klášterské ulici vysázet stromy,
případně osadit zahrádky kvetoucími letničkami. Pásy narcisů, které zdobí jiné
části Tišnova, jsou balzámem pro oko i duši.
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