
Tisková zpráva 
V roce 2014 proběhlo na ekologických statcích ve Zlínském kraji a na 
Hodonínsku opět několik dnů otevřených dveří 
   
(31. 12. 2014 ve Starém Hrozenkově) Už několik let otvírají své brány pro veřejnost různá 
ekologická hospodářství ve Zlínském kraji a na Hodonínsku. První den otevřených dveří 
proběhl v regionu už někdy v roce 2005 na ekofarmě Františka Vrány v Lužkovicích.  Od té 
doby až po současnost následovalo několik dalších podobných akcí. Dny otevřených dveří 
s programem už se pomalu stávají v regionu tradicí a jsou stále oblíbenější. Součástí těchto akcí 
jsou prohlídky hospodářství, ochutnávky, různá hudební vystoupení, ukázky zemědělských 
prací a zpracování produktů, ukázky řemesel a další programy pro děti i dospělé. Většinu těchto 
akcí iniciovalo v rámci svých projektů Informa ční středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, 
o.p.s. ze Starého Hrozenkova společně s PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Na jejich pořádání se však 
kromě uvedených neziskových organizací a farem podílejí často i další subjekty.  
V roce 2014 mohli zájemci opět zavítat na několik dalších ekologických statků. V září přivítal 
návštěvníky Kozojedský dvůr s.r.o. v Nítkovicích na Kroměřížsku, a také Agrofyto spol. s r.o. 
v Horní Lid či na Vsetínsku. V říjnu pak proběhla další akce pro veřejnost na ekofarmě Ing. 
Pavla Šeligy ve Vrběticích. V prosinci uspořádala den otevřených dveří i s vepřovými hody 
Horňácká farma s. r.o. v Hrubé Vrbce na Hodonínsku.    
 
Kozojedský dvůr s.r.o. v Nítkovicích u Litenčic (www.kozojedsky-dvur.cz) je malým  
ekologickým hospodářstvím o výměře přes 23 hektarů, ke kterému patří také stolárna, hospůdka, 
mlékárna i ubytovna. Zázemí pro život zdejších obyvatel i pro podnikání a ubytování poskytuje krásný 
zrekonstruovaný barokní statek z 18. století. Majitelé zde chovají krávy, kozy, ovce, a v rámci 
doplňkového hobby chovu ještě i další zvířata. Pěstují ovoce a zeleninu, produkují i krmiva pro svá 
zvířata. Kravské a kozí mléko prodávají čerstvé nebo pasterované, a také jej zpracovávají ve vlastní 
malé mlékárně na velmi chutné bio sýry nebo bio tvaroh. Sýry nabízejí čerstvé, nakládané i polotvrdé. 
Pro ubytování hostů slouží 6 apartmánů s kapacitou 24 osob. Na statku je tak možné pořádat i různé 
skupinové akce, školení nebo oslavy. Den otevřených dveří se konal na Kozojedském dvoře 14. září 
2014.  
 
Agrofyto spol. s r.o. v Horní Lidči (www.agrofyto.cz)  není v pořádání dnů otevřených dveří 
nováčkem. Několik podobných akcí pro veřejnost už na tomto ekologickém hospodářství proběhlo i 
v minulých letech. Novinkou té letošní akce konané 20. září však bylo představení nové bourárny 
masa, kterou nedávno uvedli do provozu v Lidečku. Pro přípravu ochutnávky pokrmů z hovězího 
masa si pozvali na akci i kulinářské studio Divoká vařečka z Brna. Farma zároveň oslavila 20. výročí 
od svého založení. Společnost hospodaří na výměře přes 840 ha. Chovají krávy na maso i na mléko, 
zaměřují se i na rostlinnou produkci, která slouží zejména jako krmivo. Mléko v bio kvalitě odkupuje 
a zpracovává Mlékárna Valašské Meziříčí. Od letošního roku Agrofyto nabízí zákazníkům i bio hovězí 
maso nebo také klobásky. K této nové nabídce zřídila už i e-shop na stránkách www.zfarmy.cz.  
Kromě IS Kopanice a PRO-BIO Bílé Karpaty se do prvních dvou akcí zapojila také Líska o.s. pro 
EVVO ve Zlínském kraji a její členové. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s. z Veselí 
nad Moravou zajistilo program pro děti v Nítkovicích, v Horní Lidči pak ZO ČSOP Kosenka 
z Valašských Klobouk. Pro obě farmy Líska připravila i prezentační bannery.    
Výše uvedené akce byly podpořeny Ministerstvem zemědělství a také z Programu švýcarsko-české 
spolupráce. Navštívilo je celkem asi 450 lidí. 
 
V říjnu 2014 proběhl už potřetí den otevřených dveří na ekofarmě Ing. Pavla Šeligy ve Vrběticích, 
která se zaměřuje na chov ovcí a masného skotu. Součástí akce je zároveň i trh plemenných beránků 
Romney Marsh, který zde pořádá už třetím rokem Svaz chovatelů ovcí a koz. Specifikem programu na 
této farmě je navíc ukázka ručního i strojového zpracování ovčí vlny. Farma před několika lety 
nakoupila vybavení na praní, sušení a mykání vlny, a zkouší tak zpracovávat vlnu z vlastních ovcí i od 
jiných chovatelů.  
Zpestřením na akcích v Horní Lidči i Vrběticích byl i „veselý dvorek“ ekozemědělce Vojty Molka 
z Horní Lidče. Ten předvedl zájemcům ukázku práce s pasteveckými psy, která vždy potěší děti i 
dospělé. Letošní akci ve Vrběticích bohužel zkomplikoval výbuch nedalekého muničního skladu a 
následná evakuace obce, proto z původně plánovaného termínu 24. října musela být akce nečekaně 
přesunuta na 27. října.  
 



V závěru roku, 6. prosince 2014, ještě otevřela návštěvníkům své brány Horňácká farma s.r.o. 
v Hrubé Vrbce (www.hornacka-farma.cz). Horňácká farma má velmi pestrou produkci. Najdete zde 
snad všechna hospodářská zvířata – drůbež, prasata, kozy, ovce, krávy, koně i oslíka. Pěstují zeleninu 
a ovoce, vyrábějí džemy, sirupy a další ovocné a zeleninové pochoutky. Zákazníkům nabízí také bio 
maso. Mikulášský den otevřených dveří doplnila farma ještě o vepřové hody a malý jarmark. Výtěžek 
z prodeje produktů věnovali výrobci a prodejci Patričkovi trpícímu svalovou dystrofiií. 
Spolupořadatelem akce bylo také Vzdělání pro Horňácko o.s. I když této akci počasí příliš nepřálo, 
přišlo přesto neuvěřitelné množství lidí. Odhadovali jsme počet návštěvníků na 500.  
Celkem tak dny otevřených dveří na 4 ekofarmách v našem regionu navštívilo v roce 2014 přes 1000 
lidí. Akce ve Vrběticích a v Hrubé Vrbce podpořilo finančně Ministerstvo životního prostředí.  
 
Velmi děkujeme majitelům výše uvedených farem, jejich pracovníkům a dobrovolníkům i všem 
dalším jednotlivcům, organizacím, souborům a muzikantům, kteří se do přípravy a organizace dnů 
otevřených dveří zapojili. Se všemi se výborně spolupracovalo a díky nim jsme mohli společně prožít 
hezké dny a nabídnout veřejnosti zajímavé akce, které určitě přispěly k propagaci ekologického 
zemědělství v našem regionu.   
Děkujeme samozřejmě i těm, kteří akce podpořili finančně. V rámci projektů IS Kopanice to byli: 
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Poděkování 
patří také Lísce, o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji ze Vsetína, která se na spolufinancování prvních 
dvou akcí také podílela – přispěla v rámci projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české 
spolupráce.  
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