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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 
Informační středisko   

pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
687 74 Starý Hrozenkov 11 

tel./ fax: 572 696 323 
e-mail : iskopanice@razdva.cz 

 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE             
O  ORGANIZACI 

 
Jak název organizace napovídá, působištěm  

informačního střediska jsou Moravské Kopanice, které 
tvoří 5 obcí: Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková, 
Vápenice, Lopeník, s počtem obyvatel kolem 1500. Region 
se rozkládá na moravsko-slovenském pomezí, v Chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty. Je známý svým přírodním 
bohatstvím, specifickým folklórem, charakteristická je  
rozptýlená zástavba a často značná vzdálenost usedlostí. 
Působnost střediska není však omezena pouze na Moravské 
Kopanice, řada aktivit probíhá  v rámci celé CHKO Bílé 
Karpaty –  a to v české i slovenské části. Středisko se 
navíc podílí i na pořádání některých celorepublikových a 
mezinárodních akcí zaměřených většinou na propagaci 
ekologického zemědělství a regionu. 

 
Informační středisko bylo založeno jako nadace 27.9. 
1995. 
10.2.1999 bylo přeregistrováno z nadace na obecně 
prospěšnou  společnost 
 
Zaměření střediska 

• Vzdělávání, propagace a poradenství 
v ekologickém zemědělství a ochraně 
přírody 

• Podpora iniciativ směřujících k údržbě  
bělokarpatských luk  

• Propagace Moravských Kopanic a Bílých 
Karpat 

• Informační, poradenské  a propagační 
služby místním obyvatelům 

            
 
Informační středisko  
pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
 
Ředitel:  do 30.4.2004 Ing. Milan Drgáč, od 1.5. 2004 Mgr. 
Renata Vaculíková   
Externí účetní: Uhlíková Ladislava, Bojkovice 
 
Vzhledem k omezeným finančním možnostem své služby a 
aktivity zabezpečuje středisko také za pomoci externích 
spolupracovníků, kteří se podílejí na přípravě a realizaci 
aktivit formou služeb, krátkodobých pracovních dohod, nebo 
příležitostnou bezplatnou výpomocí.  
 
 

Správní rada informačního střediska: 
Předseda:    Milan Vaculík, starosta obce Starý Hrozenkov 
Členové:     Ing. Jiří Urban, místopředseda PRO-BIO  

Šumperk, vedoucí oddělení 
propagace a projektů,  

                    Bohumil Hodulík,  podnikatel, Vyškovec 
 
 
Dozorčí rada: 
Předseda: RNDr. Jaroslav Ungerman, CSc. , ZO ČSOP 

Veronica Brno 
Členové:  Radka Pospíšilová, Olomouc 
                Miloslava Jančaříková, Obecní úřad St. Hrozenkov 
 
 
Zakladatelé: 

• Obecní úřad Starý Hrozenkov 
(www.staryhrozenkov.cz) 

• PRO-BIO Šumperk (www.pro-bio.cz) 
 
IČO:  25 55 39 76 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín, pobočka 
Uherský Brod 
Číslo účtu: 15 41 79 23 59 / 0800 
 
Správní rada IS Kopanice se sešla 30.4.2004 ve Starém 
Hrozenkově.  
                           

2. ČINNOST  V ROCE   2004 
 
V roce 2004 došlo ke změně v obsazení funkce ředitele 
střediska. Na vlastní žádost z funkce odstoupil Ing. 
Milan Drgáč, který nyní působí jako soukromý 
akreditovaný poradce pro ekologické zemědělství. Se 
střediskem však nadále externě spolupracuje.  Na jeho 
místo nastoupila od května Mgr. Renata Vaculíková, 
která pracovala v organizaci od roku 1999 jako 
asistentka. Poradenství v ekologickém zemědělství  tak 
z větší části přešlo na soukromého poradce a je 
finančně podporováno MZe v rámci dotačního titulu 
9.F., který je přímo určen na podporu poradenství v 
zemědělství. Středisko nadále poskytuje základní 
poradenský servis v ekologickém zemědělství, od roku 
2004 se však v souvislosti s výše uvedou změnou 
postupně soustřeďuje více na informační, vzdělávací a 
propagační činnost, s ohledem na skutečnost, že dotace 
mohou farmy čerpat pouze na poradenství poskytované 
prostřednictvím poradců akreditovaných na MZe.  

mailto:iskopanice@razdva.cz
http://www.staryhrozenkov.cz)
http://www.pro-bio.cz)
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Pro rok 2005 se předpokládají další významné změny 
ve vedení organizace, a to ve složení  správní a dozorčí 
rady. V příštím roce totiž původním členům funkční 
období  končí, na jejich místa budou proto jmenováni 
zakladateli noví členové.  
 
 
2.1. Poradenství a vzdělávání  
v ekologickém zemědělství, 
propagace ekologického 
zemědělství  
 
Vzdělávací akce pořádáme nejčastěji pro zemědělce,  
řada našich seminářů a propagačních akcí je však  
zaměřena  také pro veřejnost. Některé z těchto akcí se 
již staly v regionu tradicí. V roce 2004 jsme 
uspořádali  5 odborných seminářů, které byly 
určeny především zemědělcům, 3 přednášky pro 
střední školy a jeden seminář pro veřejnost.  
 

2.1.1. Přednášky pro ekologické zemědělce v rámci  
programu Sapard. 
 
Informační středisko společně s PRO-BIO regionálním 
centrem Bílé Karpaty se podílelo na uspořádání 
několika seminářů, které organizoval na přelomu roku 
2003 a na začátku roku 2004 EPOS Spolek poradců 
v ekologickém zemědělství a Agentura Sapard v celé 
ČR v rámci vzdělávacího cyklu ekologického 
zemědělství programu  Sapard opatření 3.1..  
Pracovníci střediska a regionální centrum PRO-BIO 
zajišťovali v roce 2004 organizačně následující 
semináře ve Zlínském kraji: 

1) „Základní podmínky pro hospodaření 
v ekologickém zemědělství“ (5.1. na SZEŠG 
ve Starém Městě u Uherského Hradiště, 31 
účastníků) 

2) „Právní úprava ekologického zemědělství 
po vstupu do EU“ (6.1. na SZEŠG ve 
Starém Městě u Uherského Hradiště, 42 
účastníků) 

3) „Recyklace organické hmoty v zemědělství“ 
(27.2.2004 v Záhorovicích)  

4) Hospodaření v oblastech ochrany vod a 
územích  se zvláštním režimech (10.3.2004 
ve Zlíně, 25 účastníků) 

 
Ing. Milan Drgáč také přednášel v rámci zmíněného 
vzdělávacího cyklu na několika dalších seminářích na 
různých místech republiky. 
 

2.1.2.  Školení pro zemědělce k legislativě EU pro 
ekologické zemědělství (Nařízení  Rady EHS 
2092/91) –na SZEŠG  ve Starém Městě, 12.5.2004) 
 
Vstupem do Evropské Unie začala pro ekologické 
zemědělství  platit také evropská legislativa. Konkrétně 
se jedná o Nařízení Rady (EHS) 2092/91. Abychom 

seznámili ekologické zemědělce se změnami 
vyplývajícími z tohoto nařízení, uspořádali jsme pro ně 
na SZEŠG ve Starém Městě školení. Zúčastnilo se ho   
48 zemědělců.  
 

2.1.3.  Přednášky  o ekologickém zemědělství pro 
střední školy  
 
Již několik let středisko spolupracuje se dvěma 
středními zemědělskými školami v kraji – první je 
SZEŠG ve Starém Městě u Uherského Hradiště a 
druhou SZEŠ v Rožnově p. Radhoštěm.  Obě školy 
jsou také členy svazu PRO-BIO. Společně  
s uvedenými školami jsme v uplynulých letech 
připravili několik akcí – seminářů, přednášek.  Ve 
Starém Městě  tradičně  připravujeme prezentaci na 
výstavě „Zahrada Moravy“. V říjnu 2004 jsme pro 
žáky těchto škol připravili přednášky o základech 
ekologického zemědělství.  Na obou školách si 
přednášky vyslechlo více než 30 studentů. 
 
Nově se nám přihlásila ke spolupráci SOŠ a SOU 
z Luhačovic, která kromě oboru kuchař-číšník 
vzdělává i pracovníky v oboru knihovník a knihkupec, 
má obory zaměřené na umělecká řemesla, 
management, reklamu a další profese. Pro studenty 
školy jsme v listopadu připravili přednášku o základech 
ekologického zemědělství, produkci a zpracování 
biopotravin, dohodli jsme se i na přednáškách pro rok 
2005. Škola projevila do budoucna zájem o uspořádání 
přednášek spojených s ukázkami vaření z biopotravin. 
2 přednášky na škole navštívilo celkem asi 45 studentů.  
 

2.1.4. Seminář „Ekologické zemědělství a 
biopotraviny–aktuality a zajímavosti pro 
spotřebitele“ (27.11.2004 v rámci TSTTT 
v Uherském Hradišti) 
 
V roce 2004 jsme pro ekologický festival Týká Se To 
Také Tebe v Uherském Hradišti (TSTTT) opět 
připravili seminář o ekologickém zemědělství. Festival 
je přehlídkou ekologicky zaměřených filmů a jeho 
součástí je vždy i řada osvětových, vzdělávacích a  
propagačních doprovodných programů. Seminář o 
ekologickém zemědělství probíhá zpravidla vždy 
poslední sobotu v měsíci listopadu v Malém sále Klubu 
kultury. Letošní  seminář jsme pořádali ve spolupráci 
se Svazem PRO-BIO a Klubem kultury, byl určen spíše 
spotřebitelům a prodejcům biopotravin, kterým jsme 
představili aktuality a zajímavosti z oblasti 
ekologického zemědělství. Na semináři vystoupilo 
sedm přednášejících z různých míst republiky převážně 
z řad výrobců i prodejců biopotravin, představily se 
farmy   oceněné v  soutěži „Česká biopotravina roku 
2004“, byl promítnut film „Hledání EkoEvropy“ a 
nechyběla ani tradiční bohatá výstavka a ochutnávka 
biopotravin. Návštěvníci semináře mohli ochutnat kozí 
sýry a pomazánky od Látalů z Tvorovic, biouherák 
z ekofarmy Josefa Sklenáře ze Sasova, mošty z 
Hostětína, sušené ovoce od Zdeňka Ševčíka z Pitína a 
ze ZD Starý Hrozenkov, čínské ředkve ze Zahradnictví 
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„Luční Údolí“ Velehrad. Prodejna Krajinka-zdravá 
výživa z Uherského Hradiště přivezla na ukázku celý 
sortiment biopotravin a připravila  špaldoto a jáhelník,  
kolegové z trenčanské prodejny „U Malého princa“ 
zajistili pro ochutnávku několik druhů biopečiva a čaje 
a přivezli také na ukázku další slovenské biovýrobky. 
Na seminář zavítalo přibližně kolem 80 návštěvníků. 
 
 

2.1.5. Účast na dalších akcích  zaměřených na 
ekologické zemědělství 

 
• Renata Vaculíková  se na základě žádosti 

PRO-BIO Šumperk podílela v červnu na 
přípravě 4. Evropské letní akademie 
ekologického zemědělství, která se konala 
od 30.6. do 2.7. v Lednici. Po dobu příprav 
konference pracovala v sídle PRO-BIA 
v Šumperku. Této mezinárodní konference se 
zúčastnilo  kolem 250 osob z různých  zemí. 

 
• 19.-20.6. – účast a prezentace EZ na výstavě 

„Zahrada Moravy“ na SZEŠG ve Starém 
Městě u Uh. Hradiště.   

 
• 4.9. – účast na celostátních biodožínkách na 

farmě ZD Jeseník v Bělé pod Pradědem. 
 

• 10.12. – ve Zlíně: účast na schůzce partnerů k  
přípravě projektové žádosti do Operačního 
programu  Rozvoj lidských zdrojů 
podávané na MŽP. Vedoucím projektu bude 
svaz PRO-BIO. Projekt předpokládá vytvoření 
sítě informačních a poradenských center pro 
ekologické zemědělství a agro-
environmentální programy ve čtyřech krajích.  

 
• 16.12. - MŽP Praha, účast na další přípravné 

schůzce  k připravovanému projektu a účast 
na Radě svazu PRO-BIO. 

 

2.1.6  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců  
 
Do roku 2001 plnilo IS Kopanice také funkci 
regionálního centra Svazu PRO-BIO Šumperk.  Po 
změně stanov a svazové struktury bylo nutné založit  
v roce 2001 PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty 
(dále jen RC) s vlastní právní subjektivitou, které sídlí 
v prostorách střediska, nemá však žádné zaměstnance. 
IS Kopanice poskytuje regionálnímu centru služby – 
poradenství a informační servis členům RC, zajišťuje 
vzájemnou komunikaci mezi členy, vede 
administrativu RC, připravuje granty,  organizuje akce 
pořádané RC, atd.  
 
Milan Drgáč je  správcem regionálního centra, a tím 
pádem i členem celorepublikové správní rady PRO-
BIO, zúčastňuje se jednání rady, která se konají 
zpravidla čtyřikrát ročně na různých místech ČR.  
 

19.2. se konala valná hromada PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty  na  SZEŠ ve Starém Městě v Uh. Hradiště. 
19.3. se v Pelhřimově uskutečnila  celorepubliková  
valná hromada Svazu PRO-BIO, které se zúčastnil 
Milan Drgáč. 
 
2.2. Podpora iniciativ směřujících 
k údržbě  bělokarpatských  luk  
 

2.2.1. Pomoc při vyřizování dotací MZE, MŽP 
 
Letošní rok spolu se vstupem do Evropské Unie přinesl 
našim zemědělcům také velké změny ve způsobu 
poskytování a  rozdělování zemědělských dotací. 
Změnil se od základu celý dotační systém, přibylo 
několik nových programů – např. celá řada tzv. agro-
environmentálních opatření. Dotační pravidla se navíc 
stále upravovala a měnila, takže vládla v celém sektoru 
a mezi zemědělci značná nejistota. Na podání žádostí 
bylo v tomto roce velmi málo času, protože od 
zveřejnění úplných pravidel do uzávěrky příjmu 
žádostí bylo nakonec v měsíci květnu necelých 14 dnů. 
Zemědělci navíc nově podepisovali smlouvy na období 
pěti let. Letos jsme tedy vzhledem k těmto okolnostem 
ani my nemohli poskytnout obyvatelům a zemědělcům  
odbornou pomoc při vyřizování těchto dotací, jak tomu 
bylo po několik předcházejících let. Naše pomoc se tak 
tentokrát omezila více méně na tisk formulářů, 
poskytování obecných informací o dotačních titulech, 
agro-environmentálních opatřeních atd. Většinu  
žádostí musela se zemědělci přímo  řešit územně 
příslušná Zemědělská agentura MZE. 
 
V jarních měsících poskytujeme dále místním 
obyvatelům pomoc při sestavování žádostí o dotace 
Ministerstva životního prostředí ČR z Programu 
péče o krajinu -na odstranění náletů, údržbu mokřadů 
a ruční kosení v prvních a druhých zónách CHKO, 
případně v dalších lokalitách zajímavých z hlediska 
ochrany přírody.  
V roce 2004 jsme pomohli s přípravou žádostí asi 10 
obyvatelům, mnozí další se na nás obracejí během roku 
s žádostmi o informace.  
 
2.3. Propagace regionu Moravských 
Kopanic, Bílých Karpat 
 

2.3.1. Biodožínky a Ozvěny Horňácka (Velká nad 
Veličkou 21.8.2004) 
 
Také v roce 2004 jsme v rámci folklórního festivalu 
Ozvěny Horňácka ve Velké nad Veličkou uspořádali 
již potřetí bělokarpatské biodožínky s biojarmarkem. 
Zpestřením letošního ročníku byly formanské závody a 
finále jízd o „Formana Moravy 2004“, které 
organizačně zajišťoval Kvatro-ekostatek, s.r.o. z Velké 
n. Veličkou. Domácí i hostující soubory a muziky 
z Čech, Moravy, Slovenska a Maďarska vystupovaly 
během jarmarku i při celovečerním programu v 
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přírodním amfiteátru. Obcí prošel krojovaný dožínkový 
průvod. Na dožínkovém biojarmarku se návštěvníkům 
představilo několik ekofarem a také prodejna Krajinka-
zdravá výživa z Uherského Hradiště. Celou akci 
provází vždy velmi příjemná a pohodová atmosféra a 
tak se rádi  do Velké nad Veličkou  vracíme. 
 

• Další akcí, na níž jsme měli možnost 
propagovat region Bílých Karpat byla v roce 
2004 i prezentace na ekoveletrhu 
v Lucembursku (více viz. Kapitola 2.6.1.´) 

 
2.4. Informační servis a další 

služby  
 
Místní obyvatelé využívají stále možnosti  kopírování, 
tisku, faxování, vyhledávání informací na internetu, 
odesílání elektronické pošty, pomoci s přepisem 
dopisů, žádostí a jiných drobných dokumentů na 
počítači. V roce 2004 zaevidovalo  středisko přibližně 
140 takovýchto návštěv.   
 
Informační  středisko během roku kontaktují také 
studenti, pro které zajišťujeme stáže na ekofarmách, 
poskytujeme jim informace, někteří s námi konzultují 
své  školní práce. Nejčastěji z oblasti zemědělství, 
regionálního rozvoje nebo ochrany přírody.   
 
Ke službám patří také služby, které poskytuje IS 
Kopanice občanskému sdružení  PRO-BIO regionální 
centrum Bílé Karpaty a občanskému sdružení Tradice 
Bílých Karpat z Hostětína. (viz. kapitola 2.1.7., 2.6.1.) 
  
2.5. Granty 
 
Abychom zabezpečili finanční prostředky pro činnost a 
akce pořádané střediskem, každoročně připravujeme 
několik  projektů a grantových žádostí, které 
předkládáme ke schválení  různým nadacím a 
grantovým agenturám.   
Nejvýznamnější podporu v roce 2004 získalo IS 
Kopanice ze ZO ČSOP Veronica Brno za práce pro  
lucemburský projekt, na přípravu katalogu regionálních 
produktů a pro zajištění ekoveletrhu v Lucembursku.  
  

2.5.1. Grant Zlínského kraje na rozvoj 
poradenských, informačních a propagačních aktivit 
 
Pod názvem „Rozvoj poradenských, informačních a 
propagačních aktivit“ jsme v březnu 2004 podali 
projekt do výběrového řízení Zlínského kraje. Pro 
projekt byla schválena dotace 50.000,- Kč, jeho 
schvalování trvalo však až do srpna, protože jsme 
nemohli souhlasit s některými podmínkami týkajícími 
se zejména výše spolufinancování, několikrát jsme se 
odvolávali a žádost přepracovávali. Rada kraje nakonec 
uznala oprávněnost našich připomínek, pozměnila 
pravidla spolufinancování a projekt byl realizován a 
ukončen k 30.11. Celkové náklady projektu dosáhly 
částky 104.500,- Kč. Na jeho spolufinancování se 

podílelo i PRO-BIO RC Bílé Karpaty a obce 
Moravských Kopanic, další prostředky na 
spolufinancování použilo IS Kopanice z grantu 
Pavučiny (viz. níže) a vlastních zdrojů. Z projektu jsme 
financovali poradenství pro ekologické zemědělce, 
vzdělávací a osvětové aktivity, informační služby a 
vzdělávání pracovníků střediska.  
 

2.5.2. Program Národní sítě středisek 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  
 
V roce 2004 jsme se již druhým rokem zapojili do výše 
uvedeného programu financovaného Ministerstvem 
životního prostředí  v rámci programu SSEV Pavučina, 
ČSOP a STEP. Získali jsme tak částku 13.710,- Kč, 
která byla využita na poradenství a informační služby 
v oblasti ekologie a na uspořádání několika 
regionálních osvětových ekologických akcí.  
 

2.5.3. Dunajský program 
 
PRO-BIO Šumperk nás přizvalo k přípravě 
mezinárodního projektu zaměřeného na ochranu vod 
prostřednictvím propagace a vzdělávání v ekologickém 
hospodaření v oblasti Dunaje a jeho přítoků. Projekt 
byl předložen agentuře REC v Budapešti. Do projektu 
vstoupili společně s PRO-BIO i IS Kopanice, Ekotrend 
Myjava a partneři z Bulharska a Srbska-Černé Hory. 
Realizace projektu je plánována na 2 roky, jeho 
zahájení se opozdilo, nakonec však jsme mohli koncem 
roku plánované aktivity zahájit. Středisko by tak mělo 
v rámci projektu  získat ve třech splátkách částku 
5.465,- USD. 
 

2.5.4. Další granty 
 
Pro rok  2004 jsme dále připravili grantové žádosti na 
Nadaci Partnerství, Nadaci VIA a Nadaci Umění pro 
zdraví, tyto žádosti však nebyly schváleny.  
 
2.6. Spolupráce s dalšími 
organizacemi 
 
IS Kopanice spolupracuje v rámci svých aktivit s řadou 
dalších organizací a institucí nejen z Bílých Karpat, ale 
také z celé ČR, ze Slovenska i zahraničí.  
 

2.5.1. Práce pro občanské sdružení Tradice Bílých 
Karpat (TBK) 
 
IS Kopanice je jedním z členů  občanského sdružení 
Tradice Bílých Karpat, které sídlí v Hostětíně.  V rámci 
sdružení spolupracujeme s dalšími bělokarpatskými 
organizacemi a setkáváme se při pořádání různých 
akcí.   

• Od 22. do 25. března uspořádali členové 
sdružení za podpory Nadace Partnerství 
seminář věnovaný marketingu regionálních 
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produktů, na který bylo pozváno i několik 
zahraničních odborníků. Milan Drgáč se 
účastnil příprav tohoto semináře, a to zejména 
přípravy prvního dne ve Štítné nad Vláří, 
který byl věnován zemědělským produktům – 
konkrétně biopotravinám. Zúčastnili jsme se i 
závěrečného setkání a vyhodnocení celého 
semináře ve Valašských Kloboukách. 

 
• Poslední den semináře tj. 25.3. se uskutečnila 

na Kosence ve Valašských Kloboukách také 
valná hromada sdružení. 

 
• Renata Vaculíková z IS Kopanice se podílela 

na přípravě Katalogu regionálních 
zemědělských a řemeslných produktů 
z Bílých Karpat. Katalog  byl  v roce 2004 
dokončen. Zbývá ještě doplnění ceníků a 
případné zveřejnění katalogu na internetu.  

 
• 26. září jsme pomohli členům sdružení při 

pořádání Jablečné slavnosti v Hostětíně – 
na stánku jsme prodávali tradiční řemeslné 
výrobky. 

 

2.5.2. Prezentace Bílých Karpat  a českých 
biopotravin v Lucembursku 
 
Sdružení dlouhodobě podporovala lucemburská nadace  
Hellef fur d`Natur a lucemburské MŽP. V létě  
lucemburští pořadatelé pozvali sdružení TBK a také 
Svaz PRO-BIO k účasti a prezentaci na ekoveletrhu, 
který se konal  v hlavním městě Lucemburska ve dnech 
17.-19.9.  Renata Vaculíková z Informačního střediska 
byla pověřena koordinací tohoto českého stánku.  
Během prázdnin se nám podařilo připravit a shromáždit 
pestrou a bohatou kolekci krásných rukodělných 
výrobků z Bílých Karpat, jejíž prostřednictvím jsme 
mohli představit návštěvníkům lucemburského veletrhu 
naši  lidovou kulturu a tradiční výrobky ze dřeva, skla, 
slámy, včelího vosku, ovčích  kůží, i textilu. K 
dokreslení atmosféry českého stánku, a současně i 
celého veletrhu, přispělo velkou měrou i několik 
muzikantů, členů brněnské cimbálové muziky 
Veronica a jejich hostů. Pozornosti návštěvníků se 
těšila rovněž živá ukázka výroby dřevěných holubiček. 
Z turistických produktů se prezentovaly formou 
propagačních materiálů Zelené stezky-Greenways, 
Ústav lidové kultury ve Strážnici a Chráněná krajinná 
oblast Bílé Karpaty. 
Z Moravských Kopanic poskytl pro tuto akci své 
dřevěné holubičky Ladislav Gorčík ml. Vápenic; 
skleničky na slivovici  pan Bohumil Hodulík 
z Vyškovce; kopaničářské výšivky Křížkovi a 
Fojtíkovi ze Starého Hrozenkova, sušená biojablka 
Zemědělské družstvo Starý Hrozenkov. Na ukázku 
jsme vzali také CD Ženičky, na kterém vystupuje jako 
host i ženský sbor Čečera a mužský sbor  z Vápenic. 
Při náročné přípravě akce pomáhaly Renatě 
Vaculíkové i Eliška a Ivana Křižkovy ze Starého 
Hrozenkova.  
 

Neméně zajímavou součástí naší expozice byla 
prezentace vybraných českých potravin – tradičního 
zdobeného medového pečiva a biopotravin. Ekologické 
zemědělce a zpracovatele prezentovali velmi úspěšně s 
vínem a kořením  Abrlovi z Pavlova, nechyběly mošty 
a čaje z Hostětína, sušená jablka z Hrozenkova a 
výrobky z obilovin od firmy PRO-BIO obchodní 
společnost s r.o. ze Starého Města pod Sněžníkem.   
 
Veletrhu se účastní každoročně asi 180 vystavovatelů a 
15 000 návštěvníků. Představují se zde především 
lucemburské ekologické projekty, organizace a firmy, 
ale své místo zde najde  vždy i několik zahraničních 
hostů. Návštěvnost našeho stánku nás příjemně 
potěšila. Vedle lucemburských hostů jsme se setkali i 
s řadou rodáků žijících v Lucembursku, kteří se přišli 
na naši expozici podívat a pozdravit nás, nechyběli 
mezi nimi ani zástupci české ambasády. 
 
2.6.2.  SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 
 
 
MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Od roku 2002 spolupracuje IS Kopanice s Mateřskou 
školou ve Starém Hrozenkově a s Mateřskou školou 
v Korytné. Společně jsme již v uplynulých létech 
připravili několik akcí, například v Korytné seminář 
pro učitele a pedagogické pracovníky pod názvem 
„Otevřená zahrada“, pro školku ve Starém Hrozenkově 
jsme uspořádali na Den dětí  exkurzi na ekofarmy a do 
ekocentra Kosenka ve Valašských Kloboukách, před 
vánocemi jsme zase připravili pro rodiče a děti na 
Hrozenkově vánoční dílnu zaměřenou na ruční výrobu 
dárků z přírodních materiálů.  
Pro rok 2004 jsme opět připravovali druhý ročník 
Svatojánského pochodu pro tyto dvě školky. První, 
velmi úspěšný ročník se konal ve Starém Hrozenkově, 
na druhý ročník jsme byli pozváni do Korytné. 
Nakonec nám však bohužel nepřálo počasí ani zdraví a 
tak jsme celou akci museli odložit na příští rok.  
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
Základní škole ve Starém Hrozenkově jsme pomohli 
s přípravou grantové žádosti z programu Nadace 
Partnerství  „Strom života“ na výsadbu stromků do 
školního sadu a dřevin kolem hřiště. Žádost byla 
schválena a školka ve spolupráci s obecním úřadem 
v roce 2004 výsadbu stromků provedla. 
 
ODBORNÉ STÁŽE A PRAXE 
 
V květnu vykonávala  na středisku týdenní odbornou 
organizačně provozní praxi Jana Bartošová z Vápenic, 
která je studentkou SOU zemědělského v Uherském 
Brodě. 
 
V květnu jsme připravili také dvoudenní program pro 
profesora Jeana Darboura ze zemědělské školy ENFA 
z Toulouse (Francie), který v rámci vzdělávacího 
programu Leonardo přijel na odbornou stáž a navštívil  
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zde naše ekologické farmy ve Vápenicích, na 
Vyškovci, v  Pitíně a moštárnu v Hostětíně. 
V exkurzích pokračoval potom i na dalších 
pracovištích v  ČR zaměřených na ekologické 
zemědělství. Pan Darbour je koordinátorem 
francouzského ministerstva zemědělství pro česko-
francouzskou spolupráci. V rámci své praxe proto 
mapoval možnosti česko-francouzské spolupráce. 
 

2.6.3.  Účast na dalších  schůzkách a jednáních 
regionálních organizací 
 

• Renata Vaculíková se zúčastnila 6.5. 2004 
konference nevládních neziskových 
organizací Zlínského kraje ve Zlíně na 
Krajském úřadě. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.7. Vzdělávání pracovníků 
střediska 
 
Renata Vaculíková se zúčastnila  následujících školení 
ke grantovým programům: 
 

• 20.4. ve Zlíně školení ke Společnému 
regionálnímu operačnímu programu. 

• 15.11. ve Zlíně školení k programu 
přeshraniční česko-slovenské  spolupráce 
Interreg IIIA.  

 
 
 
 
 

3  

3. FINANČNÍ ZPRÁVA 
         
Hospodaření Informačního střediska pro rozvoj Moravských Kopanic v roce 2004  
         
         
Náklady (v Kč)               
            
Spotřeba materiálu                 9 190,30       
z toho kancelářské potřeby                3 358,50       
odborná literatura                    536,00       
kelímky, párátka                 2 295,80       
spotřeba DHIM                 2 143,00       
ostatní spotřebovaný materiál                   857,00       
Cestovné                  1 448,00       
Náklady na reprezentaci          6 848,00   
Ostatní služby              127 024,70       
z toho poštovné                 2 419,50       
telefony                29 826,50       
účetnictví                14 400,00       
přednášky                 2 300,00       
katalog TBK               73 641,20       
ostatní                  4 437,50       
Mzdové náklady              170 009,00       
Sociální a zdravotní pojištění              58 792,00       
Ostatní pokuty a penále                   300,00       
z toho penále OSSZ                    300,00       
Ostatní finanční náklady                3 056,00       
odpisy                23 709,80       
ostatní                     222,00       
odpis pohledávky nedaňový             120 000,00       
poplatky banka                 3 056,00       
CELKEM                     520 599,80       
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Výnosy ( v Kč)               
Tržby z prodeje služeb             147 194,00       
z toho práce a administrativa           
tržby ze školení, semináře             128 700,00       
prodej publikací                 1 554,00       
Ostatní provozní výnosy             262 210,00       
Úroky                     134,10       
prodej majetku                 2 000,00       
CELKEM             411 538,10 
            
Hospodářský výsledek         -       109 061,70      
                  

 
Za rok 2004 dosáhla společnost hospodářského výsledku – 109 061,70 Kč. 
Tento výrazný záporný hospodářský výsledek byl způsoben prodejem a následným odpisem kompostovače a 
jeho přídavných zařízení  dosavadnímu uživateli, který schválila správní rada střediska.   
 
Komentář k jednotlivým položkám - hlavní činnost: 
 
Spotřeba materiálu - významnou položku tvoří   – kancelářské potřeby,  nákup odborné literatury, materiál 
k ochutnávce biopotravin ( kelímky) 
 
Cestovné -  je uvedeno cestovné zaměstnance spojené se školením (SROP, neziskové organizace, INTERREG IIIA 
ČR-SR), jednání k přípravě Grantu MŽP a cestovné do banky 
  
Ostatní služby – významnou část tvoří sazba a tisk katalogu TBK, dále pak náklady na telefony, vedení účetnictví, 
náklady na regionální schůzky,  

Ostatní pokuty a penále – tato položka tvoří penále za pozdní úhrady OSSZ. 
 
Ostatní finanční náklady - tvoří poplatky za vedení účtu v bance. 
    
Tržby z prodeje služeb jsou tvořeny především z poradenství,seminářů a administrativy. 
 

• Seminář TSTTT – 21 000 Kč 
• Semináře Sapard – 8 165 Kč 
• Práce pro PRO-BIO Šumperk (Bioakademie) – Kč 11 475 Kč 
• Katalog TBK – 45 000 Kč 
• Ekoveletrh Lucembursko – 60 000 Kč 

 
Ostatní provozní výnosy - tvoří příspěvky   

o ZO ČSOP Veronica –  172 500,-Kč 
o Dotace Zlínský kraj – 50 000,-Kč 
o Spolufinancování obcí - 16 000 Kč 
o Spolufinancování RC PRO-BIO - 10.000,- Kč) 
o Pavučina – 13 710 Kč 

 
Společnost v roce 2004 neměla žádné příjmy ani výdaje v doplňkové činnosti 
 

5. PODĚKOVÁNÍ 
 

Chtěli bychom poděkovat všem našim přátelům, spolupracovníkům a příznivcům za pomoc, podporu, přízeň a 
spolupráci v roce 2004.  
 
• Pracovníkům ZO ČSOP Veronica  Brno 
• Starostům obcí Moravských Kopanic: Milanu Vaculíkovi, Evě Hargašové, Zdeňku Zigovi, Aloisovi Kročilovi, Vojtěchu 

Vráblíkovi a dalším pracovníkům obecních úřadů. 
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• Pracovníkům a členům Svazu  PRO- BIO Šumperk 
•  Pracovníkům Nadace Partnerství Brno. 
• Ekologickým zemědělcům – členům PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty  
• Mateřské škole ve Starém Hrozenkově: Marcele Surové, Janě Fojtíkové 
• Daně Bazalové a jejím spolupracovníkům z Mateřské školy v Korytné 
• Pracovníkům Správy CHKO Bílé Karpaty, VIS Bílé Karpaty a ZO ČSOP Veselí nad Moravou. 
• Pracovníkům SZEŠG ze  Starého Města u Uherského Hradiště 

• Pracovníkům Zemědělské agentury  Ministerstva zemědělství v Uherském Hradišti  
• Pracovníkům Zemědělské agentury a  Agrární komory ve Zlíně 
• Vilmě Hladíkové ze SZEŠ v Rožnově pod Radhoštěm 
• Pracovníkům KEZ, o.p.s. z Chrudimi 
• Z Velké nad Veličkou: Jiřímu Pšurnému,  Jiřímu Šáchovi, Ladislavu Karáskovi, Janě Bloeslové, manželům  Okénkovým a 

Pomajbíkům 
• Centru environmentálnych aktivít z Trenčína:, Klaudii Medálové, Janě Haviernikové , Richardu Medálovi  
• Pracovníkům Krajského  úřadu ve Zlíně – z výboru pro ŽP a zemědělství  Jarmile Dupejové  a pracovníkům odboru kanceláře 

hejtmana. 
• Klubu kultury v Uherském Hradišti 
• Ladislavě Uhlíkové z Bojkovic 
• Raymondu Aendekerkovi z Lucemburska 
• Elišce a Ivaně Křižkovým  ze Starého Hrozenkova, paní Elišce Křižkové st. a paní Fojtíkové 
• Romaně Gajdové a Kristýně Šopíkové z knihovny Starý Hrozenkov 
• Hance a  Karolíně Naňákovým ze Starého Hrozenkova 
• Petru Havlíkovi z Brna 
• Janě Svobodové a Omenovi  z Vyškovce 
• Janě Matějkové ze Starého Hrozenkova 
• Jiřímu Kovaříkovi z Krajinky-Zdravé výživy v Uherském Hradišti 
• Janě Salaquardové z PRO-BIO obchodní spol. s r.o. ze Starého Města pod Sněžníkem 
•  Petru Dolejskému ze SCHKO ČR z Prahy 
• Dušanu Janovíčkovi z Ekotrendu Myjava  
• Dáši Liškové a  Katce Rajcové z Trenčína 
• Jaroslavu Pražanovi z VÚZE Brno 
• Alešovi Baránkovi ze StaréhoHrozenkova 
• Zdeňku Miklasovi z Poteče 
• Božence Filákové  z Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně 
• Haně Šarapatkové z  Olomouce 
• Květě Hejátkové z EPOS – spolku  poradců v EZ 
• Ladislavu Gorčíkovi z Vápenic 
• Janu  Mikovi ze Starého  Hrozenkova 
• Paní Šebákové z Rokytnice,  
• Ivaně Fojtíkové ze Slavičína, 
• Manželům Gajdovým ze Strážnice 
• Haně Buchtelové z Malé Vrbky, 
• Josefu Zichovi st.z Drnovic 
• Josefu Sklenářovi ze Sasova 
• Jitce Látalové z Tvorovic 
• Miroslavu Papalovi z Březové 
• Janě  Vojkovské z Valašských Klobouk 
• Marii Marseničové z Brumova-Bylnice 
• Manželům Táborským z Bojkovic 
• Tondovi Jurigovi ml. z Bojkovic 
• Martinu Janíkovi z Valašských Klobouk 
• Honzovi Touškovi z cestovní kanceláře Vikingtour v Brně  
• Abrlovým z Pavlova, 
• Šperlingovým a Žilákovým  z Valašských Klobouk 
• Muzikantům Muziky Veronicy:  Jaroslavu Ungermanovi, Aleně Kubešové 
 
 
a všem dalším  nejmenovaným, kteří nějakým způsobem přispěli k činnosti nebo propagaci informačního střediska, rozvoji 
ekologického hospodaření a regionu. 
 
Za významnou  finanční podporu v roce 2004  děkujeme zejména:   
ZO ČSOP Veronica Brno, Nadaci Hëllef fir d’Natur Z Lucemburska,  PRO-BIU Šumperk, Krajskému úřadu ve 
Zlíně,  MŽP. 
 
Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice 2005, 


