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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006
Informační středisko  

pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
687 74 Starý Hrozenkov 1

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE            
O ORGANIZACI
Oficiální název organizace: 
Informační středisko 
pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

IČO:  25 55 39 76
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín, 
pobočka Uherský Brod
Číslo účtu: 15 41 79 23 59 / 0800

Název organizace je poměrně dlouhý, proto se někdy 
používá i zkratka „IS Kopanice“. 

Informační středisko bylo založeno jako nadace 27.
září 1995. 
10. února 1999 byla organizace přeregistrována
kvůli změnám v legislativě z nadace na obecně 
prospěšnou  společnost, kterou je dodnes.

Středisko má široký záběr aktivit. Je to dáno jednak 
posláním organizace, požadavky zakladatelů, 
potřebami místních obyvatel, ale také finančními 
důvody. Zajištění finančních prostředků pro fungování 
neziskové organizace je poměrně složitou a náročnou 
záležitostí, úzká specializace pouze na jednu činnost by 
tak byla z hlediska financování značně  riziková. 
K činnostem střediska patří jednak propagace, osvěta, 
vzdělávání a poradenství v ekologickém zemědělství a 
ochraně přírody, ale dále také propagace regionu  
Moravských Kopanic a Bílých Karpat, poradenství 
v oblasti grantů a dotací, informační a další doplňkové 
služby. 
Organizace má však i aktivity, které přesahují území 
Bílých Karpat. Například různá školení a semináře 
týkající se ekologického zemědělství  zajišťuje 
většinou pro zemědělce celého Zlínského kraje i okresu 
Hodonín. V tomto zájmovém území je asi stovka 
ekofarem. 
Středisko spolupracuje s dalšími neziskovými 
organizacemi, školami, institucemi i podnikateli. Má 
zkušenosti i s různými činnostmi celorepublikového a 
mezinárodního významu (např. výstavy, veletrhy, 
mezinárodní konference ekologického zemědělství, 
projekty se zapojením zahraničních partnerů aj.).  

Ředitelka:  Mgr. Renata Vaculíková  (od roku 2004)
Externí účetní: paní Ladislava Uhlíková, Bojkovice

Středisko mělo v roce 2006 jednoho stálého 
zaměstnance, externí účetní na mandátní smlouvu, dva 
poradce pro ekologické zemědělství na příkazní 
smlouvu, v průběhu roku bylo dále vystaveno 7 Dohod 
o provedené práci příležitostným spolupracovníkům a 
spoluorganizátorům akcí střediska. Vzhledem 
k omezeným finančním možnostem své služby a 
aktivity zabezpečuje organizace často za pomoci 
externích spolupracovníků.

Zakladatelé organizace:

 Obecní úřad Starý Hrozenkov 

 PRO-BIO Svaz producentů a zpracovatelů 
biopotravin, Šumperk  

Správní a dozorčí rada informačního střediska:
Nová správní a dozorčí rada střediska byla jmenována
zakladateli  8. dubna 2005:

Správní rada:
Předseda:    Jan Gabrhel, místostarosta obce Starý Hrozenkov

Členové:                            František Winter, místopředseda PRO-BIO    
Šumperk, 

                   Mgr. Josef Bartoš,  zástupce ředitele ZŠ Starý 
Hrozenkov, bydliště Vápenice.

Správní rada IS Kopanice se sešla 23.2.2006 a 31.10.2006
ve Starém Hrozenkově. 

Dozorčí rada:
Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, ZS Pitín, a.s., člen revizní 

komise PRO-BIO Šumperk
Členové:  Helena Miková, obec Starý Hrozenkov
                Ing. Renata Osladilová, PRO-BIO Šumperk

2. ČINNOST  V ROCE   2006

Rok 2006 začal pro středisko stěhováním. Obecní úřad 
potřeboval místnost v kulturním domě, kde doposud 
středisko sídlilo, pro zřízení kanceláří VŠ J.A. 
Komenského z Prahy, která od roku 2005 zajišťuje o 
víkendech v obci vzdělávání svých studentů. Středisko 
tak bylo po dohodě s obcí přestěhováno z kulturního 
domu do nových prostor v centru obce na adrese Starý 
Hrozenkov 314 (celní bytovka naproti kostela). 
Stěhování trvalo  několik měsíců, protože bylo nutné 
dořešit v nové kanceláři některé technické záležitosti 
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(zapojení telefonu, elektřiny aj.). Tím se provoz 
organizace na několik měsíců částečně zkomplikoval. 
Nové  sídlo je  velmi vhodně umístěno v centru obce, 
čímž se zlepšila dostupnost . Kancelář je navíc větší a 
prostornější než původní prostory v kulturním domě.  

V březnu 2006 jsme zahájili práci na velkém projektu 
„Agroenvironmentální informační a poradenská centra 
v ČR, vytvoření sítě Pardubickém, Olomouckém, 
Moravskoslezském a Zlínském kraji“,  který byl 
finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu ČR. Je zaměřen na propagaci, 
poradenství a osvětu v oblasti ekologického 
zemědělství a agro-environmentálních programů.
Hlavním nositelem projektu je PRO-BIO Svaz 
ekologických zemědělců Šumperk, informační 
středisko je jedním z hlavních partnerů a 
koordinátorem aktivit a informačních míst ve Zlínském 
kraji a okrese Hodonín. Celkově je v projektu zapojeno 
asi 36 partnerů ze čtyř krajů. Projekt byl hlavním 
zdrojem příjmů organizace v roce 2006 a bude jím
zřejmě  i v roce 2007, protože jde o dvouletý projekt, 
který bude ukončen v únoru 2008. Brzy po jeho 
zahájení onemocněla hlavní koordinátorka projektu 
v Šumperku a tak PRO-BIO požádalo Renatu 
Vaculíkovou z IS Kopanice  o její zastupování v době 
pracovní neschopnosti. Byly to necelé tři měsíce 
spojené s intenzivním dojížděním do Šumperka, které 
ale také částečně ovlivnily chod střediska.
Kromě tohoto hlavního velkého projektu mělo 
středisko v roce 2006 ještě několik menších grantů, 
které jsou popsány v části 2.5..

V červenci nastoupila na středisko na dlouhodobou 
profesní praxi přes Úřad práce Jana Turzová ze Starého 
Hrozenkova, V listopadu nastoupila na měsíční praxi 
na středisko po rekvalifikačním kurzu Úřadu práce 
ještě Vladislava Miková ze Starého Hrozenkova.

V říjnu 2006 zahájila správní rada střediska jednání o 
rozšíření  činností střediska a jejich zapsání do rejstříku 
obecně prospěšných společností. Změny budou 
oficiálně provedeny v roce 2007.

Provedené kontroly organizace v roce 2006:
1) Všeobecná zdravotní pojišťovna Uherské Hradiště –
kontrola plateb pojistného v letech 1999-2006
2) Krajský úřad Zlín – kontrola projektu z roku 2005
3) Kontrola účetní evidence předsedou dozorčí rady 
střediska.
Všechny uvedené kontroly byly bez závad. Bylo pouze 
vypočteno penále za mírně opožděné úhrady 
pojistného.  Penále bylo  VZP prominuto, u OSSZ bylo 
uhrazeno v řádu několika stokorun. 

2.1. Poradenství a vzdělávání 
v ekologickém zemědělství, 
propagace ekologického 
zemědělství 

Díky různým vzdělávacím a osvětovým akcím pro 
zemědělce i širokou veřejnost si již středisko získalo za 
dlouhá léta působení v regionu významnou pozici. 
Spolupracuje přibližně se stovkou ekologických 
zemědělců ze Zlínského kraje a okresu Hodonín, ale 
také se zemědělskými agenturami, školami, 
prodejnami, zpracovateli  a výrobci biopotravin, 
kontrolními organizacemi pro ekologické zemědělství, 
výzkumnými ústavy a dalšími neziskovými 
organizacemi a subjekty působícími v této oblasti.

V průběhu roku pořádáme řadu různých akcí 
zaměřených na různé cílové skupiny, některé z těchto 
akcí se již staly v regionu tradicí a mají i své pravidelné 
účastníky (např. biodožínky, seminář o EZ na TSTTT 
a.).

V roce 2006 jsme uspořádali dvě školení pro 
ekologické zemědělce, jeden seminář pro učitele a 
studenty středních škol, jeden seminář pro 
veřejnost v rámci festivalu TSTTT, exkurzi na 
ekofarmy a na Jablečnou slavnost v Hostětíně, 
biojarmark na dožínkách a podíleli jsme se jako 
spolupořadatel i na přípravě dalších několika akcí 
v ČR.  

2.1.1. Školení pro ekologické zemědělce –
aktuality z ekologického zemědělství a poradenství 
k vyplňování formulářů pro EZ
 (7.3.2006 na SZEŠG ve Starém Městě)

Vždy na začátku roku pořádá středisko společně 
s PRO-BIO regionálním centrem Bílé Karpaty školení 
pro ekologické zemědělce ze Zlínského kraje a okresu 
Hodonín, kde se mohou zemědělci dozvědět aktuální 
informace z ekologického zemědělství a získat
poradenství  k vyplňování formulářů „Hlášení farem za 
rok 2005“ a „Plánů hospodaření na rok 2006“, které se  
odesílají kontrolní organizaci pro ekologické 
zemědělství. 
Zemědělcům přednášel ve Starém Městě Ing. Milan 
Berka z KEZ,o.p.s. Chrudim, na školení však 
vystoupily i zástupkyně nové pověřené kontrolní 
organizace ABCERT GmbH, které představily 
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zemědělcům svoji nově založenou pobočku  v Brně a 
její přístup a postupy v oblasti kontroly ekozemědělců. 
Školení se zúčastnilo celkem 42 osob, moderoval Ing. 
Milan Drgáč. Akce byla podpořena z prostředků 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

.

2.1.2. Seminář doplněný exkurzí na téma 
„Vzdělávání v ekologickém zemědělství“ 
(9.-10.11.2006  ve SZEŠ  Rožnově p. Radhoštěm)

Z podnětu Střední zemědělské školy v Rožnově jsme 
uspořádali společně v závěru roku seminář zaměřený 
na představení možností pomaturitního studia 
ekologického zemědělství v České republice a 
v Dánsku. 
Z dáského Ronde přijela na seminář paní Rikke 
Andersen, která pracuje jako manažerka Organic 
Agricultural College. Představila dvouletý studijní 
pomaturitní  program školy, do něhož se mohou 
přihlásit mj. i studenti z Čech, Moravy i Slovenska.
Jedna z českých absolventek programu, Ing. Lucie 
Hejná, také vystoupila na semináři a seznámila 
přítomné se svými zkušenostmi a postřehy ze studia 
v Dánsku. 
Další možnosti vzdělávání v oboru a studijní materiály 
dostupné v České republice prezentoval v závěru Ing. 
Jiří Urban z PRO-BIA Šumperk. 
Druhý den byl seminář doplněn o dvě exkurze na 
ekofarmy ve Zlínském kraji. Nejdříve jsme účastníky 
odvezli do Valašské Bystřice na ovčí farmu pana 
Josefa Ondrucha, druhým navštíveným podnikem bylo 
pak Agrofyto, s.r.o. Lidečko, kde se o své zkušenosti 
s ekologickým hospodařením podělila  Ing. Ludmila 
Mužikovská. 
Na seminář se přišlo podívat 36 zájemců, převážně se 
jednalo o učitele zemědělských škol  a studenty vyšších 
ročníků zemědělských škol. Exkurzí se pak zúčastnila 
asi polovina osob.

2.1.3.  Spolupráce se středními školami

Dlouhodobě spolupracujeme se Střední zemědělskou
školou a gymnáziem ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště (nově střední odborná škola a 
gymnázium). Pořádáme zde často  naše semináře a 
školení pro zemědělce, protože škola nabízí příjemné 
zázemí. Máme k dispozici sál, techniku a účastníci 
mohou využít i možnosti stravování ve školní jídelně.  
Uspořádali jsme zde v minulých letech i několik 
přednášek pro studenty, zajišťovali jsme několik praxí 
studentů na ekofarmách a na středisku.
Každý rok v měsíci červnu se ve škole koná tradiční 
dvoudenní výstava „Zahrada Moravy“. Letošní 14. 
ročník probíhal od 17. do 18. června 2006. Ve 
spolupráci se školou, ekozemědělci a prodejci 
připravujeme pravidelně v rámci výstavy i prezentaci 
ekologického zemědělství a biopotravin. Prezentace v
roce 2006 byla doplněna i o bohatší ochutnávku 
biopotravin a jídel  nich připravených. Na ochutnávku 
získala tentokrát škola prostředky z projektu 
Evropského sociálního fondu. S prezentací pomáhají 

pravidelně středisku i zástupci členských podniků
svazu PRO-BIO: pan Jiří Kovářík z prodejny Krajinka
zdravé výživy z Uherského Hradiště, Radim Machů 
z Tradic Bílých Karpat v Hostětíně a Vránovi 
z Lužkovic. Na letošní prezentaci se podíleli i zástupci 
školy. 

K našim dlouholetým partnerům patří i Střední 
zemědělská škola v Rožnově od Radhoštěm. Ve 
škole jsme rovněž v minulosti uspořádali přednášky 
pro studenty. V listopadu 2006 jsme společně 
zorganizovali ve škole seminář pro veřejnost 
nazvaný „Vzdělávání  v ekologickém zemědělství“, 
jehož záměrem bylo představení možností 
pomaturitního studia u nás a v Dánsku. Na seminář 
navazovaly také dvě odborné exkurze na ekofarmy. 
(podrobnosti viz. část 2.1.2.).  

Již delší dobu udržuje a rozvíjí středisko spolupráci
také se Střední odbornou školou z Luhačovic, která 
vzdělává studenty několika různých oborů a připravuje
i pracovníky pro podniky veřejného stravování. Ve 
škole jsme uspořádali  v uplynulých letech několik 
přednášek o ekologickém zemědělství a 
biopotravinách. Pro rok 2007 jsme se dohodli na 
uspořádání semináře s praktickou ukázkou vaření 
z biopotravin, který bude určen zejména kuchařům 
z luhačovických lázeňských domů a hotelů.

2.1.4. Seminář „Aktuality a zajímavosti 
z ekologického zemědělství“ (25.11.2006 v rámci 
XXXI. ročníku festivalu TSTTT v Uherském
Hradišti)

Každoročně se v závěru listopadu koná v Uherském 
Hradišti ekologický filmový festival TSTTT (Týká Se 
To Také Tebe). Kromě promítání filmů k festivalu patří 
také řada doprovodných programů, tradicí se stal i 
seminář věnovaný  ekologickému zemědělství, který 
pořádá Informační středisko pro rozvoj Moravských 
Kopanic, o.p.s. Starý Hrozenkov s dalšími partnery. 
Zatímco v dřívějších letech byl seminář většinou 
zaměřen tématicky na jednu oblast ekologického 
zemědělství (např.zpracování ovoce a zeleniny aj.), 
v posledních letech jsme zvolili spíše kombinaci 
různých aktualit a zajímavostí z ekozemědělství, 
protože také okruh posluchačů a návštěvníků akce a 
jejich zájmů je velmi různorodý. Akce se účastní nejen 
zemědělci, ale také studenti, zahrádkáři, filmoví tvůrci 
a fanoušci, ekologičtí nadšenci z různých organizací, 
spotřebitelé, prodejci, zástupci státní správy, učitelé, 
rodiče s dětmi  a řada dalších. Letos navštívilo seminář 
více než 70 osob. V pestré nabídce přednášek z  teorie i 
praxe ekologického zemědělství si tak mohl vybrat 
každý téma, které ho zajímá a které mu vyhovuje. 
Na letošním semináři vystoupilo v rámci 
pětihodinového programu celkem 10 přednášejících. 
Farmáři z regionu i vzdálenějších míst představili 
přítomným své farmy, radosti i starosti ekologických 
hospodářů a také některé své výrobky (Ing. Šašinka ze 
ZS Pitín, a.s. a Ladislav Sedlačík ze Starého
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Hrozenkova, Ing. Pavel Dobrovolný z kozí farmy z 
Ratibořic n. Rokytnou ). 
Přednášky, zajímavé zejména pro běžné spotřebitele,
měly paní Anna Lukšová z vegetariánské jídelny 
ALMA KLUB Kroměříž a Mgr. Pavlína Samsonová 
z prodejny Jeřabina z Prostějova. Obě ženy představily 
biopotraviny nejen slovem, ale také v ochutnávce –
pokrmy z nich připravené se na stolech dlouho 
neohřály a sklízely pochvalu ze všech stran. 
Pro samotné zemědělce je v současné době důležitý 
nově připravovaný Program rozvoje venkova, který je 
určen pro programovací období 2007-2013, a na němž 
budou záležet nové platby dotací a pravidla 
hospodaření. K tomuto  tématu přinesla nejnovější 
informace Ing. Koutná z Výzkumného ústavu 
zemědělské ekonomiky v Brně. 
Projekt sítě informačních a poradenských míst pro 
ekologické zemědělství a agro-envi programy 
s působností ve čtyřech krajích, podpořený v rámci 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, 
představil Ing. Urban z PRO-BIO Svazu ekologických 
zemědělců.  Pracovníci FOA, Nadačního fondu pro 
ekologické zemědělství představili zase svůj projekt 
„Karpatské louky“. Vlastní zkušenosti z poradenství na 
ekofarmách shrnul v příspěvku Ing. Milan Drgáč, který 
seminář také moderoval.
Zájemci si mohli navíc na akci prohlédnout nové 
fotografie z ekofarem Zlínského kraje, jejichž autorem 
je Martin Davidov z Ekocentra Čtyřlístek ze Zlína a 
shlédnout rakouský film „Ekozemědělec a jeho milá 
zvířata“. 
Lákadlem semináře je vždy bohatá ochutnávka 
biopotravin a jídel z nich připravených. Pro letošní 
ochutnávku dodaly výrobky jídelna ALMA KLUB z 
Kroměříže, prodejna Jeřabina a ekofarma pana 
Dobrovolného, své rostlinné bio pomazánky 
sponzorsky dodala také firma SIVO, spol. s r.o. ze 
Vsetína. Nechyběly biomošty z Tradic Bílých Karpat, 
s.r.o. z Hostětína a sušená jablka ze Zemědělského 
družstva Starý Hrozenkov. 
Seminář se konal za podpory Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR, Klubu kultury 
v Uherském Hradišti  a dalších sponzorů.   

2.1.5. Seminář „Aktuální problémy ekologického 
zemědělství  (11.12.2006 na penzionu Koliba Čecher na 
Rusavě)

Informační středisko spolupracovalo s PRO-BIO RC 
Bílé Karpaty na organizaci semináře nazvaného 
„Aktuální  problémy ekologického zemědělství“, který 
pořádalo regionální centrum PRO-BIO dne 11. 
prosince na Rusavě za finanční podpory Ministerstva 
zemědělství. 
Největší pozornost byla zaměřena na připravované 
změny pravidel hospodaření a financování agro-
environmentálních opatření  v rámci Programu rozvoje 
venkova. Návrh vládního návrhu Nařízení o 
podmínkách provádění agro-envi opatření představil 
manažer svazu PRO-BIO Ing. Petr Trávníček, účastníci 
akce poté návrh připomínkovali. V písemné podobě byl 
návrh předán kanceláři PRO-BIA v Šumperku s žádostí 

o zakomponování připomínek do oficiálního 
připomínkového řízení. Dalším tématem semináře byl 
odbyt bioproduktů a biopotravin v regionu. Akce se 
zúčastnilo celkem 38 osob. 
Po semináři se ještě sešli zástupci svazu se zástupci 
obchodního řetězce BILLA, aby projednali možnosti 
spolupráce v oblasti odbytu ekologického hovězího 
masa z Bílých Karpat.

2.1.6. Účast na dalších akcích  zaměřených na 
ekologické zemědělství

 Renata Vaculíková  se na základě žádosti svazu 
PRO-BIO opět podílela v červnu na přípravě 6. 
Evropské letní akademie ekologického 
zemědělství, která se konala od 29.6. do 1.7.
v Lednici. Po dobu příprav konference (v měsíci 
červnu) dojížděla do sídla PRO-BIA v Šumperku.
Bioakademie se zúčastnilo  více než 200 osob 
z různých zemí, hlavními tématy uplynulé
konference byly:  A) Trvalé travní porosty B) 
Kvalita biopotravin. Konference byla doplněna 
také workshopy a exkurzemi. Jedna z exkurzí byla 
směřována i na ekofarmy Zlínského kraje. 

 V době nemoci hlavní koordinátorky projektu „Síť 
agro-envi“ (OPRLZ) ji zastupovala Renata 
Vaculíková v Šumperku přibližně od května do 
července. 

 17.-18.6. – účast a prezentace EZ na výstavě 
„Zahrada Moravy“ na SOŠG ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště.

 Snažili jsme se také zprostředkovat první 
prezentaci ekologického zemědělství na 
Vizovickém trnkobraní, které se koná koncem 
prázdnin ve Vizovicích. O prezentaci na této akci 
nás požádali pořadatelé řemeslného jarmarku –
prodejna Štěpský dvůr Vizovice.  Mezi zemědělci
však byl o tuto akci malý zájem, nakonec se zde 
prezentoval jen Alma Klub z Kroměříže se svým 
pečivem z biomouky. 

2.1.7  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Středisko je dlouholetým aktivním členem PRO-BIO 
Svazu ekologických zemědělců, který má více než pět 
stovek členů v celé republice. Svaz byl založen v roce 
1990, členy jsou zemědělci, obchodníci, poradci v EZ,
školy, zpracovatelé i spotřebitelé. Zástupci svazu jsou 
také ve správní a dozorčí radě střediska. 
Do roku 2001 plnilo IS Kopanice také funkci 
regionálního centra Svazu PRO-BIO Šumperk pro 
Zlínský kraj a okres Hodonín. Po založení 
samostatného PRO-BIO regionálního centra Bílé 
Karpaty (dále jen RC) s vlastní právní subjektivitou 
poskytuje středisko této pobočce svazu administrativní 
a organizační služby, protože RC nemá žádné vlastní
zaměstnance. 
Více o svazu najdete na www.pro-bio.cz. 
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2.2. Podpora iniciativ směřujících 
k údržbě  bělokarpatských  luk 

2.2.1. Pomoc při vyřizování dotací MŽP
(Program péče o krajinu)

V roce 2006 jsme pomáhali opět místním obyvatelům 
s přípravami žádostí o dotace z Ministerstva 
životního prostředí ČR, konkrétně z Programu péče 
o krajinu, o něž je možné žádat prostřednictvím 
Správy CHKO Bílé Karpaty (naodstranění náletů, 
údržbu mokřadů a ruční kosení v prvních a druhých 
zónách CHKO, případně v dalších lokalitách 
zajímavých z hlediska ochrany přírody). 
Zájemců v roce 2006 neubylo, Správa CHKO Bílé 
Karpaty však s ohledem na snížený přidělený rozpočet 
finančních prostředků MŽP pro daný program nemohla 
všechny zájemce o dotaci spokojit a tak byla celá řada 
žádostí bohužel vyřízena v tomto roce negativně. 

2.2.2. Zemědělské dotace MZE

Rok 2006 byl rokem intenzivních příprav na přechod 
na nový systém zemědělských dotačních programů a 
programů určených k rozvoji venkova, které by měly 
vstoupit v platnost začátkem roku 2007 rámci 
takzvaného Programu rozvoje venkova pro období 
2007-2013. S připravovanými změnami jsme 
zemědělce seznamovali v průběhu roku na různých 
seminářích a školeních. Ani v závěru roku 2006 však 
ještě nebyla schválena finální verze programů platných 
od roku 2007, proto bude nutné připravit další školení 
na toto téma i v roce 2007.

2.3. Propagace regionu Moravských 
Kopanic, Bílých Karpat

2.3.1. Biodožínky a biojarmark na Ozvěnách
Horňácka (Velká nad Veličkou 19.8.2006)

19. srpna 2006 opět zavítali do obce Velká nad 
Veličkou, která leží v jižní části Bílých Karpat, 
příznivci folklóru a ekologického zemědělství. Konal 
se zde již 10. ročník folklórního festivalu Ozvěny 
Horňácka, který je od roku 2002 obohacen o 
bělokarpatské biodožínky a biojarmark, kde se 
prezentují ekofarmy, ekologičtí zpracovatelé a prodejci  
biopotravin z různých míst naší republiky. Celý festival 
je pestrou přehlídkou lidové hudby a tance a většinou 
ho provází velmi příjemná atmosféra. Součástí je i 
tradiční krojovaný průvod, v němž se zpravidla 
představí kolem čtyř stovek účinkujících z Čech, 
Moravy, Slovenska i zahraničí, nechybí ani koňská 
spřežení. Prezentace ekologických zemědělců tuto 
atmosféru pak dotváří svým zvláštním způsobem –
nabízí návštěvníkům vedle zábavy i něco pro něco 
málo pro ochutnání a také pro poučení. 
Prezentaci ekologického zemědělství a biojarmark na 
této akci zajišťuje již od roku 2002 Informační 
středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. sídlící 

ve Starém Hrozenkově. Ostatní organizační záležitosti 
a samotný festival pak má na starosti především obec 
Velká nad Veličkou a Národopisný soubor písní a 
tanců Velička. 

Návštěvníci mají možnost různé bioprodukty a 
biopotraviny na místě ochutnat i zakoupit. Mezi 
tradiční reprezentanty ekologické produkce na 
biojarmarku, kteří se představili i na biodožínkách 
v roce 2006, patří například občanské sdružení Tradice 
Bílých Karpat z Hostětína s moštem; rodina Abrlova 
z Pavlova s vínem; Ekologický zemědělský podnik 
HELIAVITA s.r.o. z Nětčic u Kroměříže s broskvemi; 
rodina Vránova z Lužkovic se sušeným ovocem, 
pohankou a dalšími výrobky z ovsa a výbornými frgály 
z biomouky a biopovidel; jídelna ALMA KLUB 
z Kroměříže s delikátním čerstvým pečivem 
z biomouky; prodejna Krajinka zdravé výživy 
z Uherského Hradiště s pestrým sortimentem 
biopotravin z naší i zahraniční produkce; novinkou 
bylo představení lahodného bio kysaného mléčného 
nápoje z Mlékárny Valašské Meziříčí, spol. s r.o.. 
Někteří ekologičtí producenti se nezúčastnili akce 
přímo, ale své výrobky pro ochutnávky nebo případnou 
nabídku dodali. Oblíbeným výrobkem na biodožínkách 
se již stal biouherák z biofarmy pana Sklenáře ze 
Sasova u Jihlavy, velký úspěch sklidily letos kozí sýry 
od Dobrovolných z Ratibořic a zejména děti si 
pochutnávaly na ovocných a šťavnatých müsli 
tyčinkách z firmy Úsovsko, a.s. z Klopiny. 
S propagačními materiály a literaturou se připojil PRO-
BIO Svaz ekologických zemědělců ze Šumperka,  FOA 
Nadace pro ekologické zemědělství společně 
se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé 
Karpaty, o.p.s. z Veselí nad Moravou a Ligou 
ekologických alternativ z Prahy. 

Akce se koná každoročně díky podpoře mnoha různých 
podniků, nadací a institucí. V letošním roce byli 
hlavními sponzory akce Jihomoravský kraj, Evropský 
sociální fond a státní rozpočet  ČR a Kordárna a.s. 
Velká nad Veličkou.
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2.3.2.  Zpravodaj Moravských Kopanic

Zpravodaj vychází zpravidla třikrát ročně, v roce 2006 
však bylo z organizačních důvodů vydáno pouze jedno 
číslo. Vydávají ho obce Moravských Kopanic, Renata 
Vaculíková z Informačního střediska je členkou 
redakční rady. V kanceláři střediska se konají také
schůzky rady Zpravodaje.  

2.4. Informační servis a další 
služby 

Středisko nabízí zájemcům možnost  kopírování, tisku, 
faxování, vyhledávání informací na internetu, odesílání 
elektronické pošty, pomoc s přepisem dopisů, žádostí a 
jiných drobných dokumentů na počítači. Poskytujeme 
také informace a poradenství k dotacím a grantům.

V rámci propagace regionu poskytujeme zejména 
během letního období návštěvníkům regionu informace 
o ubytování a turistických a přírodních zajímavostech 
Moravských Kopanic a Bílých Karpat. Nabízíme 
regionální propagační materiály, pohlednice, mapy, 
literaturu s regionální tématikou a publikace 
ekologického zemědělství . 

Středisko má také malou knihovnu o velikosti přibližně 
300 publikací, která obsahuje zejména odbornou
literaturu zaměřenou na přírodu, region a regionální
rozvoj, zemědělství aj.. Knihy půjčujeme zájemcům –
nejčastěji studentům, kteří  je využívají  jako zdroj 
informací pro své školní práce. Studenti přicházejí na 
středisko i s žádostmi o rady a konzultace 
k diplomovým a ročníkovým pracím. Některým také 
zprostředkováváme stáže nebo praxe na ekofarmách.

K nabídce patří dále také organizační a administrativní 
služby, které poskytuje IS Kopanice jiným 
organizacím. 

Zájem místních lidí je i o praxe a stáže na středisku po 
různých rekvalifikačních kurzech zprostředkovaných 
Úřadem práce.  

2.5. Granty a další příspěvky

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.  

Největším zdrojem příjmů organizace v roce 2006 byly 
prostředky z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR získané (v rámci programu Operační 
program Rozvoj lidských zdrojů) na  projekt nazvaný 
„Agroenvironmentální informační a poradenská centra 
v ČR; vytvoření sítě v Pardubickém, Olomouckém, 
Moravskoslezském a Zlínském kraji“. Středisko v roce 
2006 disponovalo z tohoto projektu přibližně částkou 

300.000,- Kč. Projekt trvá až do února 2008. Další 
podrobnosti jsou uvedeny níže v části 2.5.1.)

V roce 2006 dobíhaly ještě některé aktivity 
mezinárodního projektu „Podpora a propagace 
ekologického zemědělství v produkčních oblastech 
povodí Dunaje“, který byl zahájen v roce 2004 a byl 
financován z prostředků REC (Regional Environmental 
Center) pro střední a východní Evropu se sídlem 
v Maďarsku z Dunajského regionálního projektu. 
V rámci projektu jsme v roce 2005 uspořádali 
například Den otevřených dveří na ekofarmě u Vránů
ve Zlíně-Lužkovicích, nebo seminář o ekozemědělství 
na MZLU v Brně. V roce 2006 jsme pak z prostředků 
grantu vydali letáček nazvaný „Kam pro biopotraviny 
ve Zlínském kraji“ s přehledem prodejních míst a 
ekofarem s přímým prodejem biopotravin. Hlavním 
nositelem projektu byl svaz PRO-BIO, středisko bylo 
jedním z jeho partnerů. 

Z programu Národní síť středisek ekologické výchovy“ 
jsme získali částku 11.162,-Kč z prostředků MŽP 
v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP.  

Od Nadace Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště
jsme ještě v roce 2005 získali částku 30.000,- Kč na 
nákup nového počítače a software –  počítač byl 
pořízen až v roce 2006. Zakoupili jsme z příspěvku 
notebook Fujitsu-Siemens s programovým vybavením.

V roce 2006 získalo středisko také finanční příspěvky 
na činnost od obcí Moravských Kopanic. Konkrétně 
9.000,- Kč od obce Starý Hrozenkov; 3.000,- Kč od 
obce Vápenice; 1.000,- Kč od obce Vyškovec; 3.000,-
Kč od obce Žítková. 

V roce 2006 jsme pomohli také místnímu občanskému 
sdružení Rybářský svaz Moravských Kopanic ze 
Starého Hrozenkova s přípravou grantové žádosti na 
ČSOP na projekt „Raci v povodí Drietomice“. Žádost 
nebyla schválena v plném rozsahu, ale sdružení získalo 
alespoň symbolickou částku 5.000,- Kč.

Část příjmů mělo středisko opět z poskytovaných 
služeb: například z organizačně-administrativních
služeb poskytovaných PRO-BIO regionálnímu centru 
Bílé Karpaty, příjmy z vložného na semináře, ze 
spolufinancování poradenství v EZ, dále příjmy 
z prodeje propagačních materiálů a literatury 
ekologického zemědělství a propagačních materiálů 
Kopanic. Nepatrný příjem tvořily úhrady za 
kopírování, tisk a používání internetu.

2.5.1. Projekt „Agroenvironmentální informační a 
poradenská centra v ČR; vytvoření sítě 
v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a 
Zlínském kraji“,
Financováno z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR v rámci programu OPRLZ (Operační 
program Rozvoj lidských zdrojů)
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Projekt byl zahájen 1.3.2006 a bude ukončen 
28.2.2008. Vedoucím celého projektu a nositelem je 
PRO-BIO svaz ekologických zemědělců.

Projekt má celkem 36 partnerů ze 4 krajů, mezi nimiž 
je také informační středisko. To koordinuje projekt a 
činnost začleněných subjektů na území Zlínského kraje 
a okresu Hodonín. Dalšími partnery projektu v našem 
regionu jsou: ZAPÚ Uherské Hradiště,  ZAPÚ Zlín, 
ZAPÚ Hodonín, o.s. Tradice Bílých Karpat Hostětín, 
Ekocentrum Čtyřlístek ze Zlína,  ZO ČSOP Kosenka 
Valašské Klobouky, Správa CHKO Luhačovice. 

Projekt je zaměřen jednak na vytvoření a posílení 
poradenských a informačních aktivit v ekologickém 
zemědělství a agro-environmentálních programech, 
součástí je však navíc i celá řada různých osvětových a 
vzdělávacích  akcí (semináře, přednášky, exkurze, 
biojarmarky, výstavy fotografií z ekofarem aj.). 

Jednou z nosných aktivit projektu jsou terénní 
poradenské služby v ekologickém zemědělství, které 
středisko zajišťuje prostřednictvím externích smluvních 
poradců. 
V rámci projektu probíhá průběžně terénní poradenská 
činnost v EZ, z projektu jsou dotovány zájemcům dvě 
třetiny ceny účtované poradcem (tj. 200,- Kč/hodinu), 
třetinu ceny (100,- Kč) si pak zemědělci doplácejí 
sami. Pokud se jedná o členy Svazu PRO-BIO, je jim 
doplatek uhrazen z členských příspěvků. Z dotace je 
navíc hrazeno také cestovné poradce.
V roce 2006 bylo v rámci projektu  ve Zlínském kraji 
poskytnuto a vyúčtováno poradenství celkem u 6 
subjektů – což činí celkem 90 hodin v období od 1.3. 
do 31.12.2006. Z tohoto počtu se jednalo o tři podniky, 
které již byly do EZ zapojeny dříve a o tři podniky, 
které se do ekologického zemědělství teprve nově 
přihlašovaly. Nově se tak díky projektu podařilo 
začlenit do systému ekologického zemědělství území o 
rozloze přibližně necelých 2000 ha.

Díky projektu se nám také podařilo navíc částečně 
obnovit a doplnit kancelářskou techniku a vybavení 
střediska. Zakoupili jsme nový monitor 
s příslušenstvím, nový digitální fotoaparát, část 
software a doplňky pro počítač.

 26. dubna se Renata Vaculíková zúčastnila 
semináře na SOU potravinářském  ve 
Valašském Meziříčí na téma „Zdravé
biopotraviny v rukou kuchaře“. Seminář se 
konal v rámci projektu „Síť agro-envi“ . Seminář 
byl doplněn ukázkou vaření a ochutnávkou 
připravených  pokrmů.

 Školení a schůzky partnerů projektu se konaly 13. 
ledna v Rožnově; 15. března a 21.-22. června 
v Šumperku,  19. dubna a 13. října v Olomouci;

 Renata Vaculíková prezentovala projekt na 
semináři FOA Nadačního fondu pro ekologické 
zemědělství na Královci u Valašských Klobouk 
dne 4.května a na setkání Stálé oborové 
konference EVVO Zlínského kraje dne 
24.listopadu v Redutě v Uherském Hradišti
v rámci festivalu TSTTT. 

 V rámci projetu navštěvuje regionální 
koordinátora Renata Vaculíková také další 
informační místa v regionu, která jsou do projektu 
zapojena. Ve Zlínském kraji a okrese Hodonín je 
kromě IS Kopanice celkem ještě 8 takovýchto 
informačních míst. Jedná se o tři okresní 
Zemědělské agentury MZe, SOŠG Staré Město, 3 
neziskové organizace a Správu CHKO Bílé 
Karpaty. 

 Renata Vaculíková se zúčastnila společně s Ing. 
Milanem Drgáčem dvou setkání zemědělsko-
poradenských projektů realizovaných na území 
ČR a financovaných z  Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů. Setkání zapojených 
organizací se v roce 2006 konala v červnu 
v Jizerských Horách (13.-14.6.) a ve dnech 23. a 
24. října na Paprsku u Starého Města pod 
Sněžníkem.

2.5.2. Program Národní sítě středisek 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Do programu financovaného Ministerstvem životního 
prostředí v rámci společného programu SSEV 
Pavučina a ČSOP „Národní síť středisek ekologické 
výchovy“ jsme byli zapojeni již čtvrtý rok. Jsme 
zpravidla začleněni do modulu č. 4 s názvem 
„Vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti EVVO“. 
V roce 2006 jsme získali celkem částku 11.162,- Kč, 
která byla využita na spolufinancování pěti menších 
regionálních osvětových ekologických akcí případně  
na úhradu některých organizačních nákladů střediska 
spojených se spolupořadatelstvím akcí jiných subjektů.

2.5.3. Grant Nadace pro radost 

Zkusili jsme v uplynulém roce požádat o příspěvek 
nám dosud neznámou brněnskou nadaci s názvem 
Nadace pro radost. Nadace nám hned napoprvé 



8

schválila příspěvek ve výši 10.000,- Kč určený na 
uspořádání akcí pro děti z Moravských Kopanic. 
Příspěvek jsme využili částečně na uspořádání vánoční 
výtvarné dílny v MŠ, zůstatek byl převeden do 
následujícího roku a bude použit ještě na jednu akci pro 
děti. 

2.5.4. Dunajský program

PRO-BIO Šumperk nás přizvalo jako partnera již 
v roce 2004 k přípravě mezinárodního projektu 
zaměřeného na ochranu vod prostřednictvím propagace 
a vzdělávání v ekologickém hospodaření v oblasti 
Dunaje a jeho přítoků. Projekt byl podpořen 
z Dunajského regionálního Projektu UNDP/GEF, který 
řídí agentura REC pro střední a východní Evropu 
(Regional Environmental Center for Central and 
Eastern Europe) v Maďarsku. 
Do projektu vstoupili společně s PRO-BIO i IS 
Kopanice, Ekotrend Myjava a partneři ze svazu
Bioselena z Bulharska a TERAS ze Srbska-Černé 
Hory. Jeho realizace potrvá dva roky - až do jara 2006. 
Celková výše grantu pro středisko činí 5.465,- USD, 
částku jsme obdrželi ve třech splátkách. Poslední 
v roce 2006. 

Díky podpoře jsme tak uspořádali v březnu 2005 
seminář o ekologickém zemědělství na MZLU v Brně, 
navštívili jsme partnerské organizace a jejich semináře 
o ekologickém zemědělství na Slovensku a v Srbsku-
Černé Hoře, z grantu byl podpořen Den otevřených 
dveří na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích v říjnu 2005. 

Hlavní aktivitou v roce 2006 bylo vydání letáčku  pro 
spotřebitele „Kam pro biopotraviny ve Zlínském 
kraji“, který je distribuován na různých propagačních 
akcích a v prodejnách zdravé výživy. 

2.5.5. Projekt ČSOP „Síť  vzdělávacích a  
informačních center v chráněných krajinných 
oblastech ČR“ (č. 888013)

Koncem roku 2006 nám bylo nabídnuto zapojení do 
Programu ÚVR ČSOP z Prahy. ČSOP nás oslovilo s 
nabídkou účasti ve svém projektu zaměřeném na rozvoj 
informačních center v Chráněných krajinných 
oblastech. Projekt je podpořen z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR, je do něj zapojeno asi 30 
organizací z různých CHKO. Po absolvování 10 
dvoudenních školení a workshopů zaměřených 
většinou na různé metody zapojování veřejnosti 
bychom měli získat finanční podporu na realizaci 2 
pilotních projektů na území CHKO. Podmínkou 
schválení projektů je aktivní účast široké veřejnosti na 
obou projektech. V roce 2006 byla zahájena první 
školení, samotné projekty budou zahájeny a 
realizovány až na jaře 2007 a musí být ukončeny do 
31.12.2007. 

2.5. 6.. Další  připravené granty - neschválené

Další podané granty  roce 2006: Nadace ČEZ, Nadace 
Vodafone, MŽP, Nadace Partnerství, Nadace zdraví 
pro Moravu, Nadace Veronica, Nadace Auxilia. Tyto 
žádosti však nebyly vybrány k financování, aktivity v 
nich plánované jsme tak nemohli realizovat.

2.6. Spolupráce s dalšími 
organizacemi a školami

Středisko spolupracuje v rámci svých aktivit s řadou 
dalších organizací a institucí nejen z Bílých Karpat, ale 
také z celé ČR, ze Slovenska i zahraničí. 

2.6.1. Práce pro občanské sdružení Tradice Bílých 
Karpat (TBK)

IS Kopanice je jedním z členů  občanského sdružení 
Tradice Bílých Karpat, které sídlí v Hostětíně a 
sdružuje několik právnických a fyzických osob 
z Bílých Karpat. 

Členové sdružení:
 obec Hostětín,
 ZO ČSOP Kosenka,
 soukromý ovocnář Zdeněk Ševčík z Pitína
 soukromý ovocnář Radim Pešek z Bojkovic,
 PRO-BIO RC Bílé Karpaty,
 ZO ČSOP Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou,
 ZO ČSOP Veronica Brno,
 Nadace Veronica z Brna
 Jiří Němec, Záhorovice 

V rámci sdružení spolupracujeme s dalšími 
bělokarpatskými organizacemi, účastníme se 
společných schůzek a setkáváme se při pořádání 
různých akcí.  
V roce 2006 sdružení připravovalo například Zásady
pro udělování značky Tradice Bílých Karpat. 

Sdružení má od roku 2004 i svoji obchodní organizaci, 
která nese název Tradice Bílých Karpat s.r.o.,
prostřednictvím které se snaží odbytovat některé 
regionální výrobky – například hostětínské mošty.

Informace o činnosti a sdružení je možné nalézt na 
webových stránkách www.tradicebk.cz.

 Valná hromada sdružení se konala 21.3.2006 a 
25.8.2006 v Hostětíně, zúčastnila se Renata 
Vaculíková.

 V měsíci září pořádá sdružení v Hostětíně tradiční 
Jablečnou slavnost s ekojarmarkem a bohatým 
doprovodným programem. V rámci možností 
s přípravou akce pomáháme. Jablečná slavnost se 
konala 24.září 2006.
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2.6.2.  SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI (ZŠ a MŠ)

ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Pro žáky vyšších ročníků základní školy Starý 
Hrozenkov jsme zprostředkovali exkurzi dne 20.4. 
2006 do Uherského Brodu, kde místní ČSOP ve 
spolupráci s městem a dalšími partnery organizovalo u 
příležitosti Dne Země bohatý ekologicky zaměřený 
program. Firma EkoKom z Prahy měla pro školy 
připraven na náměstí zábavný osvětový program ke 
třídění odpadů, do kterého se zapojili i žáci z naší 
školy. V jiné části náměstí pak probíhal malý 
ekologický jarmark, kde se prezentovali vedle 
řemeslníků a místních organizací i zástupci 
ekologických zemědělců z regionu a s propagačními 
materiály se přidalo také informační středisko.

Ve spolupráci se školou jsme podali v roce 2006 
několik žádostí o granty na společnou činnost  školy a 
střediska zejména v oblasti ekologické výchovy a 
regionálního rozvoje. Z podaných žádostí jsme uspěli 
pouze s jedním projektem  u Lesů ČR. 
Aktivity, které jsme si společně dohodli v rámci 
projektu budou uspořádány v roce 2007. 

V průběhu roku jsme zahájili také činnost zaměřenou 
na vyhledání zdrojů pro krajinné úpravy školní zahrady 
a zřízení malé učebny v přírodě s naučnou 
přírodovědnou stezkou. S návrhy na vybudování těchto 
dvou  menších dílek ve školní zahradě přišli sami 
zástupci školy. Požádali Informační středisko o pomoc 
se zajištěním finančních prostředků.

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Spolupráce s Mateřskou školou ve Starém 
Hrozenkově úspěšně pokračuje již několik let. 
Od roku 2002 pořádáme společně alespoň jednu akci 
ročně. 

24.září jsme připravili pro rodiny s dětmi z Kopanic ve 
spolupráci s MŠ celodenní exkurzi na jablečnou 
slavnost do Hostětína. Exkurze byla hrazena 
z prostředků projektu OPRLZ (Evropského sociálního 
fondu  a rozpočtu ČR ).

12. prosince 2006  jsme uspořádali společně již čtvrtou 
vánoční výtvarnou a tvořivou dílnu pro dětí, rodiče 
a kamarády školky.  S výběrem tématu, se zajištěním 
materiálu i s odborným vedením dílny nám vždy 
ochotně  pomáhá výtvarnice Domu dětí a mládeže 
v Uherském Brodě - paní Radka Benešová.
V uplynulých letech již jsme vyzkoušeli výrobu 
keramických ozdob a malování kachlí. Výtvarnice 
připravila pro rok 2006 malování porcelánových 
hrníčků. Děti se svými učitelkami mají pro své hosty 
připraven vždy pěkný program pro navození 
předvánoční atmosféry, maminky dodají bohaté 
občerstvení a informační středisko se snaží zajistit 
alespoň malý finanční příspěvek na tuto akci. V roce 
2006 nám přispěla na dílnu Nadace pro radost z Brna. 

2.6.3.  Účast na dalších  schůzkách a jednáních 

 Správní rada střediska doporučila na svém 
říjnovém zasedání požádat o vstup do Místní 
akční skupiny (MAS) Bojkovsko, aby organizace 
mohla využít možnost financování aktivit 
organizace prostřednictvím programu LEADER. 
Ředitelka organizace a člen správní rady Mgr. 
Josef Bartoš se zúčastnili schůzky MAS dne 
6.listopadu v Hostětíně, členové MAS přijali 
středisko mezi své členy.

2.7. Vzdělávání pracovníků 
střediska

V roce 2006 jsme se účastnili většinou hlavně školení
k projektům financovaným z ESF a dalším grantům. 

 Školení k projektu „Síť agro-envi“ pořádal 
většinou PRO-BIO Svaz EZ Šumperk /více viz. 
oddíl 2.5.1).

 Absolvovali jsme také dvě povinná školení 
k projektům ČSOP (viz. 2.5.5.), které budou 
realizovány v roce 2007. Jsou financovány také z 
ESF a státního rozpočtu ČR, mají však zcela 
odlišné zaměření. 

Zástupci IS Kopanice se účastnili školení ČSOP ve 
dnech 30.11.-1.12 v Rožnově pod Radhoštěm a 
školení ve Žďáru na Sázavou v termínu 7.-
8.prosince. Školení v Rožnově  bylo tématicky 
zaměřeno základy komunikace, facilitaci a 
poradenství. Druhé školení  ve Žďáru nad Sázavou 
pak neslo název Efektivní komunikace v ochraně 
přírody.

3
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3. FINANČNÍ ZPRÁVA 

Hospodaření Informačního střediska pro rozvoj Moravských Kopanic v roce 2006
Náklady (v Kč)
Spotřeba materiálu          86 061,00    
z toho kancelářské potřeby          35 259,00    
DHIM - notebook, monitor LG          35 800,00    
odborná literatura            2 433,00    
ostatní spotřebovaný materiál          12 569,00    
Cestovné            6 098,50    
Prodané zboží            2 433,00    
Náklady na reprezentaci            9 003,50    
Ostatní služby         115 737,30    
z toho poštovné            4 529,50    
telefony          23 740,00    
přednáška          41 361,00    
účetnictví          27 300,00    
nájem, propagace            9 000,00    
příprava ochutnávek biopotravin            9 003,50    
ostatní               803,30    
Mzdové náklady         168 245,00    
Sociální a zdravotní pojištění          55 356,00    
Ostatní pokuty a penále               248,00    
z toho penále OSSZ               248,00    
Jiné ostatní náklady            3 426,50    
z toho poplatky banka            3 426,50    

CELKEM         446 608,80    

Výnosy ( v Kč)
Tržby z prodeje služeb          40 104,50    
z toho práce a administrativa          10 000,00    
tržby ze školení, semináře          21 300,00    
prodej publikací, CD            4 462,00    
kopírování, internet               478,50    
ostatní            3 864,00    
Tržby za prodané zboží            3 294,00    
Přijaté příspěvky         384 113,61    

Úroky               105,15    

CELKEM 427 617,26

   

Hospodářský výsledek -        18 991,54    

Příloha účetní závěrky za rok 2006
                                
A. Komentář k jednotlivým položkám - hlavní činnost:

Spotřeba materiálu - významnou položku tvoří   – nákup DHIM – notebook, monitor,
kancelářské potřeby a dále pak  nákup odborné literatury.

Cestovné -  je uvedeno cestovné zaměstnance spojené se školením (OPRLZ, neziskové organizace) a cestovné do 
banky.

Ostatní služby – významnou část tvoří náklady na přednášky, telefony, vedení účetnictví, náklady na regionální 
schůzky, nájem prostor na propagaci a příprava, poštovné.



11

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.

 Práce pro PRO-BIO RC Bílé Karpaty – 11 900 Kč 
 Školení, semináře – 21 300 Kč

Ostatní provozní výnosy - tvoří příspěvky  

NSSEV 11 162
Nadace pro radost 6 171
PRO-BIO RC Bílé Karpaty 11 900
OPRLZ 306 815,79
DUNAJ II 32 864,81
příspěvky - obce 16 000,00
Nadace Děti kultura sport 30 000,00

B. Komentář k jednotlivým položkám - doplňková činnost:

Prodané zboží – jedná se o nákup knih.
Ostatní služby – významnou položku tvoří telefony, nájem, účetnictví.
Tržby z prodeje služeb jsou tvořeny především z poradenství.

Za rok 2006 dosáhla společnost: 
 v hlavní činnosti hospodářského výsledku – 18 951,25 Kč
 v hospodářské činnosti hospodářského výsledku – 40, 29 Kč

4. PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem našim přátelům, spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům za pomoc, podporu, přízeň a 
spolupráci v roce 2006:

 Starostům obcí Moravských Kopanic: Milanu Vaculíkovi, Evě Hargašové, Zdeňku Zigovi, Aloisovi Kročilovi, 
Vojtěchu Vráblíkovi a dalším pracovníkům obecních úřadů.

 Pracovníkům a členům  PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku
 Ekologickým zemědělcům – členům PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty
 Ladislavě Uhlíkové z Bojkovic
 Milanovi Drgáčovi a  Lubomíru  Drgáčovi
 Janě Turzové a Vladislavě Mikové ze Starého Hrozenkova
 Pracovníkům SOŠG ze  Starého Města u Uherského Hradiště
 Učitelkám Mateřské školy ve Starém Hrozenkově: Marcele Surové a Janě Fojtíkové

 Kolegům a členům o.s.  Tradice  Bílých Karpat z Hostětína

 Pracovníkům Zemědělských agentur a  PÚ Uherské Hradiště, Zlín, Hodonín
 Vilmě Hladíkové a Bohunce Pajurkové ze SZEŠ v Rožnově pod Radhoštěm
  Jiřímu Pšurnému,  Jiřímu Šáchovi z Velké nad Veličkou, 
 Pracovníkům Krajského  úřadu ve Zlíně – odboru ŽP a zemědělství
 Pracovníkům Správy CHKO Bílé Karpaty, VIS Bílé Karpaty, o.p.s.  a ZO ČSOP Veselí nad Moravou.
 Janu Maděričovi z Klubu kultury v Uherském Hradišti
 Jiřímu Kovaříkovi z Krajinky zdravé výživy v Uherském Hradišti
 Vránovým z Lužkovic
 Radce Benešové z Uherského Brodu
 Elišce Křižkové ze Starého Hrozenkova
 Romaně Gajdové z Bojkovic a Kristýně Šopíkové ze  Starého Hrozenkova
 Haně a  Karolíně Naňákovým ze Starého Hrozenkova
 Janě Svobodové z Vyškovce
 Janě Matějkové ze Starého Hrozenkova
 Alešovi Baránkovi ze Starého Hrozenkova
 Janu  Mikovi ze Starého  Hrozenkova
 Lucii Hejné  ze Sasova
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 Abrlovým z Pavlova,
 Karlovi Merhautovi a Jiřímu Dvořákovi z LEA Praha
 Kargerovým z Heliavity s.r.o. z Nětčic
 ZO ČSOP Centaurea v Uherském Brodě
 Pracovníkům ZO ČSOP Kosenka z  Valašských Klobouk
 Daně Bazalové a jejím spolupracovníkům z Mateřské školy v Korytné
 Luďkovi Mikovi, Svaťovi Gabrhelovi a Radkovi Randiakovi ze Starého Hrozenkova
 ALMA KLUBU Kroměříž, 
 SIVO spol. s r.o. Vsetín,
 manželům Dobrovolným z Ratibořic, 
 Kamile Koutné z VÚZE Brno
 Pavlovi Vaculíkovi ze Starého Hrozenkova
 Zdeňkovi Miklasovi z Poteče
 SOŠ Luhačovice

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 2006  děkujeme zejména:  
Evropskému sociálnímu fondu a MŽP , Regionálnímu environmentálnímu centru  z Maďarska, PRO-BIO Svazu 
ekologických zemědělců v Šumperku, Obcím  Moravských Kopanic, STEP, ÚVR ČSOP,  SSEV Pavučina, Nadaci 
pro radost z Brna, Nadaci děti-  kultura-  sport z Uherského Hradiště, Klubu kultury z Uherského Hradiště,.

Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce 2007


