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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
Informační středisko

pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
687 74 Starý Hrozenkov 314

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.

Středisko má široký záběr aktivit a také poměrně 
rozsáhlé zájmové území. Nepůsobí pouze v oblasti 
Moravských Kopanic. Činnost se odvíjí od poslání 
organizace, požadavků zakladatelů, potřeb místních 
obyvatel, ale také je do velké míry závislá na 
finančních zdrojích. Zajištění finančních prostředků 
pro fungování neziskové organizace není jednoduché. 
Neziskové organizace nemají většinou žádný stabilní 
příjem, musí tak neustále hledat finanční zdroje. To 
znamená, že připravují v průběhu celého roku projekty 
a žádosti o granty a předkládají je nejrůznějším 
agenturám a institucím ke schválení. Činnost se potom 
může odvíjet i podle toho, jak je organizace v daném 
roce úspěšná v zajišťování finančních prostředků na tu 
kterou aktivitu.
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, podpora 
místních tradic a kultury, poradenství v oblasti grantů a 
dotací, informační a další doplňkové služby. 
Některé aktivity středisko organizuje pro obyvatele 
Kopanic, 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. Ke konci roku 2007 bylo 

v rámci tohoto území registrováno asi sto šedesát
ekofarem. 
Středisko spolupracuje i s dalšími neziskovými 
organizacemi, školami, institucemi a 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
Externí účetní: paní Ladislava Uhlíková, Bojkovice

Středisko mělo v roce 2007 jednoho stálého 
zaměstnance, externí účetní na mandátní smlouvu, dva 
poradce pro ekologické zemědělství na příkazní 
smlouvu, v průběhu roku bylo dále vystaveno 24
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 obecně prospěšné společnosti:

 Obec Starý Hrozenkov 

 PRO-BIO Svaz producentů a zpracovatelů 
biopotravin, Šumperk  

Správní a dozorčí rada informačního střediska:
Zakladatelé jmenují správní a dozorčí radu organizace. 
Správní a dozorčí rada střediska v níže uvedeném 
složení byla jmenována  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.

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

revizní komise PRO-BIO Šumperk
Členové:  Helena Miková, účetní Obce Starý    

Hrozenkov
                  Ing. Renata Baslerová, Bušín
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Správní rada zasedá jednou až dvakrát ročně, za svoji 
činnost není nijak honorována, nejedná se o 
zaměstnance organizace. 
Celý provoz organizace i její financování zajišťuje 
v průběhu roku ředitelka organizace ve spolupráci 
s externími pracovníky a příležitostnými 
spolupracovníky na krátkodobé dohody a smlouvy. 
Dozorčí rada má zajišťovat kontrolu organizace a 
jejího hospodaření, vypracovává většinou jednou ročně 
zprávu o kontrole, kterou předkládá správní radě. 

2. ČINNOST  V ROCE   2007

V roce 2007 jsme pokračovali v aktivitách projektu 
„Agroenvironmentální informační a poradenská 
centra v ČR, vytvoření sítě Pardubickém, 
Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském 
kraji“,  který byl zahájen v březnu 2006 a 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.
Projekt řídí 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 i v roce 2007. Jde o dvouletý projekt, který bude 
ukončen v únoru 2008. 

Kromě tohoto hlavního velkého projektu mělo 
středisko v roce 2007 ještě několik menších grantů, 
které jsou popsány v části 2.5.. 

V roce 2007 se nám podařilo získat například finanční 
příspěvek 100 000,- Kč na významný projekt s 
tématem „Interpretace  místního dědictví“.
Prostředky jsme využili společně s ženským sborem 
Čečera ze Starého Hrozenkova na uspořádání hudebně-
dramatického pásma k desátému výročí sboru a na 
zřízení webových stránek sboru. Pásmo bylo 
prezentováno veřejnosti v kulturním domě ve Starém 
Hrozenkově 13. července v předvečer Kopaničárských 
slavností. Akce sklidila velký úspěch. Byl pořízen i 
záznam celého pořadu na DVD. Tyto zmíněné aktivity 
byly také finančně podpořeny ze zdrojů Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. K účasti na 
projektu nás přizvalo ÚVR ČSOP z Prahy, které 
projekt realizovalo ve spolupráci s několika 
neziskovými organizacemi působícími v různých 
chráněných krajinných oblastech naší republiky. 
V rámci školení, která k projektům jednotlivých 
organizací probíhala v průběhu roku 2006 a 2007, jsme 
navíc měli možnost navázat kontakty s mnoha dalšími 
zajímavými organizacemi.
Schváleno bylo v roce 2007 také několik našich 
menších lokálních projektů, v rámci nichž jsme 
naplánovali, uspořádali a financovali celou řadu akcí 
pro žáky základní a mateřské školy ve Starém 
Hrozenkově. Bylo to několik odborných exkurzí 
s environmentální tématikou, vánoční výtvarná dílna 

v mateřské škole a Svatojánský pochod mateřských 
škol na Mikulčině Vrchu.

V létě 2007 ukončila dlouhodobou profesní praxi přes 
Úřad práce na středisku Jana Turzová ze Starého 
Hrozenkova, která nám celý rok velmi pomáhala při 
vedení administrativy a realizaci dalších aktivit. 
Bohužel jsme z finančních důvodů neměli možnost ji 
po plynutí této praxe zaměstnat, proto odešla  do jiného 
zaměstnání.
Několikaměsíční stáže po rekvalifikaci dále 
absolvovaly v roce 2007 na středisku  Marta Záhorová 
z Vyškovce, Evženie Hillerová ze Žítkové, Ladislava 
Gorčíková ze Starého Hrozenkova. Byly také pro 
středisko velkou pomocí. Všem stážistkám a 
praktikantkám patří velké poděkování.

Zasedání správní rady střediska: 
Správní rada se sešla 16. ledna 2007.
Provedené kontroly organizace v roce 2007:
21. srpna byla provedena kontrola  organizace  Okresní 
správou sociálního zabezpečení. Kontrola neshledala 
žádné nedostatky. 

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

Poradenským, osvětovým a vzdělávacím aktivitám se 
věnuje středisko již od svého založení. Ke konci roku 
2007 bylo ve Zlínském kraji a okrese Hodonín 
registrováno asi 160 ekofarem, s většinou z těchto 
subjektů středisko spolupracuje – s některými 
pravidelně, s jinými příležitostně. Pořádáme v průběhu 
roku pro zemědělce různá školení a semináře, 
zajišťujeme terénní poradenství a přípravy farem pro 
kontrolu EZ, s některými podniky se vídáme i při 
zajišťování prezentací, jarmarků  a výstav. Na těchto 
akcích spolupracujeme často také s kontrolními 
organizacemi ekologického zemědělství, se 
zpracovateli a prodejnami zdravé výživy, jídelnami
nebo s dalšími neziskovými organizacemi či školami. 

V roce 2007 jsme uspořádali v oblasti ekologického 
zemědělství školení pro ekologické zemědělce, jeden 
seminář pro kuchaře o vaření z biopotravin, jeden 
seminář pro veřejnost v rámci festivalu TSTTT, dvě 
exkurze na ekofarmy pro střední školy, exkurzi na 
ekofarmu pro základní školu, biojarmark na 
dožínkách ve Velké nad Veličkou, prezentaci 
ekologického zemědělství a biopotravin 
v archeoskanzenu v Modré v rámci Dnů lidí dobré 
vůle Velehrad 2007 a podíleli jsme se jako 
spolupořadatel i na přípravě dalších několika akcí 
v ČR.  
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2.1.1.  Seminář pro kuchaře s praktickou ukázkou 
vaření – „Biopotraviny - produkty ekologického 
zemědělství a jejich úprava v kuchyni“
(20. února 2007 cvičná školní kuchyně SOŠ 
v Luhačovicích)

V rámci projektu OPRLZ „Síť agro-envi“ jsme 
uspořádali v únoru 2007 ve spolupráci s SOŠ 
Luhačovice a PRO-BIO RC Bílé Karpaty první 
seminář s praktickou ukázkou vaření z biopotravin
nazvaný „Biopotraviny – produkty ekologického 
zemědělství a jejich úprava v kuchyni“.
Našim záměrem bylo zejména seznámit luhačovické 
lázeňské kuchaře s principy a produkty ekologického 
zemědělství a předat jim praktické zkušenosti a  
vyzkoušené recepty, aby se nebáli biopotraviny ve své 
praxi běžně používat. 
Základní teoretická pravidla ekozemědělství přiblížil 
kuchařům Ing. Milan Drgáč, správce PRO-BIO RC 
Bílé Karpaty.
Pro praktické ukázky vaření jsme si pro akci pozvali 
zkušeného šéfkuchaře jídelny COUNTRY LIFE, s.r.o.
Praha, pana Romana Uhrina, pod jehož vedením 
připravovali celé odpoledne účastníci semináře několik 
druhů vegetariánských jídel z různých bio surovin –
převážně z obilovin, luštěnin a zeleniny.
Potěšil nás velký  zájem kuchařů. Počet účastníků 
semináře jsme však museli omezit kvůli kapacitě 
cvičné školní kuchyně. Nakonec se akce zúčastnilo asi 
30 osob. Dohodli jsme se školou, že v příštím roce 
uspořádáme  společně opět podobný seminář.

2.1.2. Seminář 
„Ekologické zemědělství – zhodnocení roku 2007       
a nové informace pro rok 2008“
(6.prosince 2007 na SOŠG ve Starém Městě u 
Uherského Hradiště)

Seminář pro zemědělce jsme pomáhali organizovat
regionálnímu centru svazu PRO-BIO, které získalo na 
akci prostřednictvím centrální kanceláře v Šumperku 
příspěvek od Ministerstva zemědělství.
Semináře se zúčastnilo 55 osob, většinou ekologických 
zemědělců ze Zlínského kraje a okresu Hodonín. 
Přednášeli zástupci všech tří českých kontrolních 
organizací pro ekologické zemědělství: KEZ, o.p.s. z 
Chrudimi, Biokont CZ, s.r.o. i ABCERT GmbH z 
Brna. Dalšími přednášejícími byli JUDr. Ludmila 
Kuncová z okresní zemědělské agentury z Uherského 
Hradiště, zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny 
z Prahy a Ing. Milan Drgáč z PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty.   
Přednášející seznámili ekologické zemědělce 
s aktuálními informacemi a se změnami v legislativě 
pro ekologické zemědělství, přinesli  nové informace o 
dotacích v zemědělství. Kontrolní organizace 
představily svoji činnost a shrnuly výsledky kontrol na 
ekofarmách v regionu za uplynulé období. Zástupce 
AOPK z Prahy odpovídal na dotazy zemědělců týkající 
se údržby lokalit ležících v CHKO. Na závěr jsme 
seznámili zájemce s možností evidence hnojení přes 
Portál farmáře na internetu. K Portálu farmáře budou 
uspořádána ještě školení v roce 2008. Školení 
proběhnou přímo v některé počítačové učebně.

2.1.3.  Spolupráce se středními školami v oblasti 
vzdělávání v ekologickém zemědělství

Dlouhodobě spolupracujeme se Střední odbornou
školou  a gymnáziem (dříve Střední zemědělskou
školou a gymnáziem) ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště
K našim dlouholetým partnerům patří i Střední 
zemědělská škola v Rožnově od Radhoštěm (nově 
Střední škola zemědělská a přírodovědná).

Na podzim 2007 jsme v rámci projektu OPRLZ 
zorganizovali  pro obě školy dvě exkurze na 
ekofarmy v kraji.
Pro studenty rožnovské školy jsme uspořádali exkurzi 
na tři ekofarmy ve Zlínském kraji. 31. října 2007
navštívili studenti a učitelé podniky Agro Březová, 
s.r.o., ekofarmu pana Březíka v Kostelci u Zlína a 
ekofarmu Ing. Švédy také u Zlína. 
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Škola ze Starého Města si vybrala pro návštěvu 
ekologické projekty v Hostětíně, který navštívili 1.
listopadu 2007.

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. 

Pro rok 2007 jsme se dohodli na uspořádání semináře 
s praktickou ukázkou vaření z biopotravin, který se 
konal  20. února v prostorách cvičné školní kuchyně. 
Navštívila ho asi třicítka kuchařů – většina 
z luhačovických lázeňských domů a hotelů.
Podrobnosti viz. 2.1.1..

2.1.4. Seminář „Aktuality a zajímavosti 
z ekologického zemědělství“ (24. listopadu 2007
v rámci XXXII. ročníku festivalu TSTTT 
v Uherském Hradišti)

V sobotu 24. listopadu 2007 se v Malém sále Klubu 
kultury v Uherském Hradišti konal tradiční seminář 
„Aktuality a zajímavosti z ekologického zemědělství“, 
který pořádalo Informační středisko pro rozvoj 
Moravských Kopanic, o.p.s. a PRO-BIO regionální 
centrum Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov. Seminář se 
konal v rámci XXXII. ročníku mezinárodního 
ekologického festivalu TSTTT (Týká Se  To Také 
Tebe). Jde o tradiční akci, kterou pořádá Informační 
středisko v rámci 
festivalu v Klubu 
kultury v Uherském 
Hradišti pravidelně 
už několik let.
Přednášky 
věnované 
ekologickému 
zemědělství, 
zpracování 
biopotravin a 
biozahradě letos 
navštívilo více než 
90 osob všech 
věkových kategorií. 
Tradiční součástí 

přednáškového odpoledne byla samozřejmě i bohatá 
ochutnávka biopotravin.
Jako první vystoupil Ing. Petr Trávníček, manažer
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců ze 
Šumperka, který zhodnotil stav ekologického 
zemědělství v roce 2007, další vývoj a očekávané
změny. Po tomto úvodu následovala přednáška o 
biozahradě prezentovaná Ing. Radomilem Hradilem, 
který je znám zejména jako autor knihy Česká 
biozahrada a také jako překladatel. Po úvodních 
prezentacích čekala účastníky přestávka s oblíbenou 
ochutnávkou biopotravin a jídel z nich připravených. 
Ing. Mužikovská z firmy Agrofyto, s.r.o. Lidečko
představila po přestávce problematiku ekologického 
chovu dojnic a zpracování mléka, které její firma 
dodává do mlékárny ve Valašském Meziříčí. Dalšími 
hosty, kteří se na seminář přijeli prezentovat až z
jižních Čech, byli manželé Špatní z Bílska. Mají 
ekofarmu s chovem koz a koní, zpracováním kozího 
mléka, pěstováním obilovin a agroturistikou, 
představili i zkušenosti s metodou přirozené 
komunikace člověka a koně.

Projekt zpracování 
hovězího bio masa z 
ekofarem nám po 
příspěvku manželů 
Špatných představil 
obchodní a 
marketingový manažer 
Moravanu a.s. 
Petřvald pan Bc. 
Tomáš Vrubl. Kuchař 
firmy navíc v rámci 
celého odpoledne 
připravoval maso ve 
zvláštních 
kuchařských 
zařízeních přímo před zraky návštěvníků. Do 
ochutnávky přispěli s výbornými čaji a kávou i 
zástupci Sluneční brány, s.r.o. z Čejkovic. Nejrůznější 
druhy velmi chutných koláčů z bio mouky přivezla i 
letos jídelna Alma Klub z Kroměříže. Dalšími 
pochutinami přispěli do ochutnávky také manželé 
Košařovi z Lukova, kteří pěstují biozeleninu, z níž pro 
účastníky semináře připravila paní Košařová výborné 
saláty. K pravidelným účastníkům akce patří i pan Jiří 
Kovářík z prodejny Krajinka zdravé výživy 
z Uherského Hradiště. Opět zde nabízel sušené ovoce, 
nejrůznější pochutiny, sušenky, špaldovou kávu - vše 
v bio kvalitě a navíc přivezl i něco z ekologicky 
šetrných čistících prostředků. Nechyběly bio mošty 
z Tradic Bílých Karpat z Hostětína či bio jablka ze 
Zemědělského družstva ze Starý Hrozenkov.
Ochutnávku jsme doplnili ještě také o oblíbený 
biouherák z ekofarmy pana Sklenáře ze Sasova. 
S osvěžením ze své ekofarmy přispěl také pan Miškář 
z Lopeníka. 

Poslední blok zahájil Ing. Zbyněk Piro, člen 
projektového týmu FOA, Nadačního fondu pro 
ekologické zemědělství s představením Projektu 
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UNDP-GEF „Karpatské louky“. Odpoledne završila 
prezentace dataprojekce „Život biologické rezervace 
Vlčí prameny na Vyškovci“ RNDr. Lubomíra 
Pospěcha z Uherského Brodu.
Celým seminářem provázel Ing. Milan Drgáč, který 
připojil i něco ze svých zkušeností z poradenství na 
ekofarmách.
Seminář se konal za podpory Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR, PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty a Klubu kultury Uherské Hradiště.

2.1.5. Prezentace ekologického zemědělství                      
a biopotravin v archeoskanzenu v Modré v rámci 
Dnů lidí dobré vůle Velehrad 2007
 (4. července 2007 v Modré).

Brněnský ekologický institut Veronica nás oslovil  
s prosbou o zajištění prezentace ekologického 
zemědělství v archeoskanzenu v Modré dne 4.července 
2007, prezentace probíhala v rámci programu Dnů lidí 
dobré vůle Velehrad 2007. Ve skanzenu byl celodenní 
program zaměřený na ekologické projekty a aktivity. 
Oslovili jsme i další členské podniky svazu PRO-BIO, 
aby nám s prezentací pomohly. Na akci se prezentovali
společně s Informačním střediskem také Almaklub 
Kroměříž, Sluneční brána, s.r.o. Čejkovice; Tradice 
Bílých Karpat, s.r.o. Hostětín, Krajinka zdravé výživy 
z Uherského Hradiště a Vránovi z Lužkovic. Své 
biovýrobky dodali na akci ještě někteří další 
ekozemědělci.

2.1.6. Poradenství v ekologickém zemědělství 

V rámci projektu OPRLZ „Síť agro-envi“ 
spolufinancovaného ze zdrojů Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu jsme nabízeli zemědělcům 
dotované terénní poradenství na téma ekologické 
zemědělství a agro-environmentální programy. 
Poradenství jsme zajišťovali prostřednictvím 
akreditovaných poradců. Smluvně dlouhodobě v této 
oblasti spolupracujeme s Ing. Milanem Drgáčem z 
Bojkovic, příležitostně s jinými poradci. 
V roce 2007 bylo v rámci této služby zajištěno terénní 
poradenství u 34 subjektů v rozsahu 444 poradenských 
hodin. Většina z těchto podniků jsou již zavedené 
ekofarmy, u nichž se jednalo většinou o poradenství  v 
rámci přípravy na kontrolu v  EZ, které provádí 
pověřené kontrolní organizace. Asi u sedmi subjektů 
z celkového počtu se jednalo o nové ekofarmy – zde 
bylo poradenství využito na přípravu a zapojení farem 
do systému ekologického zemědělství.

2.1.7. Účast na dalších akcích  zaměřených na 
ekologické zemědělství

 Renata Vaculíková  se na základě žádosti svazu 
PRO-BIO opět podílela v červnu na přípravě 7. 
Evropské letní akademie ekologického 
zemědělství, která se konala od 27.6. do 29.6.
v Lednici. Po dobu příprav konference (v měsíci 

červnu) dojížděla do sídla PRO-BIA v Šumperku.
Bioakademie se každoročně účastní  více než 200
osob z různých zemí. 
Témat konference v roce 2007 bylo několik: 
Příprava revize Nařízení Rady 2092/91 o 
ekologickém zemědělství, Ekologické zemědělství 
v ochraně přírody, Chov prasat a ryb 
v ekologickém zemědělství, odbyt a zpracování 
produktů z ekofarem a další.
Konference byla opět doplněna také workshopy a 
exkurzemi na Slovensko, na Vysočinu a do 
Rakouska.

 Účast na semináři „Chov skotu bez tržní 
produkce mléka a zpracování bio hovězího 
masa“. Konalo se dne 6. listopadu 2007 ve 
společnosti Moravan, a.s. Petřvald.

2.1.8  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Středisko je dlouholetým aktivním členem PRO-BIO 
Svazu ekologických zemědělců se sídlem v Šumperku, 
který má více než pět stovek členů v celé republice. 
Svaz byl založen v roce 1990, členy jsou ekologičtí 
zemědělci, obchodníci, poradci v EZ, školy, 
zpracovatelé i spotřebitelé z celé ČR. Zástupci svazu 
jsou také ve správní a dozorčí radě střediska. 

Společně se svazem pracujeme na realizaci různých 
projektů zaměřených na ekologické zemědělství a 
propagaci biopotravin.
Více o svazu najdete na www.pro-bio.cz. 

2.2. Podpora iniciativ směřujících 
k údržbě  bělokarpatských  luk 

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

Jak nás informovali pracovníci oblastní Správy CHKO 
Bílé Karpaty Luhačovice, v roce 2007 byly prostředky 
na Program péče o krajinu z Ministerstva životního 
prostředí v našem regionu významně omezeny, proto 
ubylo i místních žadatelů. V minulých letech jsme 
obyvatelům pomáhali s přípravou žádostí, letos se na 
nás obrátilo jen několik lidí s žádostí o informaci 
k programu a samotné vyplnění žádosti s námi 
konzultovala jen jedna žadatelka. Ostatní nemohli být 
s ohledem na rozpočet CHKO do programu již 
zařazeni, nebo žádost vyplnili přímo na Správě CHKO
v Luhačovicích, která má administraci a vyřizování 
těchto dotací na starosti.

Kromě poradenství  k dotacím MŽP probíhá celoročně 
i poradenství k zemědělským dotacím. Týká se 
zejména agro-environmentálních opatření, poradenství 
probíhá v rámci terénní poradenské služby, která je 
podrobněji popsána v bodu  2.1.6.
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2.3. Propagace regionu Moravských 
Kopanic, Bílých Karpat

2.3.1. Biodožínky a biojarmark na Ozvěnách
Horňácka (Velká nad Veličkou 18. srpna 2007)

Informační středisko zajišťuje již pravidelně od roku 
2002 biojarmark a prezentaci ekologického 
zemědělství v rámci folklórního festivalu „Ozvěny 
Horňácka“ ve Velké nad Veličkou.
Na letošním biojarmarku dne 18. srpna se prezentovali 
následující  prodejci, ekofarmy, a organizace:
Ekofarma rodiny Abrlovy z Pavlova s vínem a 
kořením; Ekofarma Josefa Sklenáře ze Sasova u 
Jihlavy s biouherákem a dalšími masnými výrobky; 
Ekofarma Ing. Pavla Dobrovolného z Ratibořic u 
Jaroměřic nad Rokytnou s kozími sýry a nápojem 
z kozí syrovátky; prodejna Krajinka zdravé výživy 
z Uherského Hradiště s domácími i zahraničními 
biopotravinami; Ekologický zemědělský podnik 
Heliavita s.r.o. z Nětčic s čerstvými i zpracovanými 
broskvemi a hroznovým vínem; Ekofarma rodiny 
Vránovy ze Zlína Lužkovic se sušeným ovocem, 
pohankou, frgály z biomouky a pohankovými 
plackami; Informační středisko pro rozvoj Moravských 
Kopanic, o.p.s. Starý Hrozenkov s  propagačními 
materiály a literaturou o ekologickém zemědělství; 
Tradice Bílých Karpat z Hostětína s mošty, sirupy a 
dalšími regionálními produkty; Ing. Zdeněk Ševčík 
z Pitína s ovocem a sušeným ovocem. Většina prodejců 
pochází ze Zlínského kraje a jsou to členové PRO-BIO 
RC Bílé Karpaty, zveme však každoročně také hosty i 
z jiných míst republiky s atraktivními biovýrobky, 
které v našem regionu  běžně k dostání nejsou - jako 
jsou například kozí sýry, víno nebo uherák. 
V rámci prezentace ochranné známky Tradice Bílých 
Karpat se představilo i několik řemeslníků, čerstvých 
držitelů známky. Další řemeslné výrobky byly pak 
k vidění na stáncích lidových řemeslníků, které 
zajišťovala obec Velká nad Veličkou.
Součástí biojarmarku byl i společný stánek FOA, 
Nadačního fondu pro ekologické zemědělství a 
Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, 
o.p.s. z Veselí nad Moravou s prezentací projektu 
„Karpatské louky“. 
Ve staré škole na velickém náměstí byla pak 
připravena Výstava fotografií z ekofarem Zlínského 
kraje od Martina Davidova z Ekocentra Čtyřlístek ze 
Zlína. Ve stejné budově vystavovali malíři obrazy 
s náměty z Horňácka, které vznikly během letního 
soustředění , tzv. horňáckého plenéru.
V rámci odpoledního krojovaného průvodu a v rámci 
večerního programu Ozvěn Horňácka se představila 
jako vždy celá řada dětských i dospělých souborů, 
pěveckých sborů a muzik z Čech, Moravy i Slovenska.  
V předvečer Ozvěn, v pátek 17. srpna ještě vystoupila 
v přírodním amfiteátru skupina Čechomor. 

2.4. Informační servis a další 
služby 

V rámci doplňkových služeb 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. 
V roce 2007 jsme zaznamenali přibližně 140 návštěv 
na středisku týkajících se těchto drobných služeb.

Poskytujeme také informace a poradenství k dotacím 
a grantům. Zpravidla se jedná o poradenství v oblasti 
grantů a dotací zaměřených na zemědělství, údržbu luk 
a pastvin nebo o jiné podpory týkající se zejména 
života na venkově.

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. Informace 
poskytujeme nejen přímo návštěvníkům střediska, ale 
také telefonicky, poštou nebo e-mailem. Největší 
frekvence těchto návštěv a dotazů je v období prázdnin, 
k měsícům s větší intenzitou turistů a dotazů patří také 
měsíce květen, červen a září. 

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. V roce 2007 se jednalo zejména o 
služby poskytované PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Tato 
regionální pobočka svazu pro Zlínský kraj a okres 
Hodonín nemá vlastní zaměstnance, proto většinu 
členských a organizačních záležitostí zajišťuje 
dlouhodobě Informační středisko. 

Zájem místních lidí je i o praxe a stáže na středisku 
po různých rekvalifikačních kurzech 
zprostředkovaných Úřadem práce. V roce 2007 
vykonaly několikaměsíční praxi nebo stáž na středisku 
4 uchazečky o zaměstnání z Moravských Kopanic. 
Praxe jim umožnila seznámit se lépe s prací na počítači 
a vedením různé administrativní a organizační agendy 
a i když tuto službu středisko poskytuje 
nezaměstnaným bezplatně, získalo v praktikantkách 
velmi cenné pomocníky pro pořádání různých svých 
aktivit. Tím, že mohly absolvovat praxi v místě 
bydliště, také ocenily uchazečky o zaměstnání úsporu 



7

nákladů na dopravu, které by jim vznikly při dojíždění 
do některého z blízkých měst.

2.5. Granty a další příspěvky

Každý rok sestavujeme několik projektů a žádostí o 
finanční podporu a zasíláme je na různá místa. Někdy 
jsme úspěšní, jindy naše žádost schválena není. Žádosti 
si většinou musíme připravovat sami, protože nemáme 
prostředky na to, abychom si najímali pro přípravu 
projektů projektové agentury. Příprava některé žádosti 
zabere týden, jindy jde o měsíc až dva práce. Často je 
také v grantových řízeních více žadatelů, než je možné 
uspokojit, proto některé projekty bohužel podpořeny 
nejsou. Ale i s ohledem na tyto finanční těžkosti se 
středisku zatím stále daří fungovat, a to už dvanáct let.

V současné době běží v naší republice několik 
evropských dotačních programů například v rámci tzv. 
Programu rozvoje venkova. Pro malé neziskové 
organizace, jako je naše, však jsou podmínky přidělení 
dotace bohužel často těžko přijatelné, protože mnohdy 
je nutné projekt nejdříve předfinancovat z vlastních 
zdrojů, a až po uplynutí několika měsíců nebo až po 
vyúčtování celého projektu organizace obdrží 
přiznanou dotaci. Menší neziskové organizace však 
většinou nedisponují volnými zdroji, které by mohly 
použít na toto předfinancování, proto si jen málo z nich 
troufne o tyto dotace žádat. Již tak je samo o sobě 
zajištění financování  neziskové organizace velmi 
složité, proto další půjčky a splácení úvěrů a úroků jsou 
pro mnohé z nás velmi problematické a nepřijatelné. 
Navíc je často nutné doložit i určitou část 
spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. 
Vzhledem k tomu, že u evropských dotací je často 
nutné žádat o milionové částky, bývá toto předepsané
spolufinancování z vlastních zdrojů velmi vysoké a pro 
neziskovou organizaci těžko schůdné. Proto je jednou 
z možných variant sdružování více malých organizací 
do větších celků, které potom mají větší šanci se 
s těmito finančními úskalími lépe vyrovnat. Sdružování 
více organizací však má také své nevýhody.

Největším zdrojem příjmů organizace v roce 2007 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“. V roce 2007 byla čerpána dotace ve výši 
481.608,16 Kč. Další podrobnosti jsou uvedeny níže 
v části 2.5.1.).

Ze stejného zdroje, tj. z Evropského sociálního fondu
byl financován i náš další projekt nazvaný 
„Interpretace místního dědictví“, v rámci něhož jsme 
získali prostředky na realizaci aktivit zaměřených na 
podporu regionálních kulturních tradic. Konkrétně se 
jednalo o přípravu hudebně dramatického pásma pro 
veřejnost u příležitosti desátého výročí místního 
ženského folklórního sboru a přípravu webových 

stránek tohoto ženského sboru. Obě tyto aktivity 
byly řešeny ve spolupráci s ženským sborem Čečera ze 
Starého Hrozenkova. Podrobněji je projekt popsán 
v bodu 2.5.2.. 

Na další aktivity související s ekologickou výchovou a 
vzděláváním jsme získali také grant ze Zlínského 
kraje a dar od Lesů ČR, s.p.. Prostředky jsme využili 
hlavně na financování několika aktivit pro děti 
z Moravských Kopanic. Uspořádali jsme pro ně 4 
odborné environmentálně zaměřené exkurze, vánoční 
výtvarnou dílnu malování na hedvábí  v mateřské škole 
a svatojánský pochod mateřských škol. Kromě aktivit 
pro školy jsou z prostředků hrazeny ještě některé 
propagační aktivity pro ekologické zemědělství a 
v roce 2008 budou připraveny ještě webové stránky 
střediska.  Projekt podpořený od Lesů ČR byl ukončen 
začátkem roku 2008. Projekt Zlínského kraje bude 
pokračovat až do konce června 2008. Ze bylých 
prostředků bude financován Svatojánský pochod 
mateřských škol v červnu 2008, přírodovědná exkurze 
na Valašskoklobucko pro žáky ZŠ Starý Hrozenkov, 
webové stránky střediska a prezentace ekologického 
zemědělství na výstavě Zahrada Moravy ve Starém 
Městě koncem června 2008. Na dofinancování akcí pro 
děti jsme použili ještě zůstatek z dotace Nadace pro 
radost z Brna.

Z programu Národní síť středisek ekologické 
výchovy“ jsme získali částku 11.911,-Kč z prostředků 
MŽP v rámci společného programu SSEV Pavučina a 
ČSOP.  

V roce 2007 získalo středisko také finanční příspěvky 
na činnost od obcí Moravských Kopanic. Konkrétně 
3.000,- Kč od obce Vápenice; 1.000,- Kč od obce 
Vyškovec; 3.000,- Kč od obce Žítková; 2.000,- Kč od 
obce Lopeník. Obec Starý Hrozenkov  se podílela na 
úhradě elektřiny, vody a části nájmu kanceláře.

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. Menší část 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)

Projekt byl zahájen 1. března 2006 a bude ukončen 28.
února 2008. Vedoucím celého projektu a nositelem je 
PRO-BIO svaz ekologických zemědělců. 
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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.). 

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: Zemědělská agentura a Pozemkový úřad 
(ZAPÚ) Uherské Hradiště, ZAPÚ Zlín, ZAPÚ 
Hodonín, o.s. Tradice Bílých Karpat Hostětín, 
Ekocentrum Čtyřlístek ze Zlína,  ZO ČSOP Kosenka 
Valašské Klobouky, SOŠG Staré Město a Správa 
CHKO Luhačovice. 

Jednou z nosných aktivit projektu jsou terénní 
poradenské služby v ekologickém zemědělství, které 
středisko zajišťuje prostřednictvím externích smluvních 
poradců. Poradce většinou dojíždí za zemědělci přímo 
na farmy a řeší s nimi jejich záležitosti přímo v místě 
působení.
Z dotace jsou hrazeny dvě třetiny ceny účtované 
poradcem a cestovné. Zbytek si doplácí zemědělci.
V roce 2007 bylo v rámci projektu  ve Zlínském 
kraji poskytnuto a vyúčtováno poradenství celkem 
u  34 subjektů v rozsahu celkem 444 poradenských 
hodin. Většinou se jednalo o poradenství u ekofarem 
fungujících delší dobu, u přibližně 7 subjektů však šlo  
o začlenění nových farem do ekologického 
zemědělství. Díky projektu a tomuto poradenství se 
podařilo začlenit do systému ekologického zemědělství 
nové území o rozloze více než 2000 ha.

Kromě těchto poradenských služeb bylo v rámci 
činnosti střediska uspořádáno mnoho dalších 
vzdělávacích a propagačních akcí – jarmarků, 
seminářů, exkurzí, školení - pro zemědělce, školy, 
kuchaře i další veřejnost. Některé jsou popsány 
podrobněji v jiných částech výroční zprávy např. bod č. 
2.1.. Středisko zajišťovalo v průběhu celého 
projektu celkem 16 dílčích aktivit. Z toho tři 
semináře budou ještě uspořádány začátkem roku 2008.

V projektu bylo naplánováno velké množství činností, 
proto nám jejich příprava a realizace zabrala hodně 
času. Náročné bylo i vedení administrativy a účetnictví 
tohoto projektu. Monitorovací zprávy a vyúčtování 
bylo nutné předkládat každé tři měsíce, v první 
polovině projektu jsme museli také kopírovat veškeré 
účetní doklady třikrát a odesílat je společně 
s průběžnými čtvrtletními zprávami. Ve druhé polovině 
projektu jsme již byli této povinnosti částečně 
zproštěni. Tři kopie jsme tak předkládali jen u dokladů 
nad 5.000,- Kč.

Díky projektu se nám také podařilo navíc částečně 
obnovit a doplnit kancelářskou techniku a vybavení 
střediska. Zakoupili jsme část vybavení již v roce 2006, 
v roce 2007 jsme pořídili nový počítač s příslušenstvím

a tiskárnu, nové regály na publikace a propagační 
materiály, kuchyňské vybavení pro ochutnávky 
biopotravin  a další drobné doplňky.

V rámci spolupráce různých organizací na projektu 
jsme se také zúčastnili některých aktivit pořádaných 
těmito partnery: 

 Ve dnech 18. a 19. října 2007 se Renata 
Vaculíková zúčastnila  velmi zajímavé exkurze na 
ekofarmy v Jižních Čechách, kterou pořádalo 
v rámci projektu OPRLZ regionální centrum PRO-
BIO Moravská Brána ve spolupráci s FOA, 
nadačním fondem pro ekologické zemědělství. 
Zajímavé byly zejména návštěvy podniků, které 
řeší na farmách i zpracování a prodej ze dvora.

 V rámci projektu navštěvovala i v roce 2007
regionální koordinátorka 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 poradcem projektu Ing. Milanem Drgáčem 
setkání zemědělsko-poradenských projektů 
realizovaných na území ČR a financovaných z
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Setkání a školení zapojených organizací se konalo  
4. října v Praze na MŽP a 5. října v Děčíně v 
prostorách zemědělské školy.

2.5.2. Projekt ČSOP „Síť  vzdělávacích a  
informačních center v chráněných krajinných 
oblastech ČR“ (č. 88801353)

ÚVR ČSOP Praha ČSOP nás oslovilo koncem roku 
2006 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. V roce 2007 jsme tak 
absolvovali 6 dvoudenních povinných projektových 
školení a workshopů společně se zástupci dalších asi 
30 neziskových organizací působících v různých 
CHKO. Školení se konala na různých místech ČR a 
měla nám přiblížit metody práce s věřejností. Současně 
jsme tak měli možnost získat finanční podporu na 
realizaci pilotních projektů na území CHKO. 
Podmínkou schválení projektů byla aktivní účast široké 
veřejnosti na našich projektech a účast na všech 
předepsaných školeních a workshopech, kterých bylo 
v období 2006, 2007 a jaro 2008 naplánováno celkem 
10.  

Pro náš projekt jsme dostali přiděleno téma nazvané 
„Interpretace místního dědictví“. Na celý projekt 
jsme získali příspěvek 100.000,- Kč. Naším původním 
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záměrem bylo interpretovat přírodní dědictví regionu a 
vybudovat  ve školní zahradě učebnu v přírodě a 
doplnit ji o další prvky  - vytvořit v zahradě 
odpočinkově-vzdělávací zónu. Vzhledem k pravidlům 
financování však jsme nakonec od tohoto záměru 
museli upustit a využili jsme tak finance k interpretaci 
kulturního dědictví regionu Kopanic. 

Do projektu jsme zapojili členky místního ženského 
folklórního sboru Čečera a ve spolupráci s nimi jsme 
uspořádali u příležitosti 10. výročí založení sboru  
celovečerní hudebně dramatický pořad nazvaný „Z 
Hrozenka do sveta“. Celovečerní pásmo sestavené z 
písní, tanců a scének ze života kopaničárských žen bylo 
prezentováno v kulturním domě ve Starém Hrozenkově 
v předvečer Kopaničárských slavností -  13. července 
2007. Na akci se přišlo podívat více než 300 hostů. Byl 
pořízen i záznam vystoupení na DVD. Akce byla velmi 
kladně hodnocena.  Do přípravy akce se zapojila kromě 
členek sboru i celá řada dalších osob – většinou šlo o 
rodinné příslušníky, kamarády a známé členek sboru, 
pozvali jsme i cimbálové muziky MINÁRÍCI, VINÁR 
a Ženičky. Pořadem provázel herec Slováckého divadla 
Josef Kubáník ml., ilustraci na plakáty a pozvánku nám 
nakreslil místní ak. sochař Pavel Gabrhel.  

Z projektového příspěvku jsme také nechali vyhotovit 
webové stránky ženského sboru Čečera, které jsou 
k nahlédnutí na www.cecera.cz. Chceme na nich 
prezentovat nejen činnost sboru, ale také postupně 
doplňovat  různé informace o kroji, výšivkách a 
tradicích Kopanic.  

2.5.3. Grant od Zlínského  kraje
V grantovém řízení  Odboru školství, mládeže a sportu 
Zlínského kraje byla schválena naše projektová žádost 
nazvaná „Učíme se od přírody II“. Díky schválené 
dotaci ve výši 100.000,- Kč a díky dalším prostředkům, 
které jsme získali na nutné dofinancování projektu od 
Lesů ČR, s.p. a Nadace pro radost z Brna, jsme mohli 
uspořádat v roce 2007 a v první polovině roku 2008 
několik ekologicko výchovných aktivit zejména 
orientovaných na žáky základní a mateřské školy a také 
několik osvětových akcí pro veřejnost v oblasti 
ekologického zemědělství.  Šlo zejména o odborné 
exkurze, vánoční dílnu pro MŠ, Svatojánský pochod 
pro MŠ, prezentaci ekologického zemědělství a 
biopotravin v Modré u Velehradu v rámci Dnů lidí 
dobré vůle 2007. V roce 2008 zbývá ještě dokončit 
v rámci projektu webové stránky střediska, uspořádat 
přírodovědnou exkurzi pro žáky ZŠ na 
Valašskoklobucko, Svatojánský pochod mateřských 
škol v Korytné a prezentaci ekologického zemědělství 
v rámci výstavy Zahrada Moravy na SOŠG ve Starém
Městě.  
Projekt poběží ještě do konce června 2008. 

2.5.4. Grant  od LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Na základě připravené projektové žádosti jsme získali 
v roce 2007 od LESŮ ČR, s.p. se sídlem v Hradci 
Králové částku 50.000,- Kč na uspořádání několika 
aktivit pro děti z Kopanic s environmentální tématikou. 
Jednalo se několik exkurzí  a dalších akcí popsaných 
v bodu 2.6.2.. 
Granty Zlínského kraje, Lesů ČR a Nadace pro radost 
měly podobné zaměření, mohli jsme proto prostředky 
od těchto subjektů sdružit a použít je na úhradu 
nákladů vybraných aktivit.

2.5.5. Nadace pro radost

Grant od Nadace pro radost se sídlem v Brně jsme 
získali již v roce 2006 v celkové částce 10.000,- Kč pro 
děti z Kopanic. Pro rok 2007 zbylo ještě doúčtovat 
necelé 4.000,- Kč. 
Grant byl poskytnut na dofinancování aktivit pro místní 
děti.

2.5.6. 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 pátý rok. Jsme 
zpravidla začleněni do modulu č. 4 s názvem 
„Vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti EVVO“. 
V roce 2006 jsme získali celkem částku 11.911,- Kč, 
která byla využita na financování pěti menších 
regionálních osvětových ekologických akcí.
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2.5. 7. Další  připravené granty

Pro rok 2008 jsme v uplynulém roce připravovali
grantovou žádost na Ministerstvo životního prostředí, a 
to konkrétně na environmentální poradenství a na 
Státní fond životního prostředí také na různé 
ekologicky zaměřené aktivity pro školu a zemědělce.  
Začátkem roku 2008 nám bylo oznámeno schválení 
žádosti podané na MŽP. Žádost na SFŽP je zatím stále 
v jednání. 

Připravili jsme ještě žádost na Nadaci ČEZ, ta bohužel 
schválena nebyla.

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. 
Je členem  PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 
Šumperk, členem občanského sdružení Tradice Bílých 
Karpat se sídlem v Hostětíně. V roce 2007 se stalo také 
členem nového občanského sdružení Líska se sídlem 
ve Vsetíně, které zastřešuje neziskové organizace a 
další a subjekty s environmentálním zaměřením ze 
Zlínského kraje. 
Z rozhodnutí správní rady střediska vstoupila 
organizace koncem roku 2006 také do Místní akční 
skupiny Bojkovsko, která má sídlo v Bojkovicích.

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

Sdružení sídlí v nedalekém Hostětíně, jeho cílem je 
zejména podpora regionálních tradic a propagace 
přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat. Kromě 
Informačního střediska má  sdružení tyto další členy:

 ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk,
 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 z Brna,
 Nadace Veronica z Brna
 Jiří Němec ze Záhorovic 

Tradiční aktivitou, při které se členové sdružení snaží 
pomáhat, je například Jablečná slavnost, která se 
v Hostětíně koná v měsíci září. Jejím cílem je zejména 
propagace tradičního ovocnářství, ekologických 
projektů a regionální produkce. V posledních letech 
sdružení připravovalo zásady pro udělování regionální 
ochranné známky Tradice Bílých Karpat pro výrobky a 
služby. Pro udělování známky byla ustanovena komise. 
V současné době byla známka udělena již asi 18 
subjektům.

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.

2.6.2.  SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI (ZŠ a MŠ)

ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Pro základní a mateřskou školu ve Starém Hrozenkově 
se nám podařilo v roce 2007 zorganizovat celou řadu 
akcí.  Díky prostředkům z grantu Zlínského kraje, Lesů 
ČR a Nadace pro radost a Národní sítě středisek 
ekologické výchovy jsme mohli financovat a připravit 
tyto akce:

 Exkurze pro žáky ZŠ Starý Hrozenkov na 
ekosídliště Jižní Chlum u Zlína (16.5.2007). 
V rámci exkurze si žáci vyššího stupně mohli 
prohlédnout energeticky úsporné domy 
vestavěné z velké části do země – jakési 
novodobé zemljanky, a seznámit se podrobně 
s principy moderního pasivního stavění. 
Velmi poutavě vyprávěla dětem o tomto druhu 
stavění a bydlení paní Frkalová z o.s. Zelené 
bydlení. Děti si mohly prohlédnout dům 
zevnitř i zvenčí a seznámit se s různými
detaily. Běžně tato architektura není k vidění, 
proto měly děti jedinečnou příležitost ji 
v rámci exkurze vidět a prostudovat. Exkurzi 
podpořila i Česká energetická agentura Zlín.
  

 Exkurze pro žáky ZŠ Starý Hrozenkov na 
ekofarmu u Vránů v Lužkovicích u Zlína 
(16.5.2007). Dětem byly na farmě představeny 
nejen základy ekologického zemědělství, ale 
mohly zde i poobědvat. Ochutnaly přitom 
produkty z farmy a mezi nimi i zapomenutou 
plodinu - pohanku. Ekofarma rodiny Vránovy 
chová ovce a masné krávy, pěstuje a 
zpracovává ovoce, pěstuje pohanku a 
bezpluchý oves, provozuje také agroturistiku.

 Exkurze pro žáky ZŠ s průvodcem do 
Národní přírodní rezervace Čertoryje 
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v jižní části Bílých Karpat a na větrný mlýn 
v Kuželově (25.6.2007, 41 účastníků). 
Z prostředků grantů jsme zajistili nejen 
dopravu účastníků, ale také dva výborné 
průvodce ze Vzdělávacího a informačního 
střediska Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí nad 
Moravou, kteří děti provedli celou rezervací a 
přidali  na oživení zajímavé hry. 

           
 Exkurze pro ZŠ na různé ekoprojekty do 

Hostětína. Účastníci si prohlédli s průvodci
nový pasivní dům ekocentra Veronica, 
kořenovou čistírnu odpadních vod, sochy 
v krajině, zrekonstruovanou sušírnu ovoce, 
ekologické osvětlení, výtopnu na biomasu).
Exkurze se konala 16.10.2007, exkurzi 
absolvovalo  44 účastníků.

Se ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov spolupracujeme dlouhá 
léta hlavně v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a 
osvěty. Snažíme se každoročně zajistit finanční 
prostředky pro financování různých doplňkových 
exkurzí, výletů, výtvarných dílen a dalších akcí.
Exkurze jsou organizovány pro děti  zejména s cílem 
představit jim názorně různé ekologicky šetrné 
projekty a postupy, ale také jim chceme přibližovat 
zajímavé přírodní lokality našeho regionu – zejména 
Bílých Karpat. Je známou skutečností, že řada z nás 
cestuje mnohdy na velké vzdálenosti, ale své nejbližší 
okolí  zná jen málo.
Chceme tak pomoci podpořit kladný vztah dětí 
k přírodě i rodném kraji.

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro žáky mateřské školy jsme v roce 2007 připravili  
tzv. Svatojánský pochod v okolí Mikulčina Vrchu a 
vánoční výtvarnou dílnu pro rodiče, děti a přátele 
školky. Letošním tématem dílny bylo malování na 
hedvábí. S dílnou nám opět pomohla výtvarnice Domu 
dětí a mládeže v Uherském Brodě.

Svatojánské pochody pořádáme již několik let vždy 
v červnu společně s MŠ Starý Hrozenkov a MŠ 
Korytná. Jde o celodenní výlet do přírody s naučnou 
stezkou. Děti z obou školek jsou dopraveny na nějaké 
zajímavé místo v okolí, rozděleny do  skupinek a  
v rámci stezky v přírodě plní různé úkoly. Součástí 
bývají dle možností i další společné hry, někdy i 
táborák.

Jednalo se již o třetí ročník. V předchozích letech 
proběhl první pochod ve Starém Hrozenkově a druhý 
v Korytné. Svatojánský pochod 2007 jsme  zaměřili 
tématicky na mravence, zahájili jsme ho u chaty Arnika 
na Mikulčině Vrchu. Vytvořili a vyznačili jsme okruh 
vedoucí směrem k Lopeníku a přes Lopenické sedlo
zpět k chatě. Děti se tak na chvíli staly mravenci, kteří 
hledali poztrácené perly princezny Zlatovlásky. Na své 
cestě se poznaly kus krásné přírody svého rodného 
kraje, dozvěděly se zajímavosti ze života mravenců a 
plnily při tom různé úkoly a otázky zaměřené na 
přírodu. Za jejich správné splnění dostávaly chybějící 
„perly z náhrdelníku Zlatovlásky“, které pak odevzdaly 
„panu králi“. Výlet jsme zakončili společným obědem 
na chatě Arnika.
Celou akci financovalo středisko z grantů Zlínského 
kraje a Lesů ČR, s.p..

Vánoční výtvarná dílna – malování na hedvábí

3. prosince 2007 jsme 
uspořádali společně již 
pátou vánoční výtvarnou 
a tvořivou dílnu pro 
dětí, rodiče a kamarády 
školky.S výběrem tématu, 
se zajištěním materiálu i 
s odborným vedením 
dílny nám opět pomohla 
výtvarnice Domu dětí a 
mládeže v Uherském 
Brodě - paní Radka 
Benešová.

Pro letošní rok jsme zvolili poměrně náročnou techniku 
– malování na hedvábí. Děti, maminky, tatínkové, 
babičky i paní učitelky si tak mohli namalovat šál, 
šátek nebo hedvábné kolečko na zavěšení do okna a 
potěšit tak pod vánočním stromečkem někoho 
blízkého, nebo si jen tak vyrobit něco pro radost sami 
sobě. Dílny se zúčastnilo 46 osob.
V uplynulých letech již jsme vyzkoušeli výrobu 
keramických ozdob a malování kachlí, malování na 
hedvábí bylo náročnější na čas, přípravu i finance. 
O to velkolepější však byl výsledek. 
Dílnu finančně zajistilo informační středisko z podpory
Zlínského kraje a Lesů ČR, s.p..
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2.6.3.  Účast na dalších  schůzkách, jednáních         
a akcích

 12. září 2007 - účast na IV. Krajském 
veletrhu  programů a aktivit  na podporu 
EVVO (ekologického vzdělávání, výchovy a 
osvěty) ve Vsetíně.

 Účast na celorepublikovém setkání 
poradenských projektů OPRLZ v Praze a 
Děčíně ve dnech 4.-5. října.

 Účast na několika schůzkách Líska, o.s.
Vsetín

 Účast na III. Konferenci Euroregiónu Bílé-
Biele Karpaty v Belušských Slatinách na 
Slovensku ve dnech 25. a 26. října.

2.7. Vzdělávání pracovníků 
střediska

V roce 2007 absolvovala Renata Vaculíková pět 
povinných školení a jeden workshop na různých 
místech republiky k projektu „Interpretace místního 
dědictví“, který byl financován ze zdrojů 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
ČR. Z tohoto projektu financovalo středisko aktivity 
ženského sboru Čečera. V rámci těchto projektových 

setkání jsme byli jednak proškolování v různých 
metodách práce s veřejností a také jsme měli možnost 
seznámit se s více než třiceti dalšími velmi zajímavými 
neziskovými organizacemi působícími v různých 
chráněných krajinných oblastech  v celé ČR. Dvě další 
setkání se konala v roce 2006 a další dvě  zbývající 
proběhnou začátkem roku 2008.

Termíny a místa školení v roce 2007:
- 25.-26. ledna 2007 Mariánské Lázně
- 22.-23. února 2007 Skalní Mlýn
- 29.-30. března 2007 Bartošovice
- 11.-13. dubna 2007 Sedmihorky
- 24.-25. května 2007 Valašské Klobouky
- 20.-21. září 2007 Křtiny

 Z dalších školení se zúčastnila Renata Vaculíková 
28. listopadu v  Olomouci školení pořádaného 
MZE na téma Program rozvoje venkova 2007-
2013.

 Účast na semináři svazu PRO-BIO
„Agroenvironmentální programy v roce 
2007“ 3. dubna  v Chrudimi.

 Účast na školení pro ekologické zemědělce 
jehož pořadatelem byla kontrolní 
organizace BIOKONT Brno. Proběhlo  ve 
Štítné nad Vláří v areálu ekofarmy Javorník 
CZ, s.r.o. dne 7. března 2007

 Účast na školení pro zemědělce v Hluku 
dne 26. dubna 2007 na téma „Podpory pro 
zemědělce v roce 2007 – ochrana vod 
v zemědělském podniku“. Školení pořádala 
ZAPÚ a Agrární komora Uherské Hradiště. 

3

3. FINANČNÍ ZPRÁVA 
Hospodaření střediska v roce 2007
Náklady (v Kč)

Spotřeba materiálu 87 977,39

z toho kancelářské potřeby 20 317,70

regály 8 500,00
HP LaserJet, PC Acer Power, 
chladící box, prodlužka

27 438,50

biopotraviny - vzorky 18 947,00

odborná literatura 104,00

ostatní spotřebovaný materiál 12 670,19

Cestovné 16 697,00

Prodané zboží 9 046,00

Náklady na reprezentaci 19 798,70
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Ostatní služby 337 282,40

poradenství v ekol. zemědělství 187 074,00

z toho poštovné 6 390,00

telefony 23 488,00

přeprava - autobusy exkurze 29 340,50

vytvoření www Čečera 18 048,00

účetnictví 18 000,00

pronájem místností, propagace 3 928,00

vyhotovení živnostenských listů 3 000,00

zhotovení transparentu 3 750,00

biodožínky 10 500,00

příprava ochutnávek 19 798,70

ostatní 13 965,20

Mzdové náklady 252 033,00

Sociální a zdravotní pojištění 63 896,00

Jiné ostatní náklady 6 800,00

z toho poplatky banka 4 800,00

členské příspěvky 2 000,00

CELKEM 793 530,49

Výnosy ( v Kč)

Tržby z prodeje služeb 200 915,00

tržby ze školení, semináře 188 156,00

prodej publikací, CD 9 105,50

kopírování, tisk 1 487,50

účast na školení 2 166,00

Tržby za prodané zboží
10 593,00

Přijaté příspěvky 580 196,15

Úroky 53,69

CELKEM 791 757,84

Hospodářský výsledek -          1 772,65

                         
A. Komentář k jednotlivým položkám - hlavní činnost:
Spotřeba materiálu - významnou položku tvoří   – nákup kancelářských potřeb, biopotravin.
Cestovné -  je uvedeno cestovné Vaculíkové Renaty spojené se školením (OPRLZ, neziskové organizace) a cestovné do 
banky, a dále pak cestovné zaměstnanců na dohody o provedené práci spojené s projekty OPRLZ.

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

Ostatní finanční náklady - tvoří poplatky za vedení účtu v bance.  
Tržby z prodeje služeb jsou tvořeny především z poradenství v ekologickém zemědělství,seminářů a administrativy.

B. Komentář k jednotlivým položkám - doplňková činnost:
Prodané zboží – jedná se o nákup knih, pohlednic, 
Ostatní služby – významnou položku tvoří telefony, vystavení živnostenských listů, nájem kanceláře, účetnictví.

Tržby z prodeje služeb jsou tvořeny především z poradenství v EZ, administrativy, kopírování, tisku, fax.
Tržby za prodané zboží – jedná se o prodej knih, pohlednic.
Výnosy celkem ………………………………………………………………..23 440,50 Kč
Náklady celkem ……………………………………………………………….23 334,83 Kč

Za rok 2007 dosáhla společnost: 
 v hlavní činnosti hospodářského výsledku – 1 878,32 Kč
 v hospodářské činnosti hospodářského výsledku + 105,67 Kč
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4. PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem našim přátelům, spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům za pomoc, podporu, přízeň a 
spolupráci v roce 2007:
 Pracovníkům a členům  PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku
 Starostům a pracovníkům obecních úřadů Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková, Vápenice, Lopeník
 Ekologickým zemědělcům – členům PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty
 Ladislavě Uhlíkové z Bojkovic
 Milanu Drgáčovi a  Lubomíru  Drgáčovi
 Evženii Hillerové ze Žítkové,  Janě Turzové a  Ladislavě Gorčíkové  ze Starého Hrozenkova, Martě Záhorové z Vyškovce.
 Pracovníkům SOŠG ze  Starého Města u Uherského Hradiště
 Pracovníkům SŠZePř z Rožnova pod Radhoštěm
 Pracovníkům ZŠ a MŠ  Starý Hrozenkov
 Romanu Uhrinovi z Prahy
 Martě Vlkové ze SOŠ Luhačovice
 Pracovníkům ekocentra Veronica v Hostětíně

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

 Pracovníkům Zemědělských agentur a  PÚ Uherské Hradiště, Zlín
 Jiřímu Pšurnému,  Jiřímu Šáchovi z Velké nad Veličkou, 
 Pracovníkům VIS Bílé Karpaty, o.p.s.  z Veselí na d Moravou
 Janu Maděričovi z Klubu kultury v Uherském Hradišti
 Jiřímu Kováříkovi z Krajinky zdravé výživy v Uherském Hradišti
 Vránovým z Lužkovic u Zlína
 Radce Benešové z Uherského Brodu
 Členkám ŽS Čečera ze  Starého Hrozenkova
 Romaně Gajdové z Bojkovic 
 Alešovi Baránkovi ze Starého Hrozenkova
 Janu  Mikovi ze Starého  Hrozenkova
 Dagmar Matějkové ze Šumperka
 Lucii Hejné  ze Sasova
 Abrlovým z Pavlova,
 Košařovým  z Lukova
 Josefu Miškářovi z Lopeníka
 Sluneční bráně, s.r.o. z Čejkovic
 Lucii Novákové ze ZO ČSOP Veronica Brno
 Pavlu Vaculíkovi ze Starého Hrozenkova
 Milanu Honovi z Uherského Brodu
 Paní Frkalové z o.s. Zelené bydlení Jižní Chlum u Zlína
 České energetické agentuře Zlín
 Kargerovým z Heliavity s.r.o. z Nětčic
 Pracovníkům ZO ČSOP Kosenka z  Valašských Klobouk
 Daně Bazalové a jejím spolupracovníkům z Mateřské školy v Korytné
 ALMA KLUBU Kroměříž,
 Pracovníkům kontrolních organizací pro EZ: KEZ, o.p.s., Biokont, s.r.o.  a ABCERT GmbH Brno
 Světle Studentské a Zdeňkovi Miklasovi z Moravské Karpaty, o.p.s.
 Stanislavu Habáníkovi ze Starého Hrozenkova
 Petrovi Sedlačíkovi ze Starého Hrozenkova
 Mlékárně Valašské Meziříčí
 manželům Špatným z Bílska, 

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 2007  děkujeme zejména:  
Evropskému sociálnímu fondu a MŽP, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku, ÚVR ČSOP, 
Zlínskému kraji, LESŮM  ČR, s.p., Obcím  Moravských Kopanic, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina 
a ČSOP, Nadaci pro radost z Brna, Klubu kultury z Uherského Hradiště,.

Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce 2008


