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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008
Informační středisko

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

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

www.iskopanice.cz

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

IČO:  25 55 39 76
DIČ: CZ 25 55 39 76
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín, 
pobočka Uherský Brod
Číslo účtu: 15 41 79 23 59 / 0800
Datum založení: 27.9.1995 (jako nadace)
Přeregistrace na o.p.s.: 10. února 1999 na Krajském 
obchodním soudě v Brně, oddíl:O, vložka: 117 

Kvůli dlouhému názvu organizace se často používá jen 
zkratka „IS Kopanice“. 

Středisko má široký záběr aktivit a také poměrně 
rozsáhlé zájmové území. Nepůsobí pouze v oblasti 
Moravských Kopanic. Aktivity související 
s ekologickým zemědělstvím provozuje na celém 
území kraje, spolupracuje však i na aktivitách v jiných 
krajích, podílí se na projektech celorepublikových i 
mezinárodních. Činnost se odvíjí od poslání 
organizace, požadavků zakladatelů, potřeb místních 
obyvatel, zemědělců, ale také je do velké míry závislá 
na finančních zdrojích. 

Převládající činností je propagace, osvěta, vzdělávání a 
poradenství v ekologickém zemědělství a ochraně 
přírody. K dalším činnostem patří propagace regionu  
Moravských Kopanic a Bílých Karpat, podpora 
udržitelného rozvoje, místních tradic a kultury, 
poradenství v oblasti grantů a dotací, informační a další 
doplňkové služby. 

Středisko spolupracuje i s dalšími neziskovými 
organizacemi, školami, institucemi a podnikateli. 

Ředitelka:  Mgr. Renata Vaculíková
Externí účetní: paní Ladislava Uhlíková, Bojkovice
Externí smluvní poradci v ekologickém zemědělství:
Ing. Milan Drgáč, Ing. Lubomír Drgáč

Pomocný organizační pracovník: Evženie Hillerová 
(většinou Dohody o provedené práci, zčásti dobrovolnická 
práce)

Středisko mělo v roce 2008 jednoho stálého 
zaměstnance na plný úvazek, externí účetní na 
mandátní smlouvu, poradce pro ekologické 
zemědělství na příkazní smlouvu, v průběhu roku bylo 
dále vystaveno 23 Dohod o provedené práci 
příležitostným spolupracovníkům a pomocným 
organizátorům akcí střediska. Vzhledem k omezeným 
finančním možnostem své služby a aktivity 
zabezpečuje organizace často za pomoci externích 
spolupracovníků.

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti:

 PRO-BIO Svaz producentů a zpracovatelů 
biopotravin, Šumperk  

 Obec Starý Hrozenkov 

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, člen správní rady 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, na mateřské 
dovolené

Správní rada zasedá jednou až dvakrát ročně. Celý 
provoz organizace i její financování zajišťuje 
v průběhu roku ředitelka organizace ve spolupráci 
s externími pracovníky a příležitostnými 
spolupracovníky. Dozorčí rada má zajišťovat kontrolu 
organizace a jejího hospodaření, vypracovává většinou 
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jednou za rok zprávu o kontrole, kterou předkládá 
správní radě. 

2. ČINNOST  A  ZDROJE V ROCE   
2008

V prvním pololetí loňského roku jsme pracovali na 
přípravě webových stránek naší organizace. V květnu 
2008 se nám podařilo první vlastní webové stránky 
spustit, a to konkrétně na adrese www.iskopanice.cz. 
Na novém webu se snažíme zveřejňovat informace 
z činnosti naší organizace, informace z regionu i z
ekologického zemědělství. Zájemci si mohou 
prohlédnout například zprávy a fotografie z různých 
akcí střediska, je zde k dispozici i přehled ubytování a 
služeb z oblasti Kopanic, výroční zprávy naší 
organizace, dokumenty týkající se ekologického 
zemědělství a další informace. Publikujeme zde 
pozvánky na naše akce i pozvánky spolupracujících 
organizací. Velkou výhodou stránek je, že si je 
můžeme sami upravovat a aktualizovat dle potřeby. 
Stránky jsou určeny jak naší organizaci, tak i 
obyvatelům Kopanic, zemědělcům, návštěvníkům 
regionu, turistům i dalším zájemcům.
Překvapila nás vysoká návštěvnost stránek. Ke konci 
roku jsme zaznamenali asi 15 000 přístupů na stránky.
Stránky nám zhotovila za velmi výhodnou 
symbolickou cenu společnost WEB2WAY, která 
v rámci projektu „Nejen dětem“ podporuje neziskové 
organizace a pomáhá jim k získání vlastních stránek.

Celkové příjmy organizace dosáhly v roce 2008 
částky  742.077,- Kč.

Největším zdrojem příjmů v roce 2008 byla vlastní 
činnost (zejména tržby za služby a zboží, vložné). 
Získali jsme tak 270.607,- Kč což je asi 37% 
z celkových příjmů. 

Druhým nejvýznamnějším zdrojem byla dotace MŽP 
na projekt „Informační a poradenské služby 
v ekologickém zemědělství, údržbě krajiny a 
ochraně přírody v Bílých Karpatech a Zlínském 
kraji“. MŽP finančně podpořilo tento projekt částkou 
245.000,- Kč. Na spolufinancování informačních a 
poradenských činností jsme museli ještě dodat z jiných 
zdrojů 105.000,- Kč. 

Do konce měsíce února 2008 jsme ještě 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 v rámci Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů. Projekt byl zaměřen na 
propagaci, poradenství a osvětu v oblasti ekologického 
zemědělství a agro-environmentálních programů.
V lednu a únoru jsme v rámci projektu uspořádali ještě 
několik školení pro zemědělce k Portálu farmáře a 
seminář pro kuchaře v Luhačovicích o vaření 

z biopotravin. V roce 2008 jsme z projektu dočerpali 
částku 135.176,- Kč.

Podporu jsme získali také od Zlínského kraje na 
projekt „Učíme se od přírody II“. Byl zahájen již 
v roce 2007 a  Zlínský kraj ho podpořil v roce 2008 
částkou 64.242,- Kč. Celková dotace kraje schválená 
v roce 2007 činila 100.000,- Kč. Část prostředků jsme 
vyúčtovali již v roce 2007.

Některé environmentálně zaměřené osvětové a 
vzdělávací aktivity byly finančně podpořeny 
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného 
programu Národní sít EVVO. Získali jsme tak 
podporu pro 5 osvětových environmentálních akcí pro 
veřejnost a pro 2 aktivity zařazené do modulu 
vzdělávání odborné veřejnosti. Celkově činila podpora 
z programu Národní síť v  roce 2008 pro středisko 
52.903,- Kč.

Na Bělokarpatské biodožínky s biojarmarkem ve 
Velké nad Veličkou, které organizujeme pravidelně již 
od roku 2002, nám přispěla v roce 2008 kontrolní 
organizace KEZ, o.p.s. Chrudim.  Získali jsme od ní
příspěvek ve výši 30.000,- Kč.

Obce Moravských Kopanic nám společně přispěly na 
činnost částkou 27.000,- Kč. 

Co se týká personálního obsazení, středisko mělo 
v roce 2008 jednoho stálého zaměstnance na plný
úvazek – Renatu Vaculíkovou.
Po celý rok pomáhala na středisku z části 
dobrovolnicky a z části na Dohody o provedené práci
také paní Evženie Hillerová. Za soustavnou obětavou 
pomoc a pečlivou práci jí velmi děkujeme.

Tříměsíční praxi po absolvování rekvalifikačního kurzu 
absolvovala od května do srpna na středisku také paní 
Petra Křížová ze Starého Hrozenkova. Také jí 
děkujeme za pomoc.
Ostatní práce jsou zajišťovány externisty - vedení 
účetnictví, odborné poradenství v ekologickém 
zemědělství, lektorská činnost. Pro příležitostnou 
organizační pomoc při realizaci některých vzdělávacích 
a osvětových akcí využíváme také pracovníky na 
Dohody o provedené práci.

Činnost správní rady střediska: 
Správní rada se sešla 3.dubna 2008.

Činnost dozorčí rady střediska:
Předseda dozorčí rady Ing. Šašinka provedl 1.dubna 
2008 kontrolu hospodaření organizace za rok 2006 a 
2007 a vypracoval zprávu o kontrole. Kontrola 
neshledala žádné závažné nedostatky.
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2.1. Poradenství a vzdělávání 
v ekologickém zemědělství, propagace 
ekologického zemědělství 

Díky poradenským, informačním, osvětovým a 
vzdělávacím aktivitám v ekologickém zemědělství je 
středisko známo nejen v kraji, ale i v jiných místech 
republiky. Můžeme říci, že je to převládající činnost 
naší organizace již od jejího vzniku. Pracujeme nejen  
ekofarmami, ale i s dalšími subjekty činnými 
v ekologickém zemědělství. Spolupracujeme se 
zemědělskými agenturami, Svazem PRO-BIO, 
kontrolními organizacemi pro ekologické zemědělství, 
zpracovateli a prodejci biopotravin, školami, 
výzkumnými ústavy i neziskovými organizacemi.

S uvedenými partnery pořádáme vzdělávací a osvětové 
akce, zemědělcům se snažíme poskytovat nebo 
zprostředkovat odborné poradenství, průběžně 
celoročně poskytujeme informační servis. Od roku 
2008 jsme k nabídce služeb přidali i nový informační 
zdroj – naše webové stránky, kde v sekci „Ekologické 
zemědělství“ zveřejňujeme pro zájemce různé aktuality 
z této oblasti.   

V roce 2008 jsme uspořádali 6 vzdělávacích akcí 
pro ekologické zemědělce (4 x školení k Portálu 
farmáře, školení k nové legislativě EZ, seminář 
k odbytu bioproduktů), dále jeden seminář o 
ekozemědělství pro veřejnost v rámci festivalu 
TSTTT,  biojarmark ve Velké nad Veličkou, 
seminář pro kuchaře k vaření z biopotravin, 
prezentovali jsme také ekologické zemědělství na 
výstavě Zahrada Moravy ve SOŠG Staré Město a 
na Jablečné slavnosti v Hostětíně. Celoročně jsme 
rovněž poskytovali poradenství a informační služby 
ekologickým zemědělcům a dalším zájemcům 
v kanceláři střediska i přímo na ekofarmách.
Připravili jsme dále v červnu ve spolupráci 
s regionálním centrem PRO-BIO pro hosty z MAS 
Horní Pomoraví exkurzi na ekologické podniky 
v kraji.
V roce 2008 jsme pořádali například  následující akce:

 Seminář „Odbytové příležitosti pro české 
ekologické zemědělce, zpracování regionální 
bioprodukce ve Zlínském kraji a Bílých 
Karpatech“ 29.10.2008, Hostětín. Seminář 
uspořádán ve spolupráci se svazem PRO-BIO.
31 účastníků.

 16.6. 2008, Kurz „Podpora rozvoje místní 
produkce prostřednictvím vzdělávání 
v regionu Horní Pomoraví“. Zajištění 
exkurze pro členy MAS Horní Pomoraví na 
ekofarmách k regionu – AGRO-BŘEZOVÁ, 
s.r.o.; ZS Pitín, a.s., ZD Bzová-Krhov, Tradice 
Bílých Karpat Hostětín.

 21.6. – 22.6.2008, SOŠG Staré Město, 
Zahrada Moravy. Prezentace ekologického 
zemědělství s ochutnávkou biopotravin, 3850 
účastníků

 28. září 2008. Prezentace ekozemědělství, 
Kopanic a Bílých Kapat v samostatném 
stánku na Jablečné slavnosti v Hostětíně.

V následující části jsou podrobněji popsány další 
realizované aktivity : 

2.1.1. Seminář pro kuchaře s praktickou 
ukázkou vaření – „Vaření z biopotravin“

13. února 2008 cvičná školní kuchyně SOŠ 
v Luhačovicích

V únoru jsme ve spolupráci se  SOŠ Luhačovice 
připravili již druhý seminář pro kuchaře, kterým jsme 
chtěli více přiblížit principy produkce biopotravin a 
možnosti jejich úpravy v kuchyni. Do cvičné školní 
kuchyně jsme pozvali na celý den kuchaře 
z luhačovických lázeňských domů a hotelů. Lektor Ing. 
Milan Drgáč jim nejprve teoreticky shrnul principy 
ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Po 
něm vystoupil šéfkuchař z brněnské jídelny REBIO 
pan Vlastimil Kelbl, který představil své praktické 
zkušenosti s úpravou biopotravin. S účastníky semináře 
uvařil následně několik druhů pokrmů z biopotravin.  
Po vaření přišla na řadu ochutnávka pokrmů.
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Akce se zúčastnilo asi 24 účastníků. Finančně ji 
podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR 
prostřednictvím projektu „Síť agro-envi“.

2.1.2. Školení pro ekologické zemědělce:
„Změny v legislativě ekologického zemědělství“

18. listopadu 2008 na SOŠ Luhačovice

V úterý 18. listopadu 2008 proběhlo v Luhačovicích 
školení s názvem „Změny v legislativě ekologického 
zemědělství“. Akci uspořádalo PRO-BIO regionální 
centrum Bílé Karpaty ve spolupráci s Informačním 
střediskem pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
v kongresovém sále SOŠ Luhačovice. Finančně byla 
podpořena Ministerstvem zemědělství ČR. 

Školení bylo určeno především ekologickým 
zemědělcům Zlínského kraje, zúčastnilo se však i 
několik zájemců z Jihomoravského kraje. Celkově 
navštívilo tuto vzdělávací akci 77 osob. Ekozemědělci 
mohli získat podrobné informace týkající se nových 
legislativních pravidel, která začínají pro ekologické 
zemědělství platit od 1. ledna 2009. K novým 
předpisům patří zejména Nařízení Rady (ES) 
č.834/2007 a prováděcí pravidla k tomuto nařízení, 
která jsou shrnuta v Nařízení Komise (ES) č.889/2008. 

Přednášel Ing. Milan Berka, ředitel kontrolní 
organizace KEZ, o.p.s. Chrudim. Moderoval Ing. 
Milan Drgáč, správce PRO-BIO RC Bílé Karpaty. 
V závěru školení měli účastníci prostor také pro dotazy 
a diskusi. 

2.1.3.  Školení pro ekologické zemědělce:
„Portál farmáře na internetu – možnost 
evidence pozemků, hnojiv a zvířat 
v ekologickém zemědělství“

Slavičín, počítačová učebna Nadace Jana Pivečky

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, 
o.p.s. uspořádalo ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty v lednu, únoru a říjnu 2008 celkem čtyři
školení pro ekologické zemědělce Zlínského kraje a 

okresu Hodonín, která byla zaměřena na seznámení 
s internetovým Portálem farmáře MZe, který je 
oficiálním zdrojem některých důležitých zemědělských 
informací, databází a evidencí.  Přes tento portál 
mohou zemědělci například nahlížet do evidence svých 
pozemků a předepsaných managementů pro jednotlivé 
plochy, mají zde k dispozici digitální mapy 
obhospodařovaných území, portál umožňuje přístup do 
registru zvířat, mohou si přes něj provádět povinnou 
evidenci hnojení a další operace. Je zde také centrální 
veřejná databáze příjemců dotací MZe i další funkce.
Lektorsky nám pomohli pracovníci Zemědělské 
agentury MZe v Uherském Hradišti. Výuka probíhala 
v počítačové učebně Nadace Jana Pivečky ve 
Slavičíně. Účastníci školení si tak mohli přímo 
vyzkoušet práci s Portálem na počítači. Zkoušeli si 
sami například zavést po portálu povinnou evidenci
hnojení, a vyzkoušeli si i další možnosti, které tato 
internetová aplikace nabízí. O školení byl velký zájem,
proto byl připraven ještě další kurs na rok 2009.

Termíny čtyř uskutečněných školení k Portálu 
farmáře:

 29.1.2008, Slavičín, 28 účastníků
 12.2.2008, Slavičín, 19 účastníků
 8.10.2008, Slavičín, 18 účastníků, 

začátečníci
 16.10.2008, Slavičín, 15 účastníků, 

pokročilí

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

Dlouhodobě spolupracujeme zejména se dvěma 
školami zemědělského zaměření: Střední odbornou 
školou a gymnáziem ve Starém Městě, Střední 
školou zemědělskou a přírodovědnou v Rožnově 
pod Radhoštěm.

Několik vzdělávacích akcí jsme uspořádali společně 
také se  Střední odbornou školou z Luhačovic, která 
připravuje a vzdělává i pracovníky pro podniky 
veřejného stravování. Kuchaře seznamujeme
s biopotravinami, a za pomoci zkušených lektorů jim 
prezentujeme možnosti úpravy biopotravin v kuchyni. 

2.1.5. Seminář „Ekologické zemědělství a 
ochrana životního prostředí“ 

29. listopadu 2008 v rámci XXXIII. ročníku festivalu 
TSTTT v Uherském Hradišti

Tradiční vzdělávací akci pro veřejnost v rámci festivalu 
TSTTT (Týká Se To Také Tebe) pořádá Informační 
středisko společně s  PRO-BIO regionálním centrem
Bílé Karpaty pravidelně každý rok – zpravidla koncem 
měsíce listopadu.  
Celé sobotní odpoledne prezentují pozvaní lektoři 
nejrůznější poznatky, pravidla a zajímavosti týkající se 
ekologického zemědělství a výroby biopotravin.
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Součástí akce jsou i oblíbené ochutnávky biopotravin a 
jídel z nich připravených.

Program semináře v roce 2009:
Úvod do ekologického zemědělství, stav 
ekologického zemědělství v roce 2008 a změny 
v legislativě EZ (Ing. Drgáč)
Podmínky Cross-compliance v roce 2009 (Ing. Josef 
Dvořák, MZE ČR Praha)
Dotační programy pro ekologické zemědělství 
z pohledu ochrany přírody (Mgr. Bohumil Fišer, 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha)
Představení rodinné ekofarmy pana Ondřeje 
Podstavka z Bozetic (chov mléčného skotu, drůbeže a 
produkce vajíček)
Projekt „Ekozemědělci přírodě“ (Ing. Alena 
Malíková, Bioinstitut o.p.s. Olomouc)
Představení ekofarmy Ing. Josefa Folty z Kateřinic u 
Příbora (Chov masného skotu a travní semenářství)
Představení ekofarmy Ing. Jana Ksiazkiewicze.

Na akci se zaregistrovalo 89 účastníků, skutečný počet 
však odhadujeme minimálně na 100 osob. Složení 
účastníků je velmi pestré. Seminář navštěvují
zemědělci, zahrádkáři, studenti, učitelé, filmaři, 
pracovníci ministerstev, obchodníci, pracovníci 
neziskových organizací i spotřebitelé. Děkujeme všem 
lektorům, pomocným organizátorům i všem dalším, 
kteří nám pomohli se zajištěním této rozsáhlé akce a s 
přípravou ochutnávek.
Akci nám finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství
a Klub kultury v Uherském Hradišti.

2.1.6. Poradenství v ekologickém zemědělství 

V roce 2008 jsme environmentální poradenství řešili 
díky dvěma projektům a finančním prostředkům, které 
na ně byly schváleny. 
Do konce února nám ještě dobíhal projekt OPRLZ  
„Síť agro-envi“, který byl spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Po jeho ukončení jsme pak na poradenství mohli využít  
dotaci přidělenou na druhý projekt  nazvaný 
„Informační a poradenské služby v ekologickém 

zemědělství, údržbě krajiny a ochraně přírody 
v Bílých Karpatech a Zlínském kraji“. Projekt byl 
finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. 

Poradenství a informační servis v kanceláři střediska 
většinou poskytujeme klientům bezplatně, terénní 
poradenství si však zemědělci zčásti spolufinancují.
Tento postup jsme museli zvolit i s ohledem na 
pravidla grantů, kdy je nutné zabezpečit kromě 
schválené dotace i spolufinancování rozpočtu projektů 
z jiných zdrojů. V případě některých projektů je to i 
30%, proto některé služby nemůžeme poskytovat 
bezplatně, ale pouze za nižší dotovanou cenu.  
Pro terénní poradenství využíváme odborných 
akreditovaných externích poradců. Se střediskem 
dlouhodobě spolupracují  hlavně Ing. Milan Drgáč a 
Ing. Lubomír Drgáč. 

V roce 2008 bylo zajištěno terénní poradenství 
v rozsahu 200 hodin – z projektu MŽP. Jednalo se o 16 
podniků, které využily nabídku poradenských služeb.
Dále také 68 hodin z projektu OPRLZ u šesti subjektů.

Poradenství využívají podniky nejčastěji při vstupu do 
systému ekologického zemědělství, nebo v případě 
přípravy farmy na kontrolu ekologického zemědělství.

2.1.7. Účast na dalších akcích  zaměřených na 
ekologické zemědělství

Bioakademie 3.-5.9.2008. Renata Vaculíková  se na 
základě žádosti svazu PRO-BIO opět podílela v srpnu
na přípravě 8. Evropské letní akademie ekologického 
zemědělství, která se konala od 3.9. do 5.9. v Lednici. 
Po dobu příprav konference dojížděla do sídla PRO-
BIA v Šumperku. Bioakademie se každoročně účastní  
více než 200 osob z různých zemí. 

Témata konference v roce 2008: 
KONFERENCE PRO PRAXI - A
Téma: „Tržní produkce a zajištění kvality 
VĚDECKÁ KONFERENCE – B
Téma: „Nové poznatky vědy a výzkumu“
Konference byla opět doplněna také workshopy a 
exkurzemi na Slovensko, na Moravu a do Rakouska.

2.2. Podpora iniciativ směřujících 
k údržbě  bělokarpatských  luk 

2.2.1. Pomoc při vyřizování dotací MŽP a 
MZE

Dříve jsme pomáhali místním občanům při podávání a 
vyřizování žádostí o dotace na údržbu luk z Programu 
péče o krajinu. V posledních letech byl však kvůli 
omezení rozpočtu Správy CHKO počet žádostí značně 
eliminován. Prakticky tak již toto poradenství 
neposkytujeme, protože na dotace dosáhnou jen ti, kteří 
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udržují pozemky v nejcennějších zónách CHKO a 
Správa CHKO s nimi komunikuje přímo.
Poskytujeme však stále poradenství k zemědělským 
dotacím. Týká se zejména agro-environmentálních 
opatření. Poskytujeme tyto služby jak v kanceláři 
střediska, tak i během terénního poradenství na 
ekofarmách, které je podrobněji popsáno v bodu  2.1.6.

2.3. Propagace regionu Moravských 
Kopanic, Bílých Karpat

K propagaci regionu se snažíme využívat různých 
regionálních akcí, ale nově také našich webových
stránek, kam umísťujeme různé informace, fotografie a 
pozvánky, které mají za cíl představit zdejší zajímavá 
místa, akce a další dění v regionu. Snažíme se, aby si 
na našich webových stránkách každý návštěvník našel
potřebné informace, které využije při plánování výletu, 
nebo při samotné návštěvě naší oblasti.

2.3.1. Biodožínky a biojarmark na Ozvěnách
Horňácka, Velká nad Veličkou 23. srpna 2008

Informační středisko zajišťuje již pravidelně od roku 
2002 biojarmark a prezentaci ekologického 
zemědělství v rámci folklórního festivalu „Ozvěny 
Horňácka“ ve Velké nad Veličkou. Celá akce má velmi 
příjemnou atmosféru, spojení prezentace folklóru a
ekologického zemědělství se nám osvědčilo, a 
považujeme za velice přínosné v této tradici stále 
pokračovat. 
Na letošním biojarmarku dne 23. srpna se prezentovali 
následující  prodejci, ekofarmy, a organizace:

LACRUM Velké Meziříčí s.r.o., sortiment biosýrů
Ján Chorvát z Melčic-Lieskového, SR, biozmrzlina
Ekologický zemědělský podnik Heliavita s.r.o., 
Valašská Bystřice, biobroskve a biokosmetika
Ekofarma s chovem ovcí, Josef Ondrucha, Valašská 
Bystřice, ovčí biosýry, výrobky z ovčí vlny
TBK Hostětín, mošty, biosirupy, 
Ing. Zdeněk Ševčík z Pitína, sušené bioovoce
Kvatro-ekostatek, spol. s r.o., nabídka pokrmů z 
hovězího biomasa, (bio hovězí maso dodal Moravan-
masná výroba s.r.o. z Petřvaldu)
FOA, Nadační fond pro ekologické zemědělství a 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 
z Veselí nad Moravou
ZS Pitín, a.s., ukázka obilovin a dalších bioproduktů
IS Kopanice – propagační materiály o ekologickém 
zemědělství a literatura

V předvečer Ozvěn, v pátek 22. srpna vystoupil 
v přírodním amfiteátru Ondřej Havelka a skupina 
Melody Makers. Během sobotního programu pak se 
představila celá řada folklórních souborů, muzik a 
sborů. Akci navštěvuje každoročně kolem 2000 
návštěvníků.

2.3.2. „Cesta za krásami Kopanic“,                  
11. října 2008, Starý Hrozenkov – Žítková, 

V průběhu roku nás oslovila vedoucí knihovny 
v Babicích, zda bychom pro jejich čtenáře nemohli 
uspořádat na podzim naučný výlet za pověstmi a 
krásami Kopanic. Rozhodli jsme se, že této žádosti 
vyhovíme, naplánovali jsme tedy společnou akci 
na sobotu 11. října 2008. Zajistili jsme pro hosty 
z Babic a okolí celodenní výlet s průvodci do okolí 
obce Žítková. Celkem se zúčastnilo 15 osob. Část 
účastníků byly děti, část dospělí. Ukázali jsme 
návštěvníkům nejen krásnou okolní přírodu, ale snažili 
jsme jim přiblížit i různé pověsti, které se vážou 
k určitým místům na Kopanicích.  

2.3.3. Podzimní pěší výlet za přírodou Kopanic,                  
15. listopadu 2008, Starý Hrozenkov – Žítková, 

Ve spolupráci se školní družinou jsme připravili pro 
veřejnost malý podzimní pěší výlet za přírodou 
Kopanic. Vydali jsme se v sobotu ráno 15. listopadu ze 
Starého Hrozenkova směrem k Žítkové, dále na Lokov,
a pokračovali jsme až do blízkosti obce Bzová-Krhov. 

Z větší části vedla trasa po naučné stezce, dověděli 
jsme se tak mnoho zajímavostí o okolní přírodě a 
krajině. Objevili jsme navíc i málo známý Lom Lokov 
(Krhovský lom), kde se dříve těžil glaukonitický 
pískovec a vyskytuje se zde řada zajímavých 
živočichů a rostlin. Nikdo z nás zde předtím nebyl a 
ani jsme o této lokalitě neslyšeli. Našli jsme zde také  
ohniště, proto jsme jej vyžili na opečení špekáčků. Na 
zpáteční cestě jsme se zastavili ještě na Chatě Janka.

Akce se všem líbila, proto jsme si slíbili, že budeme 
podobné naučné výlety do přírody pořádat častěji. 
Věříme, že tak poznáme další známá i neznámá místa 
našeho regionu.
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2.4. Informační servis a další služby 

Celoročně poskytujeme nejen odborně zaměřený 
environmentální informační servis, ale také v rámci 
možností i informační servis návštěvníkům regionu a 
turistům. Je možné u nás zjistit informace o 
turistických trasách, různých zajímavostech Chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty, ubytování, kulturních 
památkách a akcích v regionu. Návštěvníci si mohou 
na středisku zakoupit mapy, pohlednice a drobné 
propagační předměty. Středisko navštívilo v roce 2008 
asi 200 turistů. 
Vedle informací z ekologie a turistiky se snažíme 
zajistit místním obyvatelům i zájemcům další 
informace týkající se různých témat  a oblastí.

Pokračujeme i nadále v poskytování doplňkových 
služeb, které nabízíme veřejnosti: kopírování, tisk, 
fax, veřejný internet, administrativní služby, 
pomoc při přípravě žádostí o dotace, prodej 
odborné literatury a propagačních regionálních 
materiálů. V roce 2008 jsme zaznamenali přibližně 
140 návštěv na středisku 

Středisko má také malou knihovnu o velikosti 
přibližně 500 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. Některým 
také zprostředkováváme návštěvy, stáže nebo praxe na 
ekofarmách.

V uplynulém roce jsme například pomohli zajistit praxi 
na ekofarmě u Košařů dvěma francouzským 
studentkám zemědělského lycea v Auch. Pomohli jsme 
zajistit také kontakty a návštěvu několika ekologických 
podniků v ČR pro jejich učitele pana Francka Fouilleta. 
Při přípravě diplomových prací se na nás obrátilo 
s žádostí o informace několik studentů, například Pavla 
Pelikánová z Prahy a Iva Rosenbergová ze Starého 
Hrozenkova. 

Nadále se snažíme vyjít vstříc i uchazečům o 
zaměstnání z Kopanic, a to umožněním praxe a 
stáže na středisku po různých rekvalifikačních 
kurzech které jim předepisuje Úřad práce. V roce 

2008 vykonala několikaměsíční praxi na středisku po 
rekvalifikačním kurzu paní Petra Křížová ze Starého 
Hrozenkova.
Většinou se u praxí a stáží jedná o rekvalifikaci 
zaměřenou na administrativu nebo počítače. 
V posledních třech letech byla takto na středisku 
například Marta Záhorová z Vyškovce; Jana Turzová,
Laďka Gorčíková a Laďka Miková ze Starého 
Hrozenkova; Evženie Hillerová ze Žítkové. Praktikanti 
a stážisté mají možnost něco nového se u nás naučit, 
procvičit poznatky z rekvalifikačního kurzu. Pomáhají 
nám s vedením administrativy a s pořádáním různých 
akcí. Za tyto praxe a stáže nemá středisko žádné příjmy 
od Úřadu práce ani rekvalifikačních agentur, přesto 
však se snažíme nezaměstnaným v rámci možností 
vyjít vstříc. Víme, že vykonání praxe v místě bydliště 
je pro ně vítanou příležitostí a významnou úsporou
finančních prostředků i času.

2.5.  Projekty  realizované v roce 2008

V následující části jsou podrobněji popsány 
realizované projekty střediska.

2.5.1. Projekt „Informační a poradenské služby 
v ekologickém zemědělství, údržbě krajiny a 
ochraně přírody v Bílých Karpatech a 
Zlínském kraji“ Projekt byl finančně podpořen
v grantovém řízení MŽP. 

Zaměření projektu je patrné již z jeho názvu. Byl určen 
především na environmentální informační a 
poradenskou činnost střediska. Dotaci MŽP jsme 
využili na celoroční poradenství poskytované 
v kanceláři střediska a také na terénní poradenství na 
ekofarmách, které zajišťujeme na základě přijatých 
objednávek prostřednictvím smluvních akreditovaných 
poradců. 
Celková výše projektu na rok 2008 byla 350.000,- Kč. 
Z toho dotace Ministerstva životního prostředí činila 
245.000,-Kč a 105.000,-Kč jsme museli 
spolufinancovat z vlastních zdrojů.

Evidovali jsme v rámci projektu od března do prosince 
300 environmentálních dotazů (telefon, e-mail, osobní 
návštěvy) a 200 poradenských hodin terénního 
poradenství na ekofarmách. Farmy využívají terénních 
poradců především při přípravě na pravidelné 
každoroční kontroly, při nichž pověřené kontrolní 
organizace zjišťují, jestli daná ekofarma hospodaří 
v souladu s platnými zákony a předpisy pro ekologické 
zemědělství, a zda vede předepsané evidence pro 
ekologické zemědělství. Terénní poradce si zvou také 
zemědělci, kteří se teprve připravují na vstup do 
systému ekologického zemědělství a potřebují pomoci 
hlavně při  přípravě na vstupní kontrolu a seznámení 
s platnou legislativou.
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Díky projektu jsme také aktualizovali ve druhé 
polovině roku naše webové stránky a doplňovali na ně 
různé informace a aktuality, zejména z ekologického 
zemědělství.

V roce 2008 jsme podali podobný projet na MŽP pro 
následující rok. Byl schválen a můžeme tak ve výše 
uvedených aktivitách pokračovat i nadále.

2.5.2.  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 ukončen 28. února 
2008. Měl 36 partnerů ze 4 krajů a koordinátorem pro 
Zlínský kraj bylo Informační středisko. Vedoucím 
celého projektu a nositelem byl PRO-BIO Svaz 
ekologických zemědělců. Stěžejními aktivitami byly 
informační a poradenské služby se zaměřením na 
ekologické zemědělství a agro-environmentální 
opatření. Tato činnost byla doplněna navíc mnoha 
vzdělávacími a osvětovými aktivitami (semináři,
přednáškami, exkurzemi, biojarmarky, vydáváním 
odborných publikací aj.). V roce 2008 jsme tedy již jen 
v lednu a únoru dokončovali některé schválené 
aktivity. Projekt byl uzavřen na posledním společném 
setkání partnerů v  Šumperku 27.února 2008. Zde
proběhl současně také seminář pro veřejnost nazvaný 
„Biopotraviny a zdraví“.

Celkový rozpočet Informačního střediska v rámci 
tohoto velkého projektu na dva roky činil  1.006.100,-
Kč. Dotace ESF tvořila 904.700,- Kč, z vlastních 
zdrojů jsme museli dofinancovat 101.400,- Kč. 
V roce 2008 jsme z uvedené dotace dočerpali  přibližně 
135.000,- Kč.

Projekt byl ukončen v únoru, ale poslední splátka 
grantu ve výši asi  90.000,- Kč byla dle smlouvy 
poukázána na náš účet až po schválení závěrečné 
zprávy projektu Ministerstvem životního prostředí, a 
po provedení několika auditů. Tato procedura nakonec 
trvala několik měsíců. Zbývající peníze jsme obdrželi 

tedy až ke konci roku 2008. Uvedená částka nám tak 
v průběhu roku scházela, museli jsme si proto vzít 
půjčku, abychom toto období překonali.

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

Dalším projektem podpořeným z Evropského 
sociálního fondu, do něhož jsme se zapojili, byl projekt 
ÚVR ČSOP Praha. Český svaz ochránců přírody nám 
nabídl účast ve svém projektu zaměřeném na rozvoj 
informačních center v chráněných krajinných 
oblastech.. Byl to rovněž dvouletý projekt. Byl zahájen  
v roce 2006, většina aktivit byla realizována v roce 
2007 a ukončen byl v roce 2008. Bylo do něj zapojeno 
asi 30 neziskových organizací z různých CHKO ČR 
s nimiž jsme se setkávali pravidelně na dvoudenních 
projektových školeních, kterých bylo asi deset, a 
konala se v různých Chráněných krajinných oblastech
České republiky. Tato setkání byla velmi inspirativní,
umožnila nám naučit se mnoho nových věcí a poznat 
celou řadu podobně zaměřených organizací a 
zajímavých lidí.

V projektu jsme byli zapojeni jako partner – dodavatel 
služeb. Kromě úhrady školení a cestovného na tato 
vzdělávací setkání jsme získali i příspěvek 100.000,-
Kč. Ten jsme v roce 2007 využili na realizaci projektu 
na téma „Interpretace místního dědictví“. Ve 
spolupráci s ženským sborem Čečera ze Starého 
Hrozenkova tak bylo připraveno celovečerní hudebně-
dramatické představení „Z Hrozenka do sveta“ 
k desátému výročí sboru a byly zhotoveny a spuštěny i 
webové stránky sboru na www.cecera.cz. 

V roce 2008 se konaly ještě závěrečné dva 
workshopy k projektu:

 31.1.-1.2.2008 v Krásné Lípě
 19.-20.3.2008 ve Vlašimi

2.5.4.  Dotace od Zlínského  kraje – projekt 
„Učíme se od přírody II.“

V létě 2008 jsme dokončovali projekt „Učíme se od 
přírody II.“, který byl zahájen už v roce 2007. Dotace
ve výši 100.000,- Kč nám byla schválena na aktivity 
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Program byl 
vyhlášen Odborem školství, mládeže a sportu 
Zlínského kraje. Celkový rozpočet projektu byl 
necelých 154.000,- Kč. Část jsme dofinancovali opět 
z jiných zdrojů. V roce 2008 jsme z celkové dotace
proúčtovali ještě přibližně 64.000 Kč. V rámci projektu 
jsme zorganizovali a financovali několik ekologicky 
zaměřených výchovných aktivit, orientovaných 
zejména na žáky základní a mateřské školy, a také 
několik osvětových akcí pro veřejnost v oblasti 
ekologického zemědělství.  Šlo zejména o odborné 
exkurze pro školu, vánoční dílnu pro MŠ, Svatojánský 
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pochod pro MŠ, prezentaci ekologického zemědělství a 
biopotravin v Modré u Velehradu v rámci Dnů lidí 
dobré vůle 2007, prezentaci EZ na výstavě Zahrada 
Moravy 2008, přípravu webových stránek střediska aj.. 

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

Také v roce 2008 se středisko zapojilo do programu 
„Národní síť středisek ekologické výchovy“. Od tohoto 
roku byly pro program navýšeny finanční prostředky 
díky vstupu dalšího partnera – Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Dříve program financovalo 
pouze Ministerstvo životního prostředí, a tak jsme 
získávali na environmentální osvětové a vzdělávací 
akce pro veřejnost částku v rozmezí přibližně 10.-
15.000,- Kč ročně. V roce 2008 činily finanční 
prostředky pro  středisko celkem 52.903,- Kč. Byli 
jsme zapojeni do dvou modulů: Modulu č.4. –
Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti a modulu č. 3b –
Vzdělávání odborné veřejnosti. Prostředky jsme využili 
na uspořádání nebo spolufinancování 7 osvětových a 
vzdělávacích akcí.

2.5. 7. Další  připravené granty

V srpnu 2008 nám byla schválena dotace ze Státního 
fondu životního prostředí na realizaci projektu  
„Komplex environmentálních informačních, 
poradenských, vzdělávacích a osvětových služeb pro 
Bílé Karpaty a Zlínský kraj“. Oproti žádosti však nám 
bylo v rozhodnutí o přidělení dotace velmi navýšeno 
vlastní spolufinancování. To by činilo 44%, což je pro 
neziskovou organizaci příliš vysoký podíl. Proto jsme 
si nemohli zatím dovolit tento projekt realizovat. 
Máme čas na zahájení a na zajištění spolufinancování 
ještě 12 měsíců.

Připravili jsme také žádost na Zlínský kraj. Projekt 
byl zaměřen na vzdělávání ekologických zemědělců 
v problematice Cross-compliance. I když byla dle 

administrátora naše žádost velmi kladně hodnocena, 
prostředky pro realizaci projektu jsme nezískali.

Další žádost jsme podali na Státní zemědělský a 
intervenční fond do Programu rozvoje venkova, do 
opatření I.3.1. Další vzdělávání a informační 
činnost. Projekt nese název „Vzdělávání 
v ekologickém zemědělství“. Byl schválen k podpoře 
koncem roku, s jeho realizací však započneme až 
v roce 2009 a bude ukončen v roce 2010. Naplánovali 
jsme v rámci projektu deset vzdělávacích akcí pro 
ekologické zemědělce. Problematické bude však 
zajištění předfinancování celého projektu. Částku 
306.406,- Kč máme obdržet až po ukončení všech akcí 
a po schválení vyúčtování. Budeme si tedy muset 
vyřídit další půjčku, abychom mohli projekt 
předfinancovat.

V říjnu jsme podali také 4 žádosti o dotaci na 
Ministerstvo životního prostředí pro rok 2009. 
Z těchto žádostí byla schválena žádost na ekologické 
poradenství a informační služby, podobně jako v roce 
2008.

2.6. Spolupráce s dalšími 
organizacemi a školami

Středisko je již několik let členem následujících 
organizací:

 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se 
sídlem v Šumperku  www.pro-bio.cz

 Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat se 
sídlem v Hostětíně www.tradicebk.cz

 Líska občanské sdružení pro EVVO ve 
Zlínském kraji – www.liska-evvo.cz

 MAS Bojkovsko www.mas-bojkovsko.cz

V rámci uvedených sdružení realizujeme společné 
projekty nebo dílčí akce a aktivity. Se Svazem PRO-
BIO to byl v posledních dvou letech například výše 
zmiňovaný projekt z Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů. Podílíme se i na správě a koordinaci 
regionálního centra svazu pro Zlínský kraj a okres 
Hodonín. Svaz má více než 600 členů v celé republice, 
a je tak pro nás nejen zdrojem odborných informací, 
ale i kontaktů, které můžeme využít při naší práci. Jeho 
členy nejsou jen ekologičtí zemědělci, ale i
zpracovatelé, prodejci biopotravin, školy, neziskové 
organizace, poradci a spotřebitelé biopotravin.

S členy sdružení Tradice Bílých Karpat jsme řešili 
v uplynulých letech různé projekty zaměřené na 
podporu a rozvoj ekologického ovocnářství a 
regionálních tradic.
Od roku 2007 jsme členem i v občanském sdružení 
Líska, které zastřešuje subjekty a jednotlivce zaměřené 
na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu ve 
Zlínském kraji. Pro rok 2009 připravili jeho členové 
společnou grantovou žádost do Státního fondu 
životního prostředí na dvouletý síťový projekt. 
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Zapojilo se i informační středisko. Žádost  byla podána 
počátkem roku 2009.  

Spolupracujeme v rámci svých aktivit však i s řadou 
dalších organizací, institucí i jednotlivců.
Významným partnerem jsou například školy. 
Spolupráci s nimi je věnována následující část výroční 
zprávy.   

2.6.2.  SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Spolupráce s mateřskými školami ve Starém 
Hrozenkově a Korytné již trvá několik let. 
Téměř každý rok pořádáme v červnu společné 
celodenní setkání s výletem a naučnou stezkou s 
ekologickým zaměřením. V pořádaní akce se střídáme,
střídáme i navštívená místa,  chceme tak mimo jiné 
dětem i dospělým ukázat zajímavé lokality a krásy
Bílých Karpat. Účastníky jsou děti, učitelky, rodiče i 
pracovníci a dobrovolníci z informačního střediska. 

Akci jsme nazvali „Svatojánský pochod“, protože 
první rok se konala na svátek Sv. Jana. V dalších letech 
již se nám tento datum dodržet nepodařilo, název však 
už zůstal zachován i pro akce následující. 
Svatojánský pochod v roce 2008 probíhal v okolí obce 
Korytná a Ranče Lipiny. Ústředním tématem bylo 
třídění odpadů. Žezlo hlavního pořadatele převzala 
tentokrát MŠ Korytná, protože v předcházejícím roce 
probíhal pochod  u nás – na Mikulčině Vrchu. 
Středisko každoročně zajišťuje finanční prostředky na 
realizaci akce. V Korytné i na ranči se nám velmi 
libilo. Příští rok tak přijedou hosté  Korytné k nám. Do 
akce se zapojilo 62 osob.

Pro mateřskou školu Starý Hrozenkov jsme v roce 
2008 připravili ještě další dvě akce. 

7. října 2008 to byla exkurze do Pivečkova 
lesoparku ve Slavičíně spojená s návštěvou Nadace 
Jana Pivečky. 

2. prosince 2008 jsme uspořádali společně již pátou 
vánoční výtvarnou a tvořivou dílnu pro děti, rodiče 
a kamarády školky. S dílnou nám každoročně velmi 
ochotně a zručně pomáhá výtvarnice Domu dětí a 
mládeže v Uherském Brodě - paní Radka Benešová. 
Tentokrát jsme zkoušeli  malování na sklo. Mohli 
jsme si pod odborným vedením namalovat barevné 
kolečko na zavěšení do okna nebo na zeď. Dílny se 
zúčastnilo 46 osob.

Na všechny uvedené akce pro školky středisko zajistilo 
finanční prostředky z různých grantů - na úhradu 
autobusu, stravy, materiálu i lektory.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Pro žáky základní školy Starý Hrozenkov jsme 
zorganizovali  na 28. května 2008 přírodovědnou
exkurzi do okolí Valašských Klobouk. Navštívili jsme 
v doprovodu lektora Mirka Janíka z ekocentra Kosenka 
několik velmi zajímavých lokalit – přírodní památku 
Dobšená, rezervaci Javorůvky, rozhlednu na Královci i 
ekocentrum Kosenka. Exkurze se zúčastnili žáci sedmé 
a osmé třídy v doprovodu svých učitelů a pracovníků 
střediska. Na exkurzi nám přispěl Zlínský kraj.  

Pro žáky ZŠ Starý Hrozenkov se snažíme pravidelně 
pořádat různé odborné exkurze s ekologickým 
zaměřením, abychom jim doplnili teoretickou výuku ve 
škole, představili různé ekologické projekty a řešení, 
ukázali jim cenné přírodní lokality našeho kraje. 
V minulých letech   jsme tak žáky zavezli na ekofarmu 
v Lužkovicích u Zlína, na ekosídliště Jižní Chlum, na 
ekoprojekty do Hostětína nebo do rezervace Čertoryje
v jižní části CHKO Bílé Karpaty. Akce nejen 
pořádáme, ale zajišťujeme i jejich financování. 
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STŘEDNÍ ŠKOLY:

Jak už bylo zmíněno v části výroční zprávy, která 
přibližuje ekologickou vzdělávací a osvětovou činnost 
střediska, dlouhodobě velmi dobře spolupracujeme i 
s několika středními školami Zlínského kraje. Jde o
tato zařízení:

- Střední odbornou školu a gymnázium ve 
Starém Městě, 

- Střední školu zemědělskou a 
přírodovědnou v Rožnově pod Radhoštěm

- Střední odbornou školu v Luhačovicích.

První dvě školy jsou již několik let členy Svazu PRO-
BIO. Spolupracujeme tak na společných projektech se 
zaměřením na ekologické zemědělství. Pro studenty 
jsme například uspořádali několik odborných exkurzí 
na ekofarmy, v Rožnově jsme organizovali společně 
seminář o dalším vzdělávání v ekologickém 
zemědělství. Ve škole ve Starém Městě pravidelně 
prezentujeme ekologické zemědělství při výstavě 
Zahrada Moravy a využíváme prostory školy 
k pořádání našich vzdělávacích akcí.

Škola v Luhačovicích s námi připravila dva semináře 
s praktickými ukázkami vaření z biopotravin. První se 
konal v roce 2007, druhý v roce 2008. Účastníky byli 
zejména kuchaři z luhačovických hotelů a lázeňských 
domů. Pozvali jsme lektory kuchaře z Brna a z Prahy. 
Škola má také krásný kongresový sál, který jsme 
využili pro pořádání školení ekologických zemědělců 
k legislativě EZ.

2.6.3.  Účast na dalších  schůzkách,
jednáních  a akcích

 Ve dnech 12.6. – 13.6.2008 se Renata 
Vaculíková zúčastnila Konference v Lublani
ve Slovinsku, kde byly slavnostně 
vyhlašovány nejlepší projekty související 
s celoživotním vzděláváním (Leonardo, 
Comenius, atd.). Francouzští partneři 
z Bergerie Nationale z Francie nás pozvali na 
slavnostní předání cen jako jednoho z partnerů 
jejich projektu. Pomáhali jsme jim bezplatně 
se zajištěním některých kontaktů, exkurzí a  
stáží francouzských učitelů na ekofarmách 
v ČR. Francouzský projekt získal v Lublani 
stříbrnou medaili v kategorii projektů 
programu Leonardo. 

 15.dubna v Hostětíně -  Organizační zajištění 
valné hromady PRO-BIO RC Bílé Karpaty.

 Účast na celorepublikové valné hromadě 
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců  
Pavlově 25.4.2008.

 19.9.2008, Uherské Hradiště, 8. jednání 
řídícího výboru Lísky

 13.října účast na schůzce s ministrem školství 
Ondřejem Liškou  ve Zlíně k podpoře EVVO.

2.7. Vzdělávání pracovníků střediska

Snažíme se stále průběžně vzdělávat, abychom mohli 
poskytovat kvalitní poradenství a informační služby. 
V roce 2008 jsme absolvovali jako účastníci následující 
vzdělávací akce:

 27.2.2008, Šumperk, seminář Biopotraviny 
a zdraví, závěrečné setkání projektu 
OPRLZ

 5.3.2008, Brno, konference Biopotraviny ve 
veřejném stravování

 21.5.2008, Brno, odborný seminář pro 
poradce Svazu PRO-BIO s problematice 
konrol Cross-compliance
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3. FINANČNÍ ZPRÁVA                    

Hospodaření Informačního střediska pro rozvoj Moravských Kopanic v roce 2008

Náklady (v Kč)
Spotřeba materiálu         72 780,00    
z toho kancelářské potřeby         14 567,00    
notebook, brašna, flash         21 000,00    
kastrol, hrnce, pánvice, džbán, plech - na ochutnávky          4 888,00    
biopotraviny - vzorky         25 169,50    
odborná literatura          1 496,00    
ostatní spotřebovaný materiál          5 659,50    
Cestovné         35 655,50    
Prodané zboží          4 367,15    
Náklady na reprezentaci          5 360,00    
Ostatní služby       224 060,02    
poradenství       124 046,00    
poštovné          7 718,00    
recyklace tonery, tisk, laminování          8 727,50    
telefony         25 518,02    
přeprava         11 509,50    
www čečera          1 553,00    
účetnictví         16 800,00    
pronájem místností         18 491,50    
roční hosting doména  www.iskopanice          1 785,00    
členské příspěvky PRO-BIO Šumperk a Líska Vsetín          2 000,00    
ostatní          5 911,68    
Mzdové náklady       293 633,00    
Sociální a zdravotní pojištění         78 039,00    
Jiné ostatní náklady          4 782,02    
z toho poplatky banka          3 844,00    
zákonné pojištění odpovědnosti             938,00    
Ostatní pokuty a penále VZP, OSSZ             138,00    
Ostatní náklady - přeplatek fa FP 2847                 0,02    
CELKEM       718 814,69    
Výnosy ( v Kč)
Tržby z prodeje služeb       255 879,50    
tržby ze školení, semináře, poradenství       205 923,50    
biodožínky Velká nad Veličkou         30 000,00    
kopírování, tisk          3 756,00    
Kurz "Podpora rozvoje … pro MAS Horní Pomoraví          8 500,00    
služby pro PRO-BIO RC Bíle Karpaty          7 700,00    
Tržby za prodané zboží         14 727,50    
Přijaté příspěvky       471 417,05    
Úroky               52,50    
CELKEM           742 076,55

   
Hospodářský výsledek         23 261,86    
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 A. Komentář k jednotlivým položkám - hlavní činnost:

Spotřeba materiálu - významnou položku tvoří   – nákup biopotravin, kancelářských potřeb včetně notebooku.
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, MŽP, ZK.
Ostatní služby – významnou část tvoří náklady poradenství v ekologickém zemědělství, dále pak telefony, vedení 
účetnictví, 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, seminářů a administrativy.

B. Komentář k jednotlivým položkám – doplňková činnost:

Prodané zboží – jedná se o nákup knih, pohlednic, map
Ostatní služby – významnou položku tvoří telefony, nájem kanceláře, mzdy

Tržby z prodeje služeb jsou tvořeny především z poradenství v ekologickém zemědělství, administrativy, kopírování, 
tisku, faxu, poplatků za internet.

Tržby za prodané zboží – jedná se o prodej knih, pohlednic, map a dalších propagačních předmětů (propagační čaje, 
tur. známky, CD).

Výnosy celkem ………………………………………………………………..30 569,00Kč
Náklady celkem ……………………………………………………………….13 508,22 Kč

Za rok 2008 dosáhla společnost: 
 v hlavní činnosti hospodářského výsledku 6 201,08 Kč
 v é činnosti výsledku +  17 060,78 Kč

Společnost nemá k 31. 12. 2008 žádné pohledávky.
Společnost eviduje závazky k 31. 12. 2008 v hodnotě 1 945,08 Kč.



14



15

4. PODĚKOVÁNÍ

Za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci v roce 2008 děkujeme zejména:

 Pracovníkům a členům  PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku
 Ekologickým zemědělcům Zlínského kraje

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

 Pracovníkům Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně
 Ladislavě Uhlíkové z Bojkovic
 Evženii Hillerové ze Starého Hrozenkova
 Milanu Drgáčovi z Bojkovic  a  Lubomíru  Drgáčovi z Komně
 Členům Líska, o.s. Vsetín
 Pracovníkům SOŠG ze  Starého Města u Uherského Hradiště
 Pracovníkům SŠZePř z Rožnova pod Radhoštěm
 Pracovníkům ZŠ a MŠ  Starý Hrozenkov
 Pracovníkům  Mateřské školy v Korytné
 Pracovníkům Bioinstitutu, o.p.s. Olomouc
 Vlastimilu Kelblovi z Brna
 Bohumilu Fišerovi z AOPK Praha
 Martě Vlkové ze SOŠ Luhačovice
 Pracovníkům ekocentra Veronica v Hostětíně
 Pracovníkům Zemědělských agentur Uherské Hradiště a Zlín
 KEZ, o.p.s Chrudim
 ÚZEI Brno
 Web2Way, s.r.o.
 Jiřímu Pšurnému,  Jiřímu Šáchovi z Velké nad Veličkou, 
 Jaroslavu Okénkovi 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
 Jaroslavu Strnadovi z prodejny zdravé výživy ze Starého Města
 Tomášu Vrublovi z Moravanu Petřvald
 Mirkovi Janíkovi ze ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky
 Radce Benešové z Uherského Brodu
 Členkám ŽS Čečera ze  Starého Hrozenkova
 Paní Mileně Zajíčkové z Hostětína
 Janě Turzové a Romaně Gajdové z Bojkovic 
 Alešovi Baránkovi ze Starého Hrozenkova
 Janu  Mikovi ze Starého Hrozenkova
 Zdeňkovi Miklasovi z Poteče
 Petře Křížové ze Starého Hrozenkova
 Josefu Miškářovi z Lopeníka
 Sluneční bráně, s.r.o. z Čejkovic
 Pavlu Vaculíkovi ze Starého Hrozenkova
 Milanu Honovi z Uherského Brodu
 Oxalis, spol. s r.o. Slušovice, prodejně Zelený dvorek – Uherské Hradiště
 Davidovi Hiermannovi ze Starého Hrozenkova
 Michaele Mačátové ze Starého Hrozenkova
 Pracovníkům ZO ČSOP Kosenka z  Valašských Klobouk
 Mlékárně Valašské Meziříčí
 Firmě EKO-KOM, a.s.  Praha

Není možné poděkovat jmenovitě všem, kteří nám při naší činnosti v loňské roce pomohli. Snad nám prominou ti, na něž jsme při 
psaní této zprávy nevzpomněli. Děkujeme samozřejmě i jim.  

Za významnou  finanční podporu v roce 2008  děkujeme zejména:  
Evropskému sociálnímu fondu a Ministerstvu životního prostředí; KEZ, o.p.s. Chrudim; PRO-BIO Svazu 
ekologických zemědělců v Šumperku; Zlínskému kraji; Obcím  Moravských Kopanic (Starý Hrozenkov, Vyškovec, 
Vápenice, Žítková); Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina; Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy; 
Ministerstvu zemědělství; Nadaci pro radost z Brna, Milanu Honovi z Uherského Brodu

Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce 2009


