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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 
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  
 
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 Zlínského 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 stále 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 regionu, 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.  
 

Personální obsazení: 
 
Středisko mělo od 1. ledna do 30. dubna  2010 jednoho 
stálého zaměstnance na plný úvazek – Renatu 
Vaculíkovou. Pracuje na středisku jako projektový 
manažer i ředitelka.  
 

Od 1. května do 31.12.2010 jsme získali dotaci na 
vytvoření pracovního místa od společnosti Marlin, 
s.r.o. z Uherského Hradiště v rámci projektu Příležitost 
pro zkušené z Operačního programu lidské zdroje         
a zaměstnanost. Projekt byl určen pro uchazeče            
o zaměstnání, kteří již dosáhli věku minimálně padesáti 
let a jsou tak hůře umístitelní na trhu práce. Mohli jsme 
díky dotaci zaměstnat na 8 měsíců na plný úvazek paní 
Hanu Jurigovou z Vápenic.   
 
Organizační pomoc na akcích a některé pomocné 
administrativní práce většinou zajišťujeme 
prostřednictvím pracovníků na Dohody o provedené 
práci. 
 
Ostatní příležitostné práce a služby jsou nadále 
zajišťovány externisty - odborné poradenství 
v ekologickém zemědělství, lektorská činnost, atd.  
 
Pro středisko pracuje také Ing. Milan Drgáč většinou 
jako externí poradce v ekologickém zemědělství  
a lektor některých vzdělávacích akcí.  
 

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 rada: 
Předseda:   Jan Gabrhel,  Starý Hrozenkov 
Členové:    Bc. František Winter, Hanušovice   
                  Mgr. Josef Bartoš, Vápenice 
 
Dozorčí rada: 
Předseda:   Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice  
Členové:    Ing. Renata Baslerová, Bušín  

Helena Miková, Starý Hrozenkov 
 
 
 
 



 2 

Činnost správní rady střediska  
 
Správní rada zasedá jednou až dvakrát ročně. Celý 
provoz organizace i její financování zajišťuje 
v průběhu roku ředitelka organizace ve spolupráci 
s dalšími zaměstnanci, externími pracovníky                 
a příležitostnými spolupracovníky.  
Správní rada se sešla na jednání 10. listopadu 2010     
ve Starém Hrozenkově v kanceláři střediska.  
 
Členové správní ani dozorčí rady nejsou za svoji funkci 
nijak honorováni, nepobírají žádné finanční příspěvky 
za činnost v radách. 
 
Činnost dozorčí rady střediska 
 
Dozorčí rada má zajišťovat kontrolu organizace            
a jejího hospodaření, vypracovává většinou jednou      
za rok zprávu o kontrole, kterou předkládá správní 
radě.  
 
Předseda dozorčí rady Ing. Šašinka provedl v roce 
2010 kontrolu hospodaření organizace za rok 2009        
a vypracoval zprávu o kontrole pro správní radu. 
Kontrola neshledala žádné závažné nedostatky.  
 
Kontroly organizace 
 
V červnu roce 2010 byla provedena v kanceláři 
střediska ve Starém Hrozenkově kontrola vyúčtování 
projektu „Vzdělávání v ekologickém zemědělství“. 
Kontrolu provedli pracovníci RO SZIF Olomouc. 
Neshledali  na místě žádné závažnější nedostatky. 
Pozdější druhá analytická kontrola stejného projektu 
nám sice neuznala náklady ve výši asi 1601,- Kč, bylo 
to však způsobeno hlavně nejasným výkladem 
pravidel, kdy nám nebyla uznána strava účastníků 
druhého dne vzdělávací akce. V průběhu konání 
projektu provedli pracovníci SZIF ještě jednu 
namátkovou neohlášenou kontrolu přímo na jedné       
ze vzdělávacích akcí. Rovněž neshledali žádné 
porušení pravidel.  
 
 

 2. ČINNOST A ZDROJE         
V ROCE 2010 

 
 
 
V roce 2010 oslavilo středisko již 15. výročí  svého 
založení. Vzniklo jako nadace v září 1995 a v roce 
1999 bylo přeregistrováno na obecně prospěšnou 
společnost. Za 15. let své existence jeho pracovníci  
zrealizovali mnoho projektů a uspořádali nespočet akcí 
- vzdělávacích, osvětových i poradenských a navázali 
spolupráci s celou řadou firem, organizací                      
i s jednotlivců.  

 
 

KNIHA a CD  
„O KOPANICKEJ REČI“ 
 

Nepořádali jsme 
oficiální oslavy 
výročí založení 
střediska, ale dá se 
říci, že jsme          
si neplánovaně 
k jubileu přece jen 
malý dárek 
nadělili - v podobě 

publikace             
O kopanickej reči, 
kterou jsme po 
více než ročních 
přípravách vydali   
i s CD právě 
v září. Pro křest  
naší publikace 

jsme zvolili místní hody s dožínkami 5. září 2010. Na 
její přípravě se podílela celá řada místních lidí, rodáků 
a dalších pomocníků. Do přípravy se zapojilo několik 
desítek osob. Jde o sbírku povídek, příběhů, 
vzpomínek, veršů, fotografií, přezdívek a lidových 
rčení a moudrostí. Obsahuje i krátkou kapitolu             
o historii území a kopanický slovníček, také kresby 
místního autora. Na CD jsme navíc zaznamenali           
i mluvené slovo a písně v podání místních interpretů    
a sborů. Celkem obsahuje 50 nahrávek v trvání 74 
minut. Kniha má 137 stran. Dílo vzbudilo velký zájem 
veřejnosti i médií, ohlasy jsou vesměs kladné. Jsme 
tomu velmi rádi, potěšilo to i samotné autory 
příspěvků, kteří si s přípravou textů pro knihu dali 
nemalou práci. Určitě si všichni tento úspěch zaslouží. 
Hodinový pořad i další upoutávky ke knize odvysílal 
Český Rozhlas Brno a reportáž o knize natočila i TV 
NOVA. Pro středisko i Moravské Kopanice byla tato 
publikace významným počinem a jistě i důležitou 
propagací. Ještě dlouho po jejím vydání se na nás 
obraceli jednotlivci, knihovny i organizace s dotazy    
na vydanou publikaci. Pro knihu O Kopanickej reči 
jsme získali podporu z Ministerstva pro místní rozvoj, 
z Poštovní spořitelny prostřednictví Nadace VIA          
a  od paní Marie Gazdové.  
 

 

NOVÉ LOGO IS KOPANICE 
 
V roce 2010 pro nás také Michal Stránský ze Starého 
Města navrhl nové velmi pěkné logo, které bychom 
chtěli začat používat.  
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PROJEKT „ŽIVÝ VENKOV“ 
POPOŘENÝ MINISTERSTVEM 
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
 
Pro rok 2010 jsme získali dotaci 350.000,- Kč 
z Ministerstva pro místní rozvoj na náš projekt „Živý 
venkov“, v rámci něhož jsme zrealizovali celou řadu 
aktivit zaměřených na rozvoj regionu, tradice                
i ekologické zemědělství. Celkový plánovaný 
minimální rozpočet projektu dle žádosti byl 500.000,- 
Kč, museli jsme tedy zajistit i potřebné 
spolufinancování z jiných zdrojů a z tržeb. Jak už bylo 
zmíněno, z tohoto projektu jsme část prostředků využili 
na přípravu a vydání publikace s CD O Kopanickej 
reči, zorganizovali jsme ale také tradiční biojarmark     
ve Velké nad Veličkou, třídenní odbornou exkurzi 
ekozemědělců Zlínského kraje do jižních Čech              
a na Vysočinu, uspořádali jsme i dvě odborné 
vzdělávací akce se zemědělským zaměřením: seminář 
o ekologickém zemědělství v rámci TSTTT 
v Uherském Hradišti a dvoudení seminář v Halenkově 
o horsemanshipu – komunikaci člověka a koně.         
Pro spolupracující školy z regionu pak jsme 
zorganizovali a financovali z projektu několik 
odborných exkurzí s environmentálním zaměřením.  
Nakonec se nám díky úspěšnosti publikace i akcí 
podařilo zajistit ještě vyšší spolufinancování              
pro projekt než jsme původně předpokládali. Náklady 
projektu však byly také vyšší oproti předpokladu, takže 
byl rozpočet projektu vyrovnaný.   
 
 

VZDĚLÁVÁNÍ Z PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA (SZIF) 
 
Ke 30.  dubnu jsme ukončili realizaci projektu 
„Vzdělávání v ekologickém zemědělství“, který byl 
podpořen z Programu rozvoje venkova, v rámci 
opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační 
činnost. Administraci, kontrolu a proplácení projektů 
zajišťuje SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond). 
Středisko zrealizovalo v rámci projektu od roku 2009 
do dubna 2010 celkem deset vzdělávacích akcí 
k tématu ekologického zemědělství. Jednalo                 
se převážně o odborné semináře a školení a jednu 
vícedenní exkurzi. Celková schválená částka rozpočtu 
činila 306.406,- Kč. Po kontrole vyúčtování ze strany 
SZIF byla však odečtena částka asi 1601,- Kč. Nebyla 
nám uznána strava účastníků za druhý den                   
na dvoudenní vzdělávací akci a byla provedena 
haléřová korekce jednoho cestovného. Administrativa 
projektu byla náročná, navíc nás velmi zatížilo nutné 
předfinancování celého projektu, na které jsme si 
museli půjčit peníze. Přesto jsme nakonec projekt 
zdárně ukončili a po obsáhlých několikastupňových 
kontrolách uspěli pouze s malými ztrátami                  
při závěrečném vyúčtování. Výhodou bylo, že výdaje 
projektu byly hrazeny z dotace, nebylo potřeba 
dokládat spolufinancování. 
 
 

PROJEKT SFŽP (Líska, o.s.) 
 
Projekt s názvem „Rozvoj sítě environmentálních 
vzdělávacích, poradenských a informačních center 
ve Zlínském kraji“ jsme ve spolupráci s dalšími 
partnery začali realizovat v květnu 2009. Projekt je 
realizován za finanční podpory Státního fondu 
životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstva 
životního prostředí. Žadatelem je Líska, občanské 
sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji se sídlem          
ve  Vsetíně. Informační středisko je jedním z několika 
partnerů projektu. Realizace potrvá až do dubna 2011. 
 
Středisko v rámci projektu poskytuje environmentální 
poradenství,  organizuje osvětové a vzdělávací aktivity 
většinou se zaměřením na ekologické zemědělství. 
 
Celkový rozpočet střediska v tomto projektu činí         
na dva roky něco kolem 600.000,- Kč.  V této částce je 
však započítáno i vlastní spolufinancování 100.000,- 
Kč, které musíme zajistit z jiných zdrojů. Projekt je 
navíc nutné průběžně stále předfinancovávat, takže 
jsme si museli zajistit na jeho realizaci půjčky.  
. 
 

NÁRODNÍ SÍŤ EVVO 
 
Na realizaci environmentálně zaměřených osvětových 
a vzdělávacích aktivit jsme čerpali i v roce 2010 
podporu z Národní sítě EVVO. Akce finančně 
podporují Ministerstvo životního prostředí                
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci společného programu Národní síť EVVO.  
 
Realizujeme zakázku ve dvou modulech:  
1) Modul číslo 3b -  zaměřen na vzdělávání odborné 
veřejnosti.  
2) Modul číslo 4  -  vzdělávání a osvěta široké 
veřejnosti V rámci tohoto modulu musíme uspořádat 
každoročně nejméně 5 osvětových environmentálních 
akcí pro veřejnost,  minimálně pro 100 účastníků.  
 
Celkově jsme z programu Národní síť v roce 2010 
obdrželi na vykázané akce modulu č. 4 celkem 24.776,- 
Kč a 49.050,- Kč na akce modulu č. 3b. Náklady jsou 
opět vypláceny zpětně až po vyúčtování, většinou 
přibližně v půlročních intervalech. Opět je tedy 
musíme přefinancovávat z vlastních zdrojů. 
 

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA 
 
Žádost o grant jsme podali do programu „ČSOB           
a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ v roce 
2009. Naše žádost byla schválena v celkové výši 
63.635,- Kč. Z této částky jsme obdrželi v roce 2009 již 
45.000,- Kč. Zbývající prostředky byly poskytnuty až 
v roce 2010, po ukončení a vyúčtování projektu. 
Administraci projektů zajišťuje Nadace VIA.  
Projekt s názvem „Krása kopanického nářečí“ byl celý 
zaměřen na realizaci publikace a CD o kopanickém 
nářečí. Příspěvek jsme využili zároveň                         
ke spolufinancování projektu MMR. 
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PŘÍSPĚVKY OBCÍ 
 
Obce Moravských Kopanic nám společně přispěly 
v roce 2010 na činnost částkou 21.000,-Kč.  
20.000,- Kč poskytl Starý Hrozenkov, 1.000,- Kč obec 
Vyškovec.  
 
 

PŮJČKY NA 
PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 
 
Půjčky musíme čerpat na předfinancování schválených 
projektů. Reálné jsou pro nás bezúročné půjčky, 
protože nemáme zdroje na úhradu úroků. V roce 2009 
nám zapůjčil PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 
100.000,- Kč na 2 roky bezúročně se splatností 
v listopadu 2011. Na půl roku nám vypomohlo také 
PRO-BIO regionální centrum Jeseníky částkou 
70.000,- Kč. Druhá půjčka od RC Jeseníky byla již 
v uplynulém roce splacena. Na obě půjčky byl sepsán 
notářský zápis, náklady na zápisy hradilo středisko. 
 
Bezúročné půjčky na průběžné předfinancování 
projektů nám poskytují v případě potřeby také jiné 
fyzické osoby nebo samotní zaměstnanci střediska.    
 
 

ZDROJE Z VLASTNÍ ČINNOSTI 
 
Pro povinné spolufinancování projektů i další činnost  
organizace se musíme snažit zajistit každoročně také 
další prostředky mimo dotace a granty. Většinou je 
získáváme z tržeb za zboží a služby. Od účastníků 
vzdělávacích akcí například vybíráme vložné, klienti si 
také hradí část nákladů na odborné poradenství 
v ekologickém zemědělství, prodáváme propagační       
a odborné materiály a literaturu, provozujeme veřejný 
internet, nabízíme kopírování, faxování, v případě 
zájmu poskytujeme i poradenství ke grantům a dotacím 
a také administrativní či organizační práce atd.. 
 
Některé služby poskytujeme v rámci hlavní činnosti 
(neziskové), jako obecně prospěšná společnost 
můžeme některé aktivity provozovat i v rámci 
doplňkové činnosti, která může být i výdělečná. Oba 
druhy  činností však musí být v účetnictví oddělené. 
V roce 2010 jsme za služby a zboží utržili celkem až 
339.000,- Kč. 
 

2.1. PORADENSTVÍ  
A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ  

 

Co se týká vzdělávacích aktivit, v roce 2010 jsme 
uspořádali celou řadu školení a seminářů  například 
k Portálu farmáře pro ekologické zemědělce, dva 
semináře pro ekologické sadaře a ovocnáře, seminář 
k problematice legislativy v ekologickém zemědělství, 

seminář k faremnímu zpracování a odbytu 
bioprodukce, výjezdní seminář se zaměřením              
na ekologické zemědělství na severní Moravu a další. 
Mezi vzdělávací akce patří také třídenní exkurze         
na ekofarmy do jižních Čech a na Vysočinu, která 
proběhla v říjnu. 
 
V roce 2010 jsme mohli zajistit běžný informační          
a poradenský servis díky projektu podpořenému ze 
SFŽP ČR a MŽP. Na terénní poradenství 
v ekologickém zemědělství jsme bohužel v loňské roce 
žádnou dotaci nezískali. 
 
Podařilo se nám také vytvořit na našem webu nový 
informačně poradenský nástroj pro odbornou i širokou 
veřejnost, který jsme nazvali Katalog ekozemědělství 
Zlínského kraje a Hodonínska.  
 
 
 

WEBOVÝ KATALOG 
EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 
ZLÍNSKÉHO KRAJE A HODONÍNSKA  
 
Významným počinem bylo spuštění webového 
Katalogu ekozemědělství Zlínského kraje                     
a Hodonínska na našich webových stránkách 
www.iskopanice.cz. Se sběrem dat jsme započali již 
v roce 2009. Katalog byl vytvořen za finanční podpory  
SFŽP ČR a MŽP v rámci projektu „Rozvoj sítě 
environmentálních, vzdělávacích, poradenských           
a informačních center ve Zlínském kraji“, který 
realizujeme již od května  2009 ve spolupráci s Lískou, 
o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji ze Vsetína a jejími  
členy (www.liska-evvo.cz). Líska je také vedoucím 
celého projektu. 
 
V katalogu je možné najít kontakty a stručné informace 
nejen o ekologických hospodářstvích v regionu, ale 
také například kontakty na zpracovatele a prodejny 
biopotravin, poradce v ekologickém zemědělství, 
neziskovky s podpůrnými  aktivitami pro ekologické 
zemědělství. V rámci katalogu jsme zřídili také inzerci 
ekologického zemědělství, kde mohou zadávat 
producenti i další zájemci inzeráty týkající                   
se ekologického hospodaření a biopotravin. Jednotlivé 
subjekty si mohou do katalogu vložit i své fotografie, 
takže jim náš katalog může posloužit jako bezplatná 
náhrada vlastních webových stránek. 
Postupně se stále snažíme katalog doplňovat                 
a aktualizovat 
 

Školení pro ekologické zemědělce: 
„PORTÁL FARMÁŘE NA INTERNETU 
– možnost evidence pozemků, hnojiv a 
zvířat v ekologickém zemědělství“.  
 
(Ve Slavičíně v PC učebně Nadace Jana 
Pivečky) 
27. ledna 2010 - začátečníci 
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27. ledna 2010 - pokročilí 
17. února 2010 - začátečníci 
17. února 2010 - pokročilí 
18. února 2010 - začátečníci 
18. února 2010 -  pokročilí 
15. listopadu 2010 – začátečníci i pokročilí 

 
Zemědělci stále více objevují přednosti internetového 
Portálu farmáře, který již dnes nabízí mnoho funkcí 
z různých oblastí zemědělského podnikání. Zemědělci 
v něm naleznou různé důležité údaje i pomůcky. 
Prostřednictvím svých přístupových údajů mohou       
na Portálu vyhledávat mapy, nahlížet do evidence 
pozemků a zvířat, vést další vlastní evidence - hnojení, 
přípravků, skladů. Najdou zde i erozní mapy, údaje       
o agro-environmentálních opatřeních, dotacích  a další 
užitečné funkce. Za přístup do portálu se neplatí a je 
možné do něj díky internetu nahlížet z libovolného 
počítače.  
 
S ohledem na množství funkcí, které Portál nabízí         
a postupně stále přidává, je nutné zemědělcům tyto 
různorodé aplikace představit a naučit je s nimi 
zacházet. Samy firmy se na nás neustále obracejí 
s požadavky ohledně dalších a dalších školení 
k Portálu, proto jsme jich v rámci různých grantů 
uspořádali v roce 2010 sedm. Ukázalo se jako 
optimální rozdělit účastníky do kurzů na začátečníky    
a pokročilé. Někteří absolvují dokonce více kurzů       
za sebou, aby se seznámili s Portálem a jeho funkcemi 
co nejlépe. Přizvali jsme jako lektora Ing. Josefa 
Vrzáně, který patří k zakladatelům a tvůrcům Portálu 
farmáře. Přednášel většinou společně se svými kolegy, 
jako pomocný lektor asistoval i Ing. Milan Drgáč.   
 
 
 
 

 
 

Seminář pro ekologické sadaře 
„Ochrana ekologických sadů proti 
živočišným škůdcům“  
4. března 2010 v Hostětíně 
 
Ve Zlínském kraji jsou z celé České republiky největší 
plochy ekologických sadů, proto i pro ovocnáře            
a sadaře pořádáme čas od času nějakou vzdělávací 

akci. Pro jarní sadařský seminář jsme pozvali jako 
lektora Ing. Oldřicha Pultara z Bioly Chelčice a Ing. 
Martina Bagara z firmy Biocont Laboratory, spol. s r.o. 
z Brna. Oba patří ke známým a uznávaným  
odborníkům ve svém oboru. Přednáška pana Pultara    
se věnovala dostupným přípravkům k ochraně sadů           
a podpoře přirozeně se vyskytujících užitečných 
organismů v sadech. Martin Bagar pak představil 
sadařům nové prostředky a metody v biologické 
ochraně sadů. Akce se konala v rámci projektu 
„Vzdělávaní v ekologickém zemědělství“, který byl 
podpořen z Programu rozvoje venkova. Zúčastnilo      
se 15 sadařů.   
 

Seminář „Faremní zpracování,  
prodej ze dvora, odbyt bioproduktů“  
9. března 2010 v Kunovicích  
 
Ve spolupráci s PRO-BIO regionálním centrem Bílé 
Karpaty jsme se podíleli na uspořádání odborného 
semináře v Kunovicích na ekoekofarmě Ing. 
Ksiazkiewicze na aktuální téma „Faremní zpracování, 
prodej ze dvora, odbyt bioproduktů“. Seminář se konal 
9. března 2010. Přizvali jsme jako lektory i pracovníky 
Krajské veterinární správy ze Zlína, zpracovatele bio 
masa Mgr. Bohumila Kusáka z Ostrožské Nové Vsi, 
chovatele ovcí a výrobce bio ovčích sýrů - manžele 
Ondruchovi z Valašské Bystřice a další hosty, 
abychom společně představili zemědělcům pravidla      
a zkušenosti týkajícící se zpracování a odbytu             
v  zemědělství. V rámci exkurze jsme si prohlédli         
i ekologický sad našeho hostitele a jeho objekty 
sloužící pro agroturistiku. Akci navštívilo 37 osob. 
 
 

Seminář pro ekologické zemědělce 
„Aktuální změny v ekologickém 
zemědělství“  
16. března 2010 v Luhačovicích  
 
Abychom ekologickým zemědělcům představili 
aktuální změny v legislativě a pravidlech ekologického 
hospodaření, zveme na naše vzdělávací akce 
příležitostně i pracovníky kontrolních organizací, aby 
nás s důležitými změnami seznámili. V posledních 
letech na těchto našich seminářích  lektoruje Ing. Milan 
Berka z KEZ, o.p.s. z Chrudimi. Tak tomu bylo            
i tentokrát. Akce se konala 16. března 2010 opět 
v prostorách SOŠ Luhačovice. 
Tyto semináře jsou hojně navštěvované, protože 
zemědělci samozřejmě dávají přednost shrnutí 
podstatných pravidel v rámci takovéto akce              
před domácím samostudiem četných obsáhlých 
předpisů. 
Seminář naštívilo kromě lektorů a organizátorů 75 
osob, převážně ekologických zemědělců. 
 

Seminář se zaměřením na EZ 
s praktickými ukázkami na ekofarmách a 
firmách na severní Moravě. 



 6 

22 – 23. dubna 2010 (Šumpersko)  
 
Tento výjezdní seminář pořádaný jako poslední akce 
projektu „Vzdělávání v ekologickém zemědělství“ 
jsme uspořádali ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví 
ve dnech 22.-23. dubna 2010. Společně s několika 
ekologickými zemědělci z regionu jsme zavítali          
na severní Moravu, abychom se seznámili s činností     
a fungováním zdejších ekologických hospodářství        
a dalších spolupracujících subjektů. Ve dvou dnech 
jsme naštívili několik ekologických podniků, které nám 
doporučili kolegové z Místní akční skupiny Horní 
Pomoraví. Viděli jsme například ekofarmu Marwin 
v.o.s. Hynčice n. Moravou, ekofarmu pana Kýra 
s produkcí biovajec, PRO-BIO obchodní společnost 
s r.o. Staré Město pod Sněžníkem a další. 
 
 

Třídenní exkurze pro ekologické zemědělce 
na ekofarmy v jižních Čechách a na 
Vysočině.  
19. - 21. října 2010 
 
Pro velký zájem jsme zopakovali i v roce 2010 
úspěšnou exkurzi na ekofarmy do Jižních Čech             
a na Vysočinu. Vybrali jsme podniky zejména 
s vlastním odbytem a zpracováním. Již v roce 2009 
proběhla dvoudenní exkurze s téměř stejným 
programem, protože jsme však nemohli uspokojit 
všechny zájemce, přislíbili jsme zorganizování 
podobné akce i pro následující rok.  
 

 
 
V roce 2010 proběhla exkurze v prodloužené třídenní 
variantě, přidali jsme navíc firmu BEMAGRO a.s. 
Malonty s produkcí bio mléka a rostlinnou výrobou. 
Další navštívené ekologické podniky: Biofarma 
Slunečná Ing. Pavla Štěpánka, hospodářství s chovem 
skotského náhorního skotu Highland Ing. Vladimíra 
Krtouše, kozí farma Jakuba Špatného v Bílsku, 
Biofarma Sasov a kozí farma Ing. Dobrovolného 
v Ratibořicích u Jaroměřic nad Rokytnou.                   
Na zmíněných podnicích bylo možné vidět i zařízení 
na porážku zvířat, výrobny sýrů a dalších mléčných 
produktů.  

Akce proběhla za podpory Ministerstva pro místní 
rozvoj. Zúčastnilo se 26 osob. 
 

Seminář pro ekologické ovocnáře  
29. listopadu 2010  v Hostětíně               
 
V roce 2010 se nám podařilo uspořádat ještě jeden 
ovocnářský seminář – tentokrát ve spolupráci              
se Spolkem poradců v ekologickém zemědělství ČR, o. 
s. z Brna. Tentokrát byly ústředním tématem jádroviny, 
peckoviny a drobné a skořápkaté ovoce. O své 
zkušenosti se s ekologickými ovocnáři do Hostětína 
přijeli podělit pracovníci ÚKZÚZ, Národního 
odrůdového úřadu ze Želešic Ing. Dušan Nesrsta a Ing. 
Tomáš Jan. Třetím přednášejícím ze zahradnické 
fakulty Mendlovy univerzity v Lednici byl Prof. Boris 
Krška. Jeho přednáška k tému virové šarky švestek 
zaujala nejednoho z přítomných ovocnářů. Akce          
se zúčastnilo přes 20 osob. 
 

2.2. OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI  
V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ 

 
Kromě seminářů pro odbornou veřejnost pořádáme      
a spolupořádáme každoročně také akce pro širokou 
veřejnost, abychom účastníkům a zájemcům mimo 
obor přiblížili pravidla ekologického hospodaření          
a produkce biopotravin. 
 

Prezentace ekozemědělství a IS Kopanice 
na akci vyhlášení ekofarmy roku za rok 
2009  (Bartákův hrnec) 
29. května 2010, Lidečko 

 
Cenu ekofarma roku 2009 získalo Agrofyto, spol. s r.o. 
v Lidečku. Je to společnost, která patří v našem kraji 
k výjimkám, protože ještě vyrábí bio mléko. V regionu 
totiž převažuje zejména chov masného skotu - bez tržní 
produkce mléka. Produkci mléka z podniku Agrofyto 
odebírá Mlékárna Valašské Meziříčí, která z ní vyrábí 
známe bio kysané nápoje a jogurty, jež získaly už řadu 
významných ocenění.   
Protože podnik patří k dlouholetým členům svazu 
PRO-BIO i k našim kamarádům, podíleli jsme se také 
na přípravě a realizaci slavnosti u příležitosti předání 
tohoto významného ocenění. Patří už k nepsaným 
pravidlům, že předávání ceny - tzv. Bartákova hrnce, je 
spojeno s akcí pro veřejnost, kdy si mohou zájemci 
prohlédnout oceněný podnik a strávit zde příjemný 
den. Součástí jsou tradičně i exkurze, různé ochutnávky 
a další doprovodný kulturní program. Počásí přálo a tak 
se sjelo do Lidečka kolem 200 osob. 
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Seminář HORSEMANSHIP –                     
ve spolupráci s Rančem pod Černým 
5. – 6. června 2010 v Halenkově  
 
Nezapomenutelným zážitkem bylo setkání s lektorem 
tohoto semináře panem Václavem Bořánkem, který     
se věnuje metodě zvané horsemanship, práci                     
a komunikaci s koňmi již řadu let. 
 

 
 
Byla radost pozorovat ho při práci a sledovat, co vše 
s koňmi umí. Navázali jsme tak na podobný seminář, 
který jsme uspořádali v Komni v loňském roce 
s ekologickým hospodářem ze Strakonicka - panem 
Františkem Špatným. 
Dvoudenní akci jsme připravili ve spolupráci 
s ekologickým statkem -  Rančem pod Černým 
v Halenkově za finanční podpory Ministerstva           
pro místní rozvoj ve dnech 5. a 6. června 2010.  
Někteří účastníci si přivezli na akci i své koně              
a pracovali přímo s nimi, zbývající přihlíželi                 
a naslouchali   ze země. Pro odreagování měli možnost 
navštívit zúčastnění i country bál, který zakončil první 
den vzdělávací akce. 
 
 

BĚLOKARPATSKÝ BIOJARMARK 
Velká nad Veličkou  
21. srpen 2010 
 
Ani letos jsme nevynechali možnost prezentace 
ekologického zemědělství v rámci tradičního 
folklórního festivalu Ozvěny Horňácka ve Velké nad 
Veličkou. Bělokarpatský biojarmark jsme pořádali      
na stejném místě již po osmé. Pořadatelem festivalu je 
Obec Velká nad Veličkou a folklórní soubor Velička. 
Našim úkolem je každoročně uspořádání biojarmarku  
s prezentací ekologického zemědělství.  
Je to pro nás nejen práce, ale zpravidla i krásně 
strávený den v přátelské a pohodové atmosféře.  
Doufáme, že mají stejný pocit i návštěvníci, kterých  
do Velké nad Veličkou přijíždí za folklórem                       
a biopotravinami každoročně až 2000.   

Na biojarmarku se vždy prezentuje celá řada 
producentů, zpracovatelů, prodejců i neziskových 
organizací.  
V rámci pátečního programu vystoupil také Ondřej 
Havelka s Melody Makers.   
 

Prezentace střediska a ekozemědělství na 
VII. Krajském veletrhu programů a aktivit 
na podporu EVVO ve Zlínském kraji  
16. září 2010 Zámek Vsetín 
 
Středisko prezentovalo již podruhé svoji činnost            
a ekologické zemědělství na VII. Krajském veletrhu 
programů a aktivit na podporu environmentálního 
vzdělávání, globální výchovy k udržitelnému rozvoji 
ve školách, školských zařízeních a  neziskových 
organizacích. Renata Vaculíková představila               
na veletrhu účastníkům také nový webový Katalog 
ekozemědělství  Zlínského kraje a Hodonínska. 
Veletrh probíhal ve Vsetíně jako loni, tentokrát 
v prostorách Muzea regionu Valašsko na vsetínském 
zámku.  
Akci navštívilo téměř 70 účastníků, převažně pedagogů 
a pracovníků neziskových organizací ze Zlínského 
kraje. Pořadatelem veletrhu je Líska, o.s. pro EVVO   
ve Zlínském kraji, Alcedo Vsetín, Ekocentrum 
Čtyřlístek ze Zlína, odbor ŽP a zemědělství Krajského 
úřadu Zlínského kraje a Muzeum regionu Valašsko, 
p.o.  
 
 

Den otevřených dveří  
na Biofarmě Juré v Lužkovicích 
19. září 2010  
 
Biofarma Juré v Lužkovicích u Zlína nepatří 
v ekologickém zemědělství k nováčkům, i když      
před časem změnila majitele. Hospodářství přešlo 
z otce     na syna a tak dnes na statku velí  Tomáš 
Vrána se svojí manželkou Lenkou. Ekofarma se vedle 
chovu ovcí       a masného skotu věnuje i pěstování 
pohanky, pěstování i zpracování ovoce a agroturistice.  
Už jsme v minulých letech na farmě jednou společně 
Den otevřených dveří uspořádali, po letech jsme si jej 
tedy zopakovali. 
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Chladné a větrné, ale slunečné počasí přilákalo            
na farmu v neděli 19. září kolem 250 návštevníků ze 
Zlína i širokého okolí. Ochutnávaly se různé produkty 
ekofarmy a jídla z nich připravená, zájemci si mohli 
vyrobit mošt, podojit kozu, sledovat stříhání ovcí nebo 
se projet na traktoru, prohlédnout si zvířata                   
a hospodářství. K dobré náladě hrála cimbálová muzika 
Vonica. 
 
  

Seminář pro veřejnost v rámci  
XXXV. ročníku mezinárodního 
ekologického festivalu TSTTT  
„Aktuality a zajímavosti  
z ekologického zemědělství“ 
27. listopadu 2010 v Uherském Hradišti  
 
Už si ani nevzpomínáme, kdy jsme pořádali první 
vzdělávací akci pro veřejnost zaměřenou na osvětu 
široké veřejnosti v oblasti ekologického zemědělství 
v rámci ekologického filmového festivalu TSTTT 
(Týká Se To Také Tebe). Již řadu let, pravidelně         
na konci listopadu, tento festival probíhá celý týden 
v Uherském Hradišti. My s našim seminářem                
o ekozemědělství jsme se stali jeho pravidelnou             
a nedílnou součástí.  
Kromě filmové a fotografické soutěže s ekologickou 
tématikou patří k festivalu i další doprovodné akce 
s environmentálním zaměřením.  
 
 
Náš seminář se koná vždy v sobotu odpoledne v Klubu 
kultury a program volíme tak, aby byl pestrý                 
a zajímavý pro odborníky i širokou veřejnost. Většinou 
představujeme aktuality a zajímavosti z ekologického 
zemědělství, zajímavé producenty a zpracovatele, 
školy, nové biopotraviny i změny v pravidlech             
a legislativě.  Letos nám je přijel představit Martin 

Mistr z Ministerstva 
zemědělství v Praze, 
doplnil ho Bohumil Fišer 
z centrály Agentury 
ochrany přírody              
a krajiny   v Praze. Svoji 
činnost představili opět 
někteří regionální 
ekologičtí zemědělci      
a také SŠZePř 
z Rožnova pod 
Radhoštěm.  
 
Nezbytnou součástí jsou 

i bohaté ochutnávky biopotravin, se kterými nám letos 
ochotně pomohli: paní Zajíčková z centra Veronica 
Hostětín, pan Bohumil Kusák z Řeznictví U Kusáků 
z Ostrožské Nové Vsi a pan Miškář z Lopeníka.  
Promítli jsme zde i film Krajina pro život od Martina 
Slunéčka. Na akci  se přišlo podívat asi 70 účastníků.  

 
 
 

 
 

2.3. PROPAGACE A 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
REGIONU MORAVSKÝCH 
KOPANIC, BÍLÝCH KARPAT  
A PODPORA REGIONÁLNÍCH 
TRADIC 
 

PROPAGACE REGIONU 
 
Propagace Kopanic a Bílých Karpat probíhá během 
roku: 

- na různých akcích, veletrzích, jarmarcích 
- průběžně na webových stránkách 

www.iskopanice.cz 
- celoročně v kaceláři střediska – středisko 

navštěvují také turisté a další zájemci, 
k dipozici mají řadu regionálních 
propagačních materiálů 

 
Moravské Kopanice jsme v roce 2010 prezentovali        
i v mnohých médiích, zejména v souvislosti s publikací 
o kopanickém nářečí.  
 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODPORA 
REGIONÁLNÍCH TRADIC  
 

Poznávací naučný výlet pro veřejnost na 
Modrou vodu u obce Komňa (Lom Rasová, 
Modrá voda, Komňa, Bojkovice) 
Záhorovice) 
4. července 2010  
 
Další přírodní krásy a zajímavosti našeho kraje jsme    
se vydali hledat v rámci naučného pochodu pro 
veřejnost 4. června. Vyjeli jsme autobusem společně   
na Rasovou a odtud jsme už pokračovali pěšky k Lomu 
Rasová, pak k lomu Modrá voda u obce Komňa            
a následně přes Nový Světlov ještě na kyselku 
v Záhorovicích. Z Bojkovic jsme pak odcestovali zpět 
do Hrozenkova autobusem. Akce se konala v rámci 
Národní sítě EVVO. 
 

Prezentace střediska, ekologického 
zemědělství a Kopanic na Jablečné 
slavnosti  v Hostětíně 
26. září 2010  

 
V rámci dalšího ročníku Jablečné slavnosti v Hostětíně 
jsme opět prezentovali Informační středisko, 
ekologické zemědělství a Moravské Kopanice            
na samostatném stánku. Akce je hojně navštěvována, 
v tomto roce však pořadatelům příliš nepřálo počasí      
a tak byla účast o něco slabší než v minulých letech. 
Prezentaci střediska zajistila paní Jurigová.   
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Vydání a křest publikace a CD  
„O kopanickej reči“  
5. září 2010 Starý Hrozenkov 
 
Po více než roce se nám podařilo dokončit a pokřtít  
sbírku povídek, příběhů, vzpomínek a dalších materiálů 
z Moravských Kopanic pod názvem O KOPANICKEJ 
REČI. Kniha vznikla na základě spolupráce se zdejšími 
obyvateli, sbory, soubory a rodáky. Příspěvky do knihy 
napsala a dodala celá řada osob. S přípravou CD nám 
pomohl Radek Peřestý z Bojkovic. Díky finanční 
podpoře z Ministerstva pro místní rozvoj, Poštovní 
spořitelny + Nadace VIA, a také paní Gazdové jsme ji 
mohli i vydat a společně s CD po náročných přípravách 
5. září 2010 uvést na svět.   
 
Křest probíhal v rámci hrozenských hodů a dožínek. 
V prostorách střediska jsme připravili pro návštěvníky 
a spoluautory i posezení a občerstvení.   
 
Kniha i s CD vzbudila velký zájem místních obyvatel, 
rodáků v různých místech republiky, a také zájem 
médií. Zaujala ČTK, Český Rozhlas Brno, Televizi 
NOVA a další regionální i celostátní deníky. Český 
rozhlas nám zveřejňoval upoutávky na křest knihy        
a dokonce nám nabídl i hodinový pořad o knize             
v rámci pořadu Randez-vous s Věrou Hotařovou. 
Renata Vaculíková se zúčastnila vysílání 9. září 
společně s Pavlem Zapletalem z Vápenic – jedním 
z členů koordinačního týmu a autorem několika 
povídek. 
 
Toto malé společné dílo se tak stalo velmi významným 
nástrojem propagace střediska i regionu Moravské 
Kopanice a jeho tradic, historie a kultury.   Co nás však 
potěšilo ještě více, že se stalo také oblíbeným 
společníkem dětí i dospělých v mnoha kopaničárských 
domácnostech.   
 
Všem za pomoc na přípravě publikace patří obrovské 
poděkování.  
 

Nové propagační materiály Moravských 
Kopanic   
 
Z projektu podpořeného Ministerstvem pro místní 
rozvoj jsme mohli také vydat nové propagační 
materiály střediska i Kopanic.  
 
Vyrobili jsme tak propagační letáček Informačního 
střediska, nové desky pro skládačku Moravské 
Kopanice a dva nové vnitřní letáčky obcí                   
pro skládačku. Také jsme vydali několik nových 
pohlednic s tématikou Moravských Kopanic.  
 

*** 
 
Nadále spolupracujeme s ženským folklórním sborem 
Čečera a podílíme se i na aktualizaci webových stránek 
sboru. Sbor se zapojil společně i s Mužským sborem 

z Vápenic a Hudeckou muzikou suboru Kopaničár       
a dalšími inerprety i do přípravy publikace O 
kopanickej reči. 
 

2.4. INFORMAČNÍ SERVIS  
A DALŠÍ SLUŽBY  
 
Poskytujeme stále následující informační služby: 
- odborný informační servis a poradenství 

s environmentálním zaměřením (zejména v oblasti 
ekologického zemědělství, CHKO, ochrany 
životního prostředí) 

- informační servis návštěvníkům regionu a turistům 
(informace o ubytování a stravování, o Bílých 
Karpatech, turistických trasách, naučných stezkách 
atd.) 

- informační servis místním obyvatelům (informace 
různého druhu – k dotacím, autobusová spojení, akce 
v regionu atd.)  

 
Nabízíme: 
Mapy, pohlednice, turistické známky, odborné 
publikace se zaměřením na ekologické zemědělství, 
publikace s regionální tématikou, propagační materiály 
regionu a ekologického zemědělství, CD sloužící 
k propagaci regionu. 
 
V rámci doplňkových činností poskytujeme:    
- Kopírování, tisk, fax a veřejný internet  
- Administrativní a organizační služby 
- Pořádání odborných kurzů, školení aj. vzdělávacích 
akcí 
  
Máme živnostenské oprávnění ještě na další doplňkové 
činnosti, v roce 2010 jsme je však nerealizovali. 
 
Středisko se stále snaží aktualizovat a doplňovat také 
malou vlastní knihovnu o velikosti přibližně 500 
publikací, která obsahuje zejména odbornou literaturu 
zaměřenou na přírodu, region a regionální rozvoj, 
zemědělství aj. Knihovnu využívají hlavně studenti, ale  
i další zájemci. 
 

2.5. DALŠÍ PŘIPRAVENÉ  
PROJEKTY A ŽÁDOSTI  
O GRANTY 
 
Pro rok 2010 jsme neuspěli s žádostí  na Ministerstvu 
životního prostředí, zato jsme získali významnou 
podporu na Ministerstvu pro místní rozvoj.  Žádost      
a projekt na MMR jsme zpracovali i pro rok 2011. 
 
Žádost na MŽP jsme také opět podali i pro rok 2011. 
Schvalování proběhne v prvním pololetí 2011.  
 
Na konci roku zpracovala Renata Vaculíková žádost 
s projektem i do nového Blokového grantu (tzv. 
švýcarských fondů), a to konkrétně do environmentální 
oblasti. Název projektu: Multifunkční síť ekologického 
zemědělství ve Zlínském kraji. Koordinaci celého 
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Programu česko-švýcarské spolupráce zajišťuje Nadace 
Partnerství. Naše žádost byla  schválena k financování, 
požadovaný rozpočet však byl pokrácen a byla 
vyřazena jedna aktivita. Realizace bude zahájena 
v roce 2011 a ukončena v roce 2013.  
 

2.6. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 
ORGANIZACEMI A ŠKOLAMI 
 

SDRUŽENÍ A ORGANIZACE 
Středisko je členem následujících sdružení                    
a 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  
 
Středisko se podílí na činnosti výše uvedených 
subjektů buď v rámci společných projektů nebo 
v rámci společných akcí, zástupci střediska fungují 
v některých orgánech uvedených společností.   Renata 
Vaculíková je členem správní rady občanského 
sdružení Tradice Bílých Karpat, dále členkou revizní 
komise Lísky, o.s. Vsetín. 
 
V roce 2010 pokračoval projekt řízený Lískou, 
podpořený ze SFŽP ČR a MŽP, kde středisko funguje 
jako jeden z projektových partnerů. Realizace bude 
ukončena v dubnu 2011. 
 
Jako partner jsme byli zaevidováni také do podobného 
projektu svazu PRO-BIO, který získal podporu           
ze stejných zdrojů - SFŽP a  MŽP. Realizaci projektu 
jsme však z naší strany zatím nezahájili kvůli 
problematickému spolufinancování a předfinancování. 
 
CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV 
 
Do celostátní sítě pro venkov jsme zapojeni od roku 
2009 kdy jsme byli přizváni ke spolupráci okresní 
Agenturou pro zemědělství a venkov v Uherském 
Hradišti. Síť má neformálně sdružovat různé subjekty – 
zemědělské podnikatele, obce, neziskové organizace     
a další zájemce o rozvoj venkova. V rámci sítě jsme 
získali v roce 2010 podporu pro biojarmark ve Velké 
nad  Veličkou ve výši 7.800 Kč a zúčastnili jsme         
se také okresního setkání sítě. 
 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
SVATOJÁNSKÝ POCHOD - VI. ročník,   
„S očima dokořán“  
10. června 2010 Korytná a okolí 
 

Letošní naučný Svatojánský pochod mateřských škol 
se konal 10. června 2010. Tentokrát se akce konala 
opět u kolegů v Korytné a na rekreačním středisku 
Lubná, kde jsme zavítali společně s partnery z  MŠ 
v Hrozenkově. Pod názvem „S očima  dokořán“ se děti 
tentokrát učily vnímat přírodu všemi smysly. Program 
připravovala MŠ Korytná, my jsme zajistili 
financování z Národní sítě EVVO.  
 
Pochody probíhají již mnoho let a v rámci jejich 
realizace rozvíjíme spolupráci mezi školami                  
v Hrozenkově a Korytné, ukazujeme dětem i dospělým 
zajímavá místa v CHKO Bílé Karpaty, učíme je 
poznávat přírodu.  Další ročník v roce 2011 by měl 
probíhat opět v okolí Starého Hrozenkova a organizace 
akce bude na nás. 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 
 
V roce 2010 jsme z projektu MMR podpořili také 
Základní školu ve Starém Hrozenkově. Pro žáky jsme 
zajistili a zafinancovali odbornou exkurzi do čistírny 
odpadních vod v Brumově-Bylnici a do Hostětína.  
Exkurze pro žáky vyššího stupně proběhla  1. prosince 
2010. Žáci získali během exkurze poznatky týkající     
se čištění odpadních vod v čistírně klasické i kořenové. 
V Hostětíně viděli také pasivní dům i obecní výtopnu 
na biomasu.  
 

STŘEDNÍ ŠKOLY: 
 
Nadále pokračuje dlouhodobá spolupráce 
s následujícími středními školami: 

- Střední odborná škola a gymnázium ve 
Starém Městě   

- Střední škola zemědělská a přírodovědná 
v Rožnově pod Radhoštěm 

- Střední odborná škola v Luhačovicích.   
 
Spolupráce probíhá zejména v oblasti vzdělávání, 
osvěty a poradenství v ekologickém zemědělství 
(společné exkurze, projekty, přednášky, atd.). 
 
Pro studenty SOŠG Staré Město jsme zajistili  rámci 
projektu Živý venkov (MMR) exkurzi se zaměřením 
na ekologické zemědělství, která se konala 19.října 
2010. Navštívili Horňáckou farmu  s.r.o. v  Hrubé 
Vrbce, dále Řeznictví U Kusáků v Ostrožské Nové Vsi, 
kde se zpracovává a prodává bio hovězí maso,              
a na doplnění navštívili ještě větrný mlýn v Kuželově 
(41 osob).  
 
Ze stejného projektu jsme podpořili také odbornou 
vzdělávací exkurzi studentů  SŠZePř  do firmy  VK 
Drcman v Němčicích u Holešova, kde probíhá 
ekologická výroba krmných směsí. Exkurze proběhla 
24. listopadu a zúčastnilo se 24 osob. 
Rožnovská škola se svým školním ekologickým 
hospodářstvím se prezentovala i na našem semináři 
v rámci festivalu TSTTT v Uherském Hradišti. 
Prostory SOŠ v Luhačovicích využíváme pro některé 
naše vzdělávací akce a v minulých letech jsme zde 
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zorganizovali také dva semináře s praktickými 
ukázkami vaření z biopotravin. 
 

2.7.  ÚČAST NA DALŠÍCH  
SCHŮZKÁCH, JEDNÁNÍCH   
A AKCÍCH 

 
V rámci naší činnosti spolupracujeme s dalšími 
organizacemi a subjekty, vyměňujeme si vzájemně 
informace o dění v ekologickém zemědělství, 
ekologické výchově i aktivitách v regionu. 
Připravujeme také společné projekty a akce.  
 
Účast na dalších významnějších akcích, jednáních    
a schůzkách: 

• 16. února 2010 účast na setkání středisek 
EVVO a ekoporaden Zlínského kraje            
na Pulčíně.  

• 25. února 2010 účast na slavnostním otevření 
nových biojatek v Sasově u Jihlavy. 

• 9. března 2010 v Kunovicích -  organizační 
zajištění valné hromady členů PRO-BIO 
regionálního centra Bílé Karpaty. 

• Účast Renaty Vaculíkové na celorepublikové 
valné hromadě PRO-BIO Svazu ekologických 
zemědělců  v Jihlavě dne 12. března 2011. 

• 30. března 2010 účast  na valné hromadě TBK 
a na setkání s nositeli známky Tradice Bílých 
Karpat  v Hostětíně. 

• Organizační pomoc a účast na 10. Evropské 
letní akademii ekologického zemědělství, 
která se konala od 30. 6.  do 1. 7. v Lednici.  

 

• 1.září 2010 jsme byli pozváni kolegy 
z Hostětína na setkání s lucemburským 
ministrem životního prostředí a zástupci 
Nadace Hellef fur d’Natur.  

• Účast na okresním setkání Celostátní sítě    
pro venkov v Buchlovicích 30. listopadu 
2011. 

 

 2.8. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
STŘEDISKA 

 
Snažíme se stále získávat nové informace, dovednosti  
a zkušenosti, abychom mohli zlepšovat naši práci   
a poskytované služby. Pracovníci střediska v roce 2010 
absolvovali následující školení: 
 
Hana Jurigová:  

- Školení informačních center Regionu 
Slovácko 4. června 2010 v Uherském Hradišti. 

- Školení pro ekoporadce 8. června 2010         
ve Veselí nad Moravou (v rámci projektu 
SFŽP). 

- Ekopsychologie ve Veselí nad Moravou        
ve dnech 21.-22. října 2010 (v rámci projektu 
SFŽP). 

 
Renata Vaculíková: 

- 18. října 2010 školení v Brně pořádané 
k novém zákonu o obecně prospěšných 
splečnostech. 

- školení 22. října 2010 v Olomouci 
k Blokovému grantu (švýcarské fondy) 

 
 
 

3. FINANČNÍ ZPRÁVA 2010                 
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                                           Příloha účetní závěrky za rok 2010 
                                
1.) Název účetní jednotky: Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic o. p. s. 
Sídlo :     687 74 Starý Hrozenkov č. 314 
IČO:       25553976 
Registrace:  10.2.1999 Krajský soud v Brně-rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl:O, vložka: 117 
 
2.) Průměrný počet zaměstnanců: 1,8 
 
3.) Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12.2010  
Účetním obdobím je kalendářní rok - od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 
 
4.)  Statutární zástupce: Mgr. Renata Vaculíková, ředitelka (statutární zástupce vyplývá z novely zákona o o.p.s. 
od 1. 1. 2011) 
 
5 .) Správní a dozorčí rada: 
Předseda správní rady: Gabrhel Jan, Starý Hrozenkov 
Člen správní rady: Bc. Winter František, Hanušovice 
Člen správní rady: Mgr. Bartoš Josef, Vápenice 
 
Dozorčí rada: 
Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice 
Člen: Ing. Renata Baslerová, Bušín 
Člen: Helena Miková, Starý Hrozenkov 
 
6.) Pohledávky 
Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Společnost nemá k 31. 12. 2010 žádné pohledávky. 
Společnost eviduje v rámci projektu SFŽP nárok na dotaci za rok 2009+ 2010 ve výši  139 968,40 Kč  
(předfinancováno z krátkodobé výpomoci a půjčky). 
 
7.) Závazky z obchodních vztahů 
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Společnost eviduje závazky k 31. 12. 2010 
v hodnotě 1.908,98 za telefonní hovory. Tyto jsou ve lhůtě splatnosti.  
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Předložené účetní výkazy: 
1. Rozvaha obecně prospěšné společnosti 
2. Výkaz zisků a ztrát 

 
K 31. 12. 2010 společnost sledovala náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hlavní  a doplňkovou činnost. 
 
Společnost nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 31. 12. 2010 nenastává žádná skutečnost omezující nebo 
zabraňující pokračovat v této činnosti. 
 
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou neměnné a navazují na účetnictví uplynulého 
účetního období. 
 
8) Majetek 
Společnost  eviduje majetek (nefunkční tiskárnu), která měla být odepsána  již v roce 1998, avšak nebyla. Tiskárna 
zatím zůstává v majetku v nulové hodnotě. Bude vyřazena z majetku po fyzické likvidaci. 
 
9.) Přijaté půjčky na předfinancování projektů  
Vzhledem k tomu, že dotace jsou poskytovány na základě skutečných nákladů, musí si společnost většinu činnosti 
předfinancovat. Půjčka od RC Jeseníky ve výši Kč 70.000,- byla vrácena bankovním převodem dne 12. 5. 2010. Stav 
půjček k 31. 12. 2010: 
Kč 100 000,- od PRO-BIO Šumperk  - dlouhodová bezúročná finanční výpomoc 
Kč 65.000,-  bezúročná finanční výpomoc od soukromé osoby. 
 
10) Čerpání dotací a příspěvků poskytnutých společnosti v roce 2010: 
 
Projekt SFŽP č. smlouvy  00100962 na projekt „Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských           
a informačních center ve Zlínském kraji“. Informační středisko je jedním z partnerů projektu, žadatelem je Líska, 
o.s. Vsetín. Zahájení 1. 5. 2009, ukončení 30. 4. 2011. Projekt se průběžně předfinancovává z vlastních zdrojů 
(bezúročných půjček). Pro projekt dokládáme průběžně také vlastní spolufinancování. 
V roce 2010 vyúčtováno celkem 275.833,- Kč. Z toho  spolufinancování činí 44.496,-.  
Z nákladů v roce 2010 bylo proplaceno zatím pouze 111.043,80 Kč. Zbytek vedeme jako nárok na dotaci  ve výši Kč 
120.293,20 (za rok 2010) + Kč 19.675,20 (10 % zádržné z roku 2009). Celkem neproplacená dotace od začátku projektu 
činí Kč 139.968,40.  
 
Projekt GFPS č. 130/2009. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z Programu „ČSOB a Poštovní spořitelna 
pro podporu regionů“. Prostřednictvím Nadace VIA. Celkově schváleno 63.635,- Kč. Proúčtováno jako 
spolufinancování na projekt MMR.  Dotace byla určena na realizaci publikace „O kopanickej reči“.  
Zahájeno  1. 6. 2009, ukončení 31. 8. 2010.  
 
Projekt SZIF (Program rozvoje venkova, opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a  informační činnost). Dohoda 
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Vzdělávání v ekologickém zemědělství. Registrační 
číslo projektu 08/004/13100/672/003002. Výše původně přiznané podpory dle Dohody 306.406,- Kč. Při závěrečném 
vyúčtování byla dotace zkrácena o 1.601 Kč. Celková dotace tedy činila: 
     Kč 304.805,- 
Z toho dotace EU    Kč 228.603,- 
Z toho národní zdroje   Kč   76.202,- 
Celý projekt jsme předfinancovávali z vlastních zdrojů, až po vyúčtování byl proplacen převodem na BÚ.  
Ukončení  projektu 30.4.2010. 
 
Společnost podepsala smlouvu o dílo se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina se sídlem v Praze          
za účelem dodávky vzdělávacích a osvětových akcí číslo 25553976. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 25.  
11.  2010. V letošním roce byla uzavřená objednávka na modul 3B vzdělávání odborné veřejnosti. Za poskytnuté 
služby společnost získala celkem 67.950,- Kč (fakturováno Kč 49.050,- z NS EVVO, Kč 18.900,- vložné účastníků 
akcí.  
Modul 4 vzdělávání a osvěta široké veřejnosti. Za poskytnuté  služby fakturováno  celkem Kč 25.776,- ( z toho 
Alcedo SF 1.000,-).  Oba moduly byly finančně podpořeny Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO. 
 
Společnost realizovala dále projekt „Živý venkov“, který byl podpořen z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.         
V rámci projektu proběhly různé aktivity se zaměřením na regionální rozvoj    a ekologické zemědělství. Jedním 
z hlavních výstupů projektu bylo vydání publikace s CD O kopanickej reči. 
Dotace MMR činila 350.000 Kč, bylo nutné zajistit také spolufinancování projektu v min. výši  30% z celkových 
nákladů. Celkové náklady projektu  po vyúčtování včetně spolufinancování byly 580.617,- Kč. 
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Projekt byl spolufinancován jednak z výše uvedeného grantu Poštovní spořitelny GFPS 130/2009, z daru paní Marie 
Gazdové roz. Kročilové (2000,- Kč), a dále z tržeb za prodané služby a zboží (publikace) ve výši 164.982,- Kč.     
. 
Společnost obdržela příspěvek na provoz ve výši 21 000 Kč: 
� Obec Vyškovec    1 000 Kč 
� Obec Starý Hrozenkov  20 000 Kč 

 
A. Komentář k jednotlivým položkám - hlavní činnost: 
 
Spotřeba materiálu - významnou položku tvoří   – nákup biopotravin k ochutnávce na různých akcích, lékárničky, 
nákup kancelářských potřeb a jiného drobného spotřebního materiálu 
 
Cestovné -  je uvedeno cestovné Mgr. Vaculíkové Renaty spojené se školeními a akcemi neziskové organizace, 
cestovné do banky a dále pak cestovné zaměstnanců na dohody o provedené práci spojené s projekty. 
  
Ostatní služby – významnou část tvoří náklady poradenství v EZ, dále pak telefony, renovace tonerů,  
nájem prostor při akcích, náklady na propagaci a přípravu, 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, zhotovení turistické známky a magnetek 
Mzdové náklady -  mzdové náklady na provoz 
 
Tržby z prodeje služeb administrativní práce, kopírování, tisku, faxování, poplatků za internet, za organizaci semináře 
 
Tržby za prodané zboží – jedná se o prodej knih, pohlednic, map a dalších propagačních předmětů (propagační čaje, 
tur. známky Kopanice, CD regionálních souborů). 
 
Výnosy celkem ………………………………………………………………..38.152 
Náklady celkem ……………………………………………………………….37.169,10 Kč 
 
Za rok 2010 dosáhla společnost:  

• v hlavní činnosti nulového hospodářského výsledku 
• v doplňkové činnosti výsledku +  982,93 Kč 

 
Ve Starém Hrozenkově dne 30. 3. 2011. 
Sestavil:  Lýdia Gabrhelová 
Schválil: Mgr. Renata Vaculíková, statutární zástupce 
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 4. PODĚKOVÁNÍ 
 

Za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci v roce 2010 děkujeme zejména:  
 

o Ekologickým zemědělcům Zlínského kraje  
o a Hodonínska, kteří spolupracují se střediskem na 

různých aktivitách 
o Členům a pracovníkům Líska, o.s. Vsetín  
o Pracovníkům a členům  PRO- BIO Svazu 

ekologických zemědělců v Šumperku 
o Členům o.s. Tradice  Bílých Karpat z Hostětína 
o Pracovníkům Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně 
o Haně Jurigové z Vápenic  
o Evženii Hillerové ze Starého Hrozenkova 
o Milanu Drgáčovi z Bojkovic  
o Františkovi Winterovi z Hanušovic 
o Lýdii Gabrhelové z Uherského Brodu 
o Alešovi Baránkovi ze Starého Hrozenkova 
o Elišce Křižkové st. a Elišce Křižkové ml.                         

ze Starého Hrozenkova 
o Pavlu Zapletalovi z Vápenic 
o Michalovi Stránskému ze Starého Města 
o Marcele Trtkové z Vápenic 
o Petru a Radimovi Michalčíkovým ze 

StaréhoHrozenkova 
o Janu Rapantovi ze Starého Hrozenkova 
o Jaroslavě Vaculíkové z Uherského Brodu 
o Marii Gazdové ze Štěchovic 
o Josefu Kubáníkovi st. z Vápenic 
o Radkovi Peřestému z Bojkovic 
o Marcele Mošťkové z Knihkupectví u Černého Janka 

v Uherském Brodě 
o CK Valaška 
o PV AGRI, s.r.o. ze Soběslavic 
o Milanu Honovi z Uherského Brodu 
o Gabriele Sluštíkové z ČTK Zlín  
o Věře Hotařové z Českého rozhlasu Brno – pobočky 

Zlín 
o Václavu Jurigovi st. a Václavu Jurigovi ml.              

z Vápenic 
o Pracovníkům ZŠ a MŠ  Starý Hrozenkov  
o Pracovníkům  Mateřské školy v Korytné 
o Pracovníkům ZO ČSOP Veronica v Hostětíně  
o Ladislavu Gabrhelovi ze Starého Hrozenkova 
o Elišce Sedlačíkové ze Žítkové 
o Anně Kubáníkové z Vápenic 
o Oldřichu Křižkovi z Komně 
o Ludmile Gabrhelové ze Starého Hrozenkova 
o Jarmile Zapletalové a Slávkovi Zapletalovi                     

ze Starého Hrozenkova  
o Andělce Zapletalové ze Starého Hrozenkova 
o Věře Adámkové z Hošťálkové 
o Marcele Surové ze Starého Hrozenkova  
o Alici Prokopové z Jindřichova u Šumperka  

o Anežce Habáníkové z Vápenic 
o Jolaně Gabrhelové z Vápenic 
o Janu a Terezii Rapantovým a Libuši Kročilové               

ze Starého Hrozenkova 
o Ludmile Hodulíkové z Vápenic 
o Zdislavě Sedlačíkové z Bojkovic a paní Vargové             

ze Starého Hrozenkova  
o Jiřímu Zapletalovi z Vápenic 
o Markétě Sáblíkové z Šumperka 
o Pavlu Gabrhelovi ze Starého Hrozenkova 
o Zdeňkovi Chovancovi z Vápenic 
o Robertu Janíkovi z Uherského Hradiště 
o Jiřímu Kotinskému ze Šumperka 
o Ondřeji Kotinskému z Ostravy 
o Hudecké muzice souboru Kopaničár 
o Bohumilu Fišerovi z AOPK Praha 
o Martinu Mistrovi z MZe v Praze 
o Oldřichu Pultarovi z Chelčic  
o Martinu Bagarovi z Želešic  
o Pracovníkům Agentury pro zemědělství a venkov              

z Uherského Hradiště 
o Stanislavu Bočkovi  z MZLU  
o Ekologickým zemědělcům z JČ a Vysočiny: 

Miloslavu Knížkovi, Pavlu Štěpánkovi, Pavlu 
Dobrovolnému, Vladimíru Krtoušovi, Františkovi 
Špatnému, Josefu Sklenářovi  

o Jiřímu Pšurnému z Velké nad Veličkou   
o Pavlovi a Jiřině Vaculíkovým ze Starého 

Hrozenkova 
o Milanu Berkovi z KEZ, o.p.s. Chrudim  
o Josefu Miškářovi z Lopeníka 
o Jaroslavu Okénkovi z Velké nad Veličkou 
o Vlastimilu Pomajbíkovi z Nové Lhoty 
o Václavu Bořánkovi z Oldřiše 
o Janu Maděričovi z Klubu kultury v Uherském 

Hradišti 
o Jiřímu Kováříkovi z Krajinky zdravé výživy 

v Uherském Hradišti 
o Romaně Gajdové z Bojkovic 
o Michaele Mačátové ze Starého Hrozenkova 
o Davidovi a Ivovi  Hiermannovým ze Starého 

Hrozenkova 
o Pavlu Kučovi z Bojkovic 
o Lubomíru Pospěchovi z Uherského Brodu 
o Členkám Ženského sboru Čečera ze Starého 

Hrozenkova 
o Členům Mužského sboru z Vápenic 

 
Za významnou  finanční podporu v roce 2010  děkujeme zejména:   
 
Ministerstvu pro místní rozvoj, Státnímu fondu životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí,  PRO-BIO RC 
Jeseníky, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku; Marlin, s.r.o.  z Uherského Hradiště,  Obcím  
Moravských Kopanic (Starý Hrozenkov, Vyškovec, Vápenice);  Poštovní spořitelně a Nadaci VIA, Sdružení středisek 
ekologické výchovy Pavučina;  , Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy;  Ministerstvu zemědělství;  Milanu 
Honovi z Uherského Brodu, Marii Gazdové roz. Kročilové. 
 
Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v květnu  2011 

  


