Výroční zpráva
Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat
za rok 2012
Hostětín 4, 687 71 Bojkovice
tel. 572 641 040
tbk@tradicebk.cz, http://www.tradicebk.cz
Tradice Bílých Karpat jsou dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením fyzických a právnických
osob, které spojuje zájem napomáhat všem aktivitám, které trvale rozvíjejí tradiční zemědělskou a řemeslnou
produkci Bílých Karpat, zvláště pak v ekonomicky nejslabších místech tohoto území. Podporou využívání
místních tradičních zdrojů obživy chceme napomáhat stabilizaci místního ekosystému, jež je součástí
Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace UNESCO Bílé Karpaty.
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i. Ovocnářství a zpracování ovoce
Moštárna v Hostětíně
Výroba moštu
Hlavním výrobním programem hostětínské moštárny jsou biopotraviny, které si i přes nárůst v prodeji
konvečního jablečného moštu udržují téměř 90% podíl na celkovém obratu společnosti. V roce 2012 bylo
vykoupeno a zpracováno bezmála tři sta tun jablek, přičemž jednoznačně převažovaly bio-jablka (zhruba
85%).

Ukázkový sad za moštárnou
Ve spolupráci se ZO ČSOP Veronica budujeme ukázkový ovocný sad za moštárnou. Do sadu jsme vysadili
20 nových regionálních odrůd ovocných stromů, budujeme prvky pro podporu biodiverzity v sadu – ptačí
budky, ježkovník, hmyzí domečky, hadník aj. O sad průběžně pečujeme.

Tradiční sušírna ovoce
I letos byla v provozu historická sušírna ovoce. Místní občané si v ní usušili přibližně 3 tuny ovoce.

ii. Regionální značka Tradice Bílých Karpat®
Na konci roku 2012 mělo právo používat regionální značku Tradice Bílých Karpat® třicet dva
produktů – vedle tradiční řemeslných výrobků či potravin jsou nově mezi držiteli i poskytovatelé
služeb.
Během roku bylo dění kolem regionální značky zaměřené na cestovní ruchu. Průběžně jsme pracovali
s držiteli regionální značky, komunikovali, setkávali se s nimi. Vytipovávali jsme a oslovovali nové
potenciální držitele.
Regionální značku jsme prezentovali na 9 vytipovaných významných regionálních akcích, na kterých jsme v
informačním stánku poskytovali vydané propagační materiály a zodpovídali dotazy týkající se značky.

iii. Osvětové akce, propagace regionu
Obdobně jako v předchozích letech jsme spolupořádali Jablečnou slavnost, osvětové akce propagující
regionální značku Její nedílnou součástí je řemeslný jarmark, kde se lidé seznámili s regionální značkou
prostřednictvím informačního stánku, mohli vidět 14 držitelů se svými produkty a některé i při jejich tvůrčí
činnosti. Na Slavnosti proběhlo i informování návštěvníků prostřednictvím moderátora a předávání
certifikátů novým držitelům.
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Jablečná slavnost v Hostětíně
Jablečná slavnost je již tradiční oslavou jablek, řemesel a kultury. V jedné z hlavních rolí slavnosti byla
jablka ve všech podobách – stolní, sušená, moštovaná i zapečená v moučnících, připravených místními
hospodyňkami. Jablka k jídlu, k pití, pro podívání i pro poučení. Výstavka ovoce obsahovala přes
60 různých odrůd, lidé hojně využívali ochutnávky i možnosti nechat si odborníky určit ovoce ze svých
stromů.
Návštěvníkům se představila také tucet řemeslníků a zemědělců se svými výrobky a pochutinami se značkou
Tradice Bílých Karpat®.
Děti prožívaly dobrodružství plné her, malování a rozličných aktivit na tematické stezce. Pro dospělé byly
připraveny lektorované prohlídky modelových ekologických projektů: pasivního domu, moštárny, historické
sušírny ovoce, kořenové čistírny odpadních vod, výtopny na biomasu, solárních panelů na výrobu teplé vody
i elektřiny a šetrného veřejného osvětlení.
Na přípravě slavnosti, kterou pořádají Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, Centrum Veronica Hostětín
a Obec Hostětín, se podílela více než desítka partnerských organizací. Jedinečná je i každoroční a osvědčená
spolupráce s dobrovolníky, kteří přispívají ke zdárnému průběhu slavnosti. Letos přijelo pomáhat kolem
stovky dobrovolníků.

iv. Organizační struktura sdružení
Statutární orgány:
Jednatel:
Revizor:
Hospodářka sdružení:

Zdeněk Ševčík
Jaroslav Šašinka
Jasna Flamiková

Správní rada:
Marie Petrů
Renata Vaculíková
Yvonna Gaillyová
Miroslav Kundrata
Zdeněk Ševčík
Zdeněk Miklas

ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Starý Hrozenkov
ZO ČSOP Veronica Brno
Nadace Veronica, Brno
soukromý ekologický ovocnář, Pitín
ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky
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v. Finanční zpráva o.s. Tradice Bílých Karpat a Tradice Bílých
Karpat s.r.o.
viz příloha 1

vi. Poděkování
Za pomoc a podporu děkujeme:
Standovi Bočkovi, Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín, ISŠ-COP Valašské Meziříčí, občanům Hostětína i všem
dalším dobrovolníkům, spolupracovníkům a příznivcům.
Dárcům:
Ministerstvo životního prostředí České republiky, Nadace Veronica, Zlínský kraj, TVD – Technická výroba,
a.s. Rokytnice u Slavičína, Nadace Jana Pivečky

vii. Kontakty
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat
Hostětín 4, 687 71 Bojkovice
tel. 572 641 040, fax 572 641 854
tbk@tradicebk.cz
www.tradicebk.cz
Členové:
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
687 74 Starý Hrozenkov 11
tel./fax 572 696 323
e-mail: iskopanice@razdva.cz
Nadace Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
tel. 542 422 775
e-mail: jasna.flamikova@veronica.cz
www.nadace.veronica.cz
Jiří Němec
Záhorovice 210, 687 71 Bojkovice
e-mail: jura.agoi@quick.cz
PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty
687 74 Starý Hrozenkov 11
tel. 572 696 323
Radim Pešek
Bezručova čtvrť 787, 687 71 Bojkovice
e-mail: ajsa1@seznam.cz
Zdeněk Ševčík
Pitín 15, 687 71 Bojkovice
tel. 572 641 334
ZO ČSOP Bílé Karpaty
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí n. Moravou
tel. 518 324 792
e-mail: csop@bilekarpaty.cz
www.bilekarpaty.cz/csop
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ZO ČSOP Kosenka
Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky
tel. 577 320 145
e-mail: kosenka@mail.walachia.cz
www.kosenka.cz
ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
tel. 542 422 751
e-mail: veronica@ecn.cz
www.veronica.cz
Výroční zprávu vydalo Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat v roce 2013.
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