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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
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 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 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 31. května 2009 jednoho 
stálého zaměstnance na plný úvazek – Renatu 
Vaculíkovou. Pracuje na středisku ve funkci ředitelky. 

Na dohody o provedené práci pomáhala v první 
polovině roku v organizaci Evženie Hillerová. Od 
června do listopadu 2009 byla zde zaměstnána, a to na 
úvazek 0,75. Od prosince byla však přijata na nový 
hotel Kopanice na Žítkové, takže pracovní poměr na 
středisku ukončila. Pracovala u nás jako 
administrativní, projektový a informační asistent.  

Praxi po rekvalifikačním kurzu pro uchazeče o 
zaměstnání absolvovala na středisku od 9. prosince 
2009 do 23. února 2010 paní Hana Jurigová
z Vápenic.  

Organizační pomoc na akcích a některé pomocné 
administrativní práce většinou zajišťujeme 
prostřednictvím pracovníků na Dohody o provedené 
práci.

Ostatní práce a služby jsou nadále zajišťovány 
externisty - odborné poradenství v ekologickém 
zemědělství, lektorská činnost, účetnictví atd. 

Externí smluvní poradci v ekologickém zemědělství:

Ing. Milan Drgáč, Ing. Lubomír Drgáč
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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, Obec Starý Hrozenkov
Členové:  František Winter, PRO-BIO Šumperk 
                  Mgr. Josef Bartoš, Vápenice

Dozorčí rada:
Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice
Členové:    Ing. Renata Baslerová, Bušín 

Helena Miková, Starý Hrozenkov

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 externími pracovníky a příležitostnými 
spolupracovníky. 
Správní rada se sešla na jednání 1. července 2009 ve 
Starém Hrozenkově v kanceláři střediska. 
13. listopadu 2009 členové správní rady navštívili také 
Šumperk, kde podepsali notářské zápisy o půjčkách na 
předfinancování schválených projektů od PRO-BIO 
Svazu ekologických zemědělců a PRO-BIO RC 
Jeseníky. 

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 kontrolu 
hospodaření organizace za rok 2008 a vypracoval 
zprávu o kontrole. Kontrola neshledala žádné závažné 
nedostatky. 

Kontroly organizace
29. října 2009 byla provedena kontrola ze strany 
Okresní správy sociálního zabezpečení. Tuto kontrolu 
absolvujeme téměř každé dva roky. Letošní kontrola se 
zaměřila na odvody sociálního pojištění v období od 
1.8.2007 do 31.12.2008. Kontrola neshledala žádné 
nedostatky ani neuložila žádná nápravná opatření.

2. ČINNOST A ZDROJE V
ROCE 2009

Na rok 2009 jsme měli schváleno několik projektů. 
Pokud by tyto projekty nebylo nutné z velké míry 
předfinancovávat z vlastních zdrojů, neměli bychom 
větších problémů. Do svízelné  situace nás však dostala 

skutečnost, že finanční prostředky na většinu 
schválených projektů dostaneme až po vyúčtování, 
případně po určité zrealizované etapě. Tím pádem jsme 
si museli nejprve zajistit půjčky na předfinancování. 
Výjimkou byla pouze dotace z MŽP a první splátka 
příspěvku od Poštovní spořitelny.

PORADENSKÝ PROJEKT MŽP

V roce 2009 jsme opět získali dotaci z Ministerstva 
životního prostředí na informační a poradenské 
služby. Projekt pod názvem „Informační a 
poradenské služby v roce 2009 – v ekologickém 
zemědělství, údržbě krajiny a ochraně přírody“
jsme realizovali od 1.1.2009 do 31.12.2009. Celkový 
rozpočet projektu činil 350.000,- Kč. MŽP finančně 
podpořilo tento projekt částkou 245.000,- Kč. 
Zbývající část 105.000,- Kč jsme museli doložit z tržeb 
za poradenské služby a dalších zdrojů (např. 
z příspěvků obcí). V rámci projektu bylo poskytováno 
environmentální poradenství v kanceláři střediska 
(zodpovídání telefonických, mailových i osobních 
dotazů) i terénní poradenství na ekofarmách. 

VZDĚLÁVÁNÍ Z PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA (SZIF)

V lednu jsme započali s realizací 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 
mělo v rámci projektu schváleno 10 vzdělávacích akcí 
pro ekologické zemědělce. Jednalo se převážně o 
semináře a školení a jednu vícedenní exkurzi. V roce 
2009 bylo zrealizováno celkem 6 akcí projektu, další 
čtyři ještě budou uspořádány v roce 2010. Celková 
výše rozpočtu projektu je 306.406,- Kč. Tuto částku 
však bychom měli obdržet až po ukončení projektu –
ve druhé polovině roku 2010. 

PROJEKT SFŽP (Líska, o.s.)

V květnu 2009 jsme zahájili aktivity na projektu, který 
na Státním fondu životního prostředí (SFŽP) podala 
za několik svých členů-partnerů Líska, o.s. Vsetín, 
která je také hlavním řešitelem projektu. Členem 
sdružení je i informační středisko. Projekt nese název
„Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, 
poradenských a informačních center ve Zlínském 
kraji.“ Realizace potrvá až do dubna 2011. V rámci 
tohoto projektu jsou plánovány aktivity poradenské, 
vzdělávací a osvětové s environmentálním zaměřením. 
Celkový rozpočet střediska v tomto projektu činí na 
dva roky 603.700,- Kč. V této částce je však 
započítáno i vlastní spolufinancování v částce 
100.000,- Kč. 
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V roce 2009 jsme se zaměřili v rámci projektu SFŽP 
zejména na sběr dat pro webový Katalog 
ekologického zemědělství Zlínského kraje a okresu 
Hodonín. V současné době je v kraji kolem 300 
ekofarem a několik dalších firem, které se systémem 
ekologického zemědělství souvisejí (zpracovatelé, 
prodejny, poradci, neziskové organizace atd.). Protože 
neexistuje žádný veřejný seznam s prezentací 
takovýchto firem a organizací, rozhodli jsme se pro 
jeho zhotovení na našich webových stránkách. Měl by 
tak sloužit jak samotným zemědělcům, tak i 
spotřebitelům a dalším zájemcům o ekologické 
zemědělství a jeho produkty. Součástí katalogu bude 
také inzertní rubrika pro nábídku a poptávku týkající se 
produktů a služeb ekologického zemědělství. Měla by 
tak pomoci ekozemědělcům a výrobcům biopotravin 
s odbytem produkce a s propagací dalších doplňkových 
služeb.
Z projektu SFŽP jsme v roce 2009 mohli dále také 
spolufinancovat například Bělokarpatské biodožínky 
s biojarmarkem ve Velké nad Veličkou nebo prezentaci 
ekologického zemědělství na Bělokarpatské konferenci 
ve Starém Hrozenkově.

Měli jsme možnost se také v rámci projektu zúčastnit 
v květnu (28. a 29. května 2009) dvoudenní exkurze 
po střediscích ekologické výchovy v Libereckém a 
Královehradeckém kraji, kde nám kolegové 
z podobně zaměřených organizací předali své 
zkušenosti s fungováním krajských systémů EVVO. 
Exkurze byla velmi zajímavá a podnětná. Byli jsme 
velmi překvapeni,  jak tyto kraje ekologickou výchovu, 
vzdělávání a osvětu podporují.  

Problematická u obou výše uvedených projektů je 
nutnost jejich předfinancování. U projektu z Programu 
rozvoje venkova je nutno veškeré aktivity 
předfinancovat z vlastních zdrojů a prostředky obdrží 
realizátor až po ukončení a vyúčtování projektu a po 
absolvování náročných několikastupňových kontrol (v 
roce 2010). U projektu podpořeného SFŽP je sice 
předfinancování  rozděleno do několika etap, přesto 
však jsme v roce 2009 obdrželi první splátku na 
základě předchozích vyúčtování až v prosinci. 
Předfinancování projektů je zpravidla nutné řešit 
pomocí půjček. V roce 2009 jsme například vyúčtovali 
SFŽP celkem 230.602,- Kč, v témže roce nám bylo 
zatím ke konci roku proplaceno jen 102.985,- Kč. 
Neuhrazený podíl tvoří z části vlastní spolufinancování 
a také 10% zádržné, které organizace dostane až po 
ukončení a závěrečné kontrole projektu, přesto však 
více než dvě třetiny z neproplacených výdajů 
organizace musela zatím předfinancovat  z vlastních 
zdrojů a půjček. Pro neziskové organizace jsou 
takovéto způsoby neustálého předfinancovávání
projektů nesmírně problematické. Úročené půjčky od 
bank si většinou nemůžeme dovolit, protože nemáme 
potřebný majetek, kterým bychom mohli  bankám za 
půjčky ručit, a také není z čeho splácet úroky z úvěrů.

NÁRODNÍ SÍŤ EVVO

Na realizaci environmentálně zaměřených osvětových
a vzdělávacích aktivit jsme opět mohli čerpat i v roce 
2009 podporu z Národní sítě EVVO. Akce finančně 
podporují Ministerstvo životního prostředí a 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci společného programu Národní síť EVVO. 
V roce 2008 jsme uzavřeli tříletou smlouvu na dodávky 
akcí pro dva moduly. Modul číslo 3b je zaměřen na 
vzdělávání odborné veřejnosti. Na vzdělávání a osvětu 
široké veřejnosti je určen modul č.4. V rámci tohoto 
modulu máme za úkol uspořádat každoročně 5 
osvětových environmentálních akcí pro veřejnost 
minimálně pro 100 účastníků. Celkově jsme 
z programu Národní síť v  roce 2009 obdrželi na konci 
roku  na základě vykázaných akcí 44.153,- Kč.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA

V roce 2009 jsme požádali o finanční příspěvek na 
přípravovanou publikaci o kopanickém nářečí. Žádost 
o grant jsme podali  do programu „ČSOB a Poštovní 
spořitelna pro podporu regionů“. Naše žádost byla 
schválena v celkové výši 63.635,- Kč. Z této částky 
jsme obdrželi v roce 2009 již 45.000,- Kč. Zbývající 
prostředky obdržíme až v roce 2010. Pro knihu však 
bude nutné zajistit ještě další finance. Administraci 
projektů zajišťuje Nadace VIA.

PŘÍSPĚVKY OBCÍ

Obce Moravských Kopanic nám společně přispěly 
v roce 2009 na činnost částkou 24.000,-Kč.
20.000,- Kč poskytl Starý Hrozenkov, 1.000,- Kč obec 
Vyškovec a 3.000,- Kč obec Vápenice.

PŮJČKY NA 
PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Na předfinancování schválených projektů jsme si  
museli zajistit několik bezúročných půjček. Nejvíce 
prostředků nám v roce 2009 zapůjčil Svaz PRO-BIO –
100.000,- Kč,  dále nám vypomohlo také Regionální 
centrum Jeseníky částkou 70.000,- Kč. Půjčky na 
průběžné předfinancování poskytla také fyzická osoba 
a zaměstnanci střediska.   

ZDROJE Z VLASTNÍ ČINNOSTI

Na zajištění své činnosti musí středisko získávat kromě 
grantů a dotací také zdroje z vlastní činnosti –
například z prodeje služeb a zboží a z doplňkových 
činností. Vlastní zdroje jsou důležité i pro nutné 
spolufinancování projektů. V roce 2009 jsme za zboží a 
služby (zejména poradenské služby) utržili celkem asi 
190.000,- Kč.
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2.1. PORADENSTVÍ
     A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ 

Propagace, osvěta, vzdělávání a poradenství 
v ekologickém zemědělství patří ke stěžejním 
činnostem naší organizace. Za dobu své existence si 
středisko v této oblasti již vybudovalo významné 
postavení, každoročně pořádá řadu akcí na různých 
místech v regionu pro odbornou i širokou veřejnost. Je 
známé jak mezi ekologickými zemědělci celého 
Zlínského kraje, tak také mezi dalšími firmami, 
institucemi a organizacemi činnými v ekologickém 
zemědělství na různých místech  ČR.

Běžné poradenství a informační servis poskytujeme 
v kanceláři střediska, většinou bezplatně, terénní 
poradenství přímo na farmách si však zemědělci zčásti 
spolufinancují. Pro toto poradenství si najímáme 
smluvní akreditované poradce. 

V roce 2009 bylo zajištěno terénní poradenství 
v ekologickém zemědělství v rozsahu 342 hodin –
spolufinancováno v rámci projektu MŽP. Jednalo se 21   
podniků, které využily nabídku poradenských služeb.
Pro poradenství máme smluvní externí akreditované 
poradce. 
Poradenství využívají podniky nejčastěji při vstupu do 
systému ekologického zemědělství, nebo v případě 
přípravy farmy na kontrolu ekologického zemědělství.

V roce 2009 jsme uspořádali několik školení ke Cross-
compliance na ekofarmě, řadu školení k Portálu 
farmáře na internetu, dvoudenní exkurzi pro 
ekozemědělce se zaměřením na zpracování a odbyt 
masa a mléka z ekofarem, seminář pro ekologické 
sadaře k ochraně proti chorobám a škůdcům, seminář 
pro chovatele koní na téma přirozené komunikace 
člověka a koně

2.1.1. Praktická školení
CROSS-COMPLIANCE NA EKOFARMĚ
27. ledna, 26. února, 17. března 2009
Slavičín

Kontroly Cross-compliance, neboli tzv. kontroly 
podmíněnosti, jsou novinkou, která od ledna 2009 
vstoupila v platnost. Jde o provázanost dodržování 
legislativních předpisů a výplaty přímých plateb 
v zemědělství. Týká se příjemců dotací. V roce 2009 
byly vybrány 4 oblasti podmíněnosti: 1) dobrý 
zemědělský a environmentální stav (tzv. GAEC); 2) 
životní prostředí; 3) veřejné zdraví, zdraví zvířat a 
rostlin 4) minimální požadavky pro použití hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin. Každá oblast má své dané 
požadavky, které budou kontrolovány různými 
kontrolními subjekty.  V dalších letech přibudou ještě 

další kontrolované požadavky.  Z příjemců dotací bude 
vybráno každý rok určité procento, které bude 
kontrolováno. Jako metodickou pomůcku vydal 
k těmto kontrolám ÚZPI tzv. kontrolní listy ve formě 
excelových tabulek, kde si mohou zemědělci 
předepsané požadavky a jejich plnění odkontrolovat.
Abychom zemědělcům pomohli seznámit se s touto 
novou kontrolou a kontrolovanými požadavky, 
připravili jsme v roce 2009 sérii tří školení v rámci 
projektu „Vzdělávání v ekologickém zemědělství“. 
Školení probíhala v počítačové učebně Nadace Jana 
Pivečky ve Slavičíně, zemědělci si tak mohli prakticky 
vyzkoušet přímo na místě i práci s kontrolními listy a 
projít si většinu kontrolovaných požadavků. Na školení 
se registrovalo celkem 41 zemědělců. Jako školitele 
jsme pozvali regionální akreditované poradce MZe Ing. 
Milana a Ing. Lubomíra Drgáče.

Školení pro ekologické zemědělce:
„PORTÁL FARMÁŘE NA INTERNETU
– možnost evidence pozemků, hnojiv a 
zvířat v ekologickém zemědělství“
17. února 2009, Slavičín

Zemědělcům se v současné době snaží ulehčit 
administrativu a práci Portál farmáře na internetu, který 
umožňuje vedení různých evidencí, nahlížení do 
evidence, map a snímků pozemků (LPIS), přístup do 
centrální evidence zvířat, zobrazení různých 
managementů pozemků uživatele, vyznačení 
jednotlivých agro-environmentálních opatření na 
vybraném území, zobrazení lokalit ohrožených erozí, 
registr příjemců dotací, možnost podávání některých 
žádostí o dotace a mnohé další funkce.
S ohledem na množství funkcí Portálu farmáře a na 
jeho průběžné doplňování a aktualizace je nutné 
zemědělce k práci s touto aplikací stále znovu 
proškolovat. Začali jsme tedy už od roku 2008 pořádat 
různá školení k tomuto tématu pro ekologické 
zemědělce ze Zlínského kraje a Hodonínska. Kurzy 
probíhají většinou v počítačové učebně Nadace Jana 
Pivečky ve Slavičíně, která účastníkům umožňuje, aby 
si přímo na počítači nové poznatky vyzkoušeli. O 
kurzy je stále obrovský zájem, připravujeme proto další 
kurzy i na rok 2010. Pro únorový kurz jsme využili 
lektory z Agentury pro zemědělství a venkov 
z Uherského Hradiště. Kurz proběhl v rámci projektu 
PRV „Vzdělávání v ekologickém zemědělství“. 

   

SEMINÁŘ PRO EKOLOGICKÉ 
SADAŘE
9. dubna 2009
Hostětín

Prostředky ochrany proti chorobám a škůdcům 
v ekologickém zemědělství přijel na jaře našim 
sadařům představit Ing. Petr Ackermann, dlouholetý
pracovník Státní rostlinolékařské správy  Brně.
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Dalším přednášejícím na semináři byl Ing. Jiří Urban, 
náměstek ministra zemědělství, který přítomné 
seznámil se změnami v podporách na ekologické sady, 
které ministerstvo připravilo na rok 2009. Bohužel, 
některé změny velmi negativně zasáhly do života a 
financování ekologických sadařů. Přes veškerou snahu 
a četná jednání s MZe se však nepodařilo tyto 
nepříznivé změny v roce 2009 zvrátit. Seminář se také 
uskutečnil v rámci projektu „Vzdělávání 
v ekologickém zemědělství“. Naštívilo jej 16 
zemědělců a další hosté.

SEMINÁŘ „PŘIROZENÁ 
KOMUNIKACE ČLOVĚKA A KONĚ“
(Pat Perelliho metoda) 
a zkušenosti ekologického farmáře s touto 
metodou, 23. srpna 2009
Komňa 

Zejména chovatelům koní byl určen seminář zaměřený 
na přirozenou komunikaci člověka a koně, tzv. 
Parelliho metodu, který středisko pořádalo 23. srpna 
2009 na statku SunJardin v Komni. Jako lektor byl 
pozván ekologický zemědělec pan František Špatný 
z Bílska u Strakonic, který se již dlouhá léta touto 
metodou zabývá. Na akci představil chovatelům jednak 
teorii, ale došlo i na praktické ukázky, při nichž 
předváděl práci s koňmi ze statku, a také se zvířaty  
účastníků. Parelli shrnul své poznatky do několika her, 
které spolu mohou člověk a kůň hrát, a rozvíjet tak 
vzájemnou důvěru a respekt. O seminář projevilo 
zájem téměř 50 účastníků.

EXKURZE PRO EKOLOGICKÉ 
ZEMĚDĚLCE NA EKOFARMY 
v JIŽNÍCH ČECHÁCH a NA VYSOČINĚ
20. - 22. října 2009                

V rámci projektu „Vzdělávání v ekologickém 
zemědělství“ jsme mohli na podzim zorganizovat
třídenní exkurzi pro ekologické zemědělce na 
ekofarmy v jižních Čechách a na Vysočině se 

zaměřením na zpracování a odbyt v ekologickém 
zemědělství – zejména masa a mléka. 
Společně s 18 účastníky zemědělci jsme tak navštívili 
ekofarmu Slunečná Ing. Pavla Štěpánka u Želnavy,  
ekofarmu Ing. Vladimíra Krtouše v Branišově, 
Biofarmu Sasov u Jihlavy a kozí ekofarmy Ing. Pavla 
Dobrovolného v Ratibořicích a Františka Špatného
v Bílsku u Strakonic. O exkurzi byl velký zájem. 
Přihlásilo se kolem 50 osob. Nemohli jsme však 
bohužel uspokojit všechny zájemce. Dle pravidel 
dotačního programu jsme mohli vzít na exkurzi 
maximálně 20 osob. Pro velký zájem proto počítáme se 
zopakováním exkurze v roce 2010.

2.2. OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V 
EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

PROSTŘENÝ STŮL aneb
s biopotravinami a zdravou výživou
ve školní jídelně v Ostrožské Lhotě
„JSME TO, CO JÍME“.
10. května 2009 
Ostrožská Lhota 

V roce 2009 jsme navázali spolupráci se Základní 
školou v Ostrožské Lhotě. Oslovila nás vedoucí školní 
jídelny paní Martínková s prosbou, zda bychom jí 
nepomohli zorganizovat ve školní jídelně 10. května na 
Svátek matek osvětovou akci pro děti, rodiče a širokou 
veřejnost zaměřenou na zdravou výživu a biopotraviny. 
Požádala nás o přednášku k základům ekologického 
zemědělství a principům produkce biopotravin, dále o 
poskytnutí kontaktů na možné dodavatele biopotravin 
pro ochutnávku. Přednášku jsme zajistili ve spolupráci 
s poradcem Ing. Milanem Drgáčem, další příspěvek na 
akci přednesl také ekologický pěstitel zeleniny Ing. 
Weidenthaler z Velehradu. Akci během dne navštívilo 
dle odhadu školy asi 150 účastníků.
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ZAHRADA MORAVY –prezentace 
ekologického zemědělství
2O. – 21. června 2009
16. ročník prodejní a výstavní akce
SOŠG Staré Město

Již pošestnácté uspořádala Střední odborná škola a 
Gymnázium ve Starém Městě společně s dalšími 
partnery výstavu nazvanou Zahrada Moravy. Středisko  
se pravidelně účastní výstavy jako jeden 
z vystavovatelů. Zajišťujeme ve spolupráci 
s prodejnami zdravé výživy a Tradicemi Bílých Karpat, 
s.r.o. prezentaci ekologického zemědělství a 
biopotravin. Výstavu navštívilo v tomto roce kolem 
1000 osob. 

BĚLOKARPATSKÉ BIODOŽÍNKY
S BIOJARMARKEM
Velká nad Veličkou 
21. – 22. srpen 2009

Tradiční a oblíbenou akcí jsou v Bílých Karpatech 
Bělokarpatské biodožínky s biojarmarkem, které 
pořádá středisko vždy v průběhu folklórního festivalu 
Ozvěny Horňácka ve Velké nad Veličkou. Festival je 
s prezentací ekologického zemědělství spojen již od 
roku 2002, kdy nás pro spolupráci oslovila  obec Velká 
nad Veličkou. Zajišťujeme zpravidla celý biojarmark -
prezentace ekologických zemědělců, výrobců 
biopotravin a neziskových organizací s ekologickým 
zaměřením. Vládne zde velmi příjemná atmosféra a tak 
se sem velmi rádi vracíme. Akci navštěvuje 
každoročně odhadem asi 2000 osob. V rámci pátečního 
programu vystoupila také kapela Čechomor a 
cimbálová muzika Martina Hrbáče.  

Prezentace na VI. KRAJSKÉM
VELETRHU PROGRAMŮ A 
AKTIVIT na podporu environmentálního 
vzdělávání, globální výchovy k udržitelnému 
rozvoji ve školách, školských zařízeních a 
neziskových organizacích ve Zlínském kraji 
23. září 2009
ZŠ Rokytnice Vsetín

Středisko prezentovalo svoji činnost a ekologické 
zemědělství na VI. Krajském veletrhu programů a 
aktivit na podporu environmentálního vzdělávání, 
globální výchovy k udržitelnému rozvoji ve školách, 
školských zařízeních a  neziskových organizacích. Na 
veletrh do Vsetína přijelo asi 90 účastníků, převažně 
pedagogů a pracovníků neziskových organizací ze 
Zlínského kraje. Pořadatelem veletrhu je Líska, o.s.
Vsetín, Alcedo Vsetín, Ekocentrum Čtyřlístek ze Zlína, 
ZŠ Rokytnice Vsetín, odbor ŽP a zemědělství 
Krajského úřadu Zlínského kraje.  

„MOZAIKA EKOLOGICKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ“
Seminář pro veřejnost o ekologickém 
zemědělství v rámci XXXIV.  ročníku 
mezinárodního ekologického festivalu 
TSTTT
28. listopadu 2009, Uherské Hradiště 

Kdo v regionu působí v oblasti ochrany životního 
prostředí a ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, 
tomu je dobře známý ekologický festival TSTTT
„Týká Se To Také Tebe“, který se koná v Uherském 
Hradišti a okolí již řadu let.  Je přehlídkou ekologické 
filmové tvorby, ale jeho součástí je i množství  
doprovodných programů s různým zaměřením. Již od 
konce devadesátých let se nám daří každý rok připravit 
pro festival jednodenní seminář pro veřejnost zaměřený 
na ekologické hospodaření a produkci biopotravin. 
Představujeme zde vždy jedno celé odpoledne jak 
novinky v této oblasti, aktuality v legislativě, tak i 
samotné ekologické zemědělce a jejich produkci – a to 
i v lákavé podobě ochutnávek bopotravin.  Seminář si 
našel již řadu pravidelných účastníků. V letošním roce 
se na prezenční listinu zapsalo 111 osob. 

Seminář je určen široké veřejnosti, tradičně proto 
v úvodu shrnujeme základní myšlenky a principy 
ekologického zemědělství a produkce biopotravin a 
akuality z této oblasti. Na letošním semináři byla 
představena Ing. Gracovou z AZV Uherské Hradiště 
také novela Zákona o zemědělství, připravované změny 
v kontrolách v ekologického zemědělství popsala ve 
své přednášce Ing. Zieglerová z MZE. Ing. Lenka 
Bauerová z PRO-BIO Ligy spotřebitelů poreferovala o 
projektech Bio do škol a o proběhlém semináři 
k problematice kvality biopotravin. Představení  
samotných ekologických hospodářství nesmí rovněž na 
žádném semináři TSTTT chybět. Letos přijeli 
Kocurkovi z Ranče pod Černým, Ing. Weidenthaler 
z Velehradu, Ing. Přímal ze statku Vartovna z Jasenné. 
Za zpracovatele prezentoval Mgr. Bohumil Kusák 
z Řeznictví u Kusáků nový program zaměřený na 
prodej a zpracování ekologického hovězího masa 
z našeho regionu. Do ochutnávky přispěly firmy 
Sonnentor, s.r.o. Čejkovice, Tradice Bílých Karpat 
s.r.o. z Hostětína, Heliavita s.r.o. Kroměříž a Biofarma 
Sasov. Na závěr byl  promítnut film o německém 
ekologickém a biodynamickém statku Brodowin, který 
nám poskytl Bioinstitut, o.p.s.  Olomouc K dokreslení 
atmosféry přispěly fotografie bělokarpatské krajiny 
RNDr. Pospěcha. 
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2.3. PROPAGACE A 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
REGIONU MORAVSKÝCH 
KOPANIC, BÍLÝCH KARPAT

PROPAGACE REGIONU

Na akcích, které navštěvujeme, se snažíme propagovat 
i Moravské Kopanice a Bílé Karpaty. Jsou to například 
různé veletrhy, jarmarky, výstavy. 

Významným prezentačním a propagačním nástrojem 
jsou od května 2008 také naše webové stránky
www.iskopanice.cz. Návštěvnost stránek nás 
překvapila, postupně stále roste, v roce 2010 určitě 
překročí hranici 100.000 přístupů. Web využívají 
místní lidé, návštěvníci regionu i zemědělci a široká 
veřejnost .

Snažíme se i v rámci spolupráce se školami 
navštěvovat zajímavé přírodní lokality a projekty 
Bílých Karpat. Se školkami v Korytné a Starém 
Hrozenkově již šest let pořádáme celodenní tzv. 
Svatojánské pochody, jejichž cílem je kromě 
ekologické výchovy i představování a poznávání 
zajímavých míst v  Chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty. V uplynulých letech jsme také uspořádali 
několik pěších výletů pro veřejnost po Kopanicích a 
rovněž exkurze na další zajímavá místa – např. na 
Valašskoklobucko, na Čertoryje, na ekosídliště Jižní 
Chlum u Zlína, na ekologické projekty v Hostětíně, do 
Pivečkova lesoparku ve Slavičíně atd.

Středisko je otevřeno pro návštěvníky od pondělí do 
pátku. Najdou zde mimo jiné i různé propagační 
materiály k regionu a drobné propagační předměty.

JARNÍ KRAJINOU 
DO SVATÉHO ŠTĚPÁNA
26. dubna 2009 

K poznávávání okolní krásné přírody, ale tak trochu i 
k poznávání sebe navzájem, slouží naše pěší výpravy 
pro veřejnost, které pořádáme společně s družinou při 
ZŠ Starý Hrozenkov. Na jarní měsíce jsme 
organizovali pro zájemce pěší výlet do Svatého 
Štěpána o délce asi 20 km. Trasa vedla přes Žítkovou, 
Lokov, Peňažnou, Javorník. Příroda se probouzela ze 
zimy, přálo nám počasí, takže jsme si užili krásný den.
Došlo i na opékání špekáčků. Ze Svatého Štěpána jsme 
pak domů pokračovali už vlakem a autobusem, protože 
jsme měli s sebou i docela malé turisty. Fotografie 
z výpravy jsou k dispozici na webu střediska. 

PREZENTACE STŘEDISKA, KOPANIC 
A EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 
NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI V 
HOSTĚTÍNĚ
27. září 2009 

Na konci září se sjíždějí do Hostětína příznivci Bílých 
Karpat, regionálních tradic, ovocnářství a ekologického 
zemědělství na Jablečnou slavnost. Slavnost pořádá 
sdružení Tradice Bílých Karpat ve spolupráci s dalšími 
partnery. Informační středisko si  v posledních letech 
během slavnosti pronajalo na obecním prostranství 
jeden ze stánků, aby zde prezentovalo svoji činnost, 
Moravské Kopanice i ekologické zemědělství. Tak 
tomu bylo i tentokrát. Akce je rok od roku více 
navštěvována. Program je bohatý a vládne zde 
příjemná atmosféra.
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MEZINÁRODNÍ 10.
BĚLOKARPATSKÁ  KONFERENCE  
KRAJINA -ĽUDIA - HOSPODÁRENIE
14. – 15. října 2009 
Starý Hrozenkov

Před deseti lety, v roce 1999, se konala ve Starém 
Hrozenkově Bělokarpatská konference. Její další 
ročníky pak probíhaly většinou na Slovensku, po deseti 
letech se vrátila zpět do Starého Hrozenkova. Setkávají 
se na ní nejen obyvatele české a slovenské části 
CHKO, ale nyní už i obyvatelé Euroregionu Bílé-Biele 
Karpaty (ER BBK), který zahrnuje celý Zlínský a 
Trenčianský kraj. Současně se tedy jednalo o IV. 
konferenci Euroregionu BBK. Na pořádání konference 
se podílelo i Informační středisko. Ze slovenských 
partnerů to byla Spoločnosť pre trvalo udržateľný 
život, odbočka Biele Karpaty a Euroregión Bílé-Biele 
Karpaty. Podtitul konference Krajina-Ľudia-
Hospodárenie naznačuje, jakými tématy se účastníci 
konference zabývali. Středisko připravilo na akci také 
prezentaci ekologického zemědělství a jeho produktů, 
k dalším doprovodným programům patřila výstava o
historii konferencí, výstava fotografií bělokarpatských  
fotografů, společenský večer na Kordárně. Konference 
se zúčastnilo 53 osob. Mezi přítomnými byl také 
hejtman Zlínského kraje pan Stanislav Mišák, pan 
Pavel Sedláček - předseda Trenčianského 
samosprávného kraja, poslanec parlamentu ČR Tomáš 
Úlehla a další významní hosté.

DALŠÍ ROZVOJ ÚZEMÍ A 
REGIONÁLNÍ AKTIVITY

Ve svých aktivitách se středisko snaží spolupracovat 
například i s místními spolky – například Ženským 
sborem Čečera, pro který jsme zajistili v roce 2007 
finanční prostředky na vytvoření webových stránek i 
prostředky na kulturně-dramatický večer k 10. výročí 
sboru. 

V roce 2009 se nám podařilo zajistit finance na 
připravovanou publikaci o kopanickém nářečí, díky 
schválené žádosti o grant od Poštovní spořitelny. Pro 

celou publikaci je však nutné najít ještě jiné zdroje, 
budeme proto připravovat ještě další grantové žádosti..

2.4. INFORMAČNÍ SERVIS 
A DALŠÍ SLUŽBY

Poskytujeme následující informační služby:
- odborný informační servis a poradenství 

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

- informační servis návštěvníkům regionu a 
turistům (informace o ubytování a stravování, 
o CHKO Bílé Karpaty, 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.

Další doplňkové služby:   
- Kopírování, tisk, fax a veřejný internet 
- Administrativní a organizační práce, 
- Poradenství  ke grantům a dotacím

Středisko má také malou knihovnu o velikosti 
přibližně 500 publikací, která obsahuje zejména 
odbornou literaturu zaměřenou na přírodu, region a 
regionální rozvoj, zemědělství aj.. Knihovnu využívají 
zejména studenti.

Střediskem prošla již za několik let i řada studentů a 
nezaměstnaných, kterým jsme umožnili vykonat v naší
organizaci odbornou praxi nebo stáž. Uchazeči o 
zaměstnání z Kopanic zde již absolvovali několik 
takovýchto praxí, které musí povinně absolvovat  po 
ukončení různých rekvalifikačních stáží. 
Praxí prošla od prosince 2009 do února 2010  například 
Hana Jurigová z Vápenic. Prázdninovou čtrnáctidenní 
praxi v cestovním ruchu u nás realizovala Denisa 
Kročilová ze Starého Hrozenkova. 
V předchozích letech prošly střediskem jako 
praktikantky (různé praxe např. po rekvalifikačních 
kurzech ÚP, školní praxe) například: Jana Turzová, 
Evženie Hillerová, Petra Křížová, Ladislava 
Gorčíková, Laďka Miková, Lenka Šišláková ze Starého 
Hrozenkova; Marta Záhorová z Vyškovce; Ľubica 
Šopíková ze Žítkové; Jana Bartošová z Vápenic.
Tyto stážisty přijíma středisko bezplatně, nedostává na 
ně podporu z Úřadu práce, bere je však jako významné 
pomocníky, kteří většinou pomáhají s administrativou a 
organizací různých vzdělávacích a osvětových akcí, 
nebo při zajištění informačních služeb. 
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2.5. DALŠÍ  PŘIPRAVENÉ 
GRANTY

Převážná většina finančních zdrojů pro naši činnost 
pochází z grantů a dotací, proto musíme stále psát nové 
a nové projekty a žádosti na různá místa, vyhledávat 
neustále výběrová řízení a grantové uzávěrky v celé 
republice i zahraničí. 
V roce 2009 jsme kromě schválených a realizovaných 
projektů, které jsou již popsány na druhé a třetí straně 
výroční zprávy, připravili také další grantové žádosti  
na rok 2010. Ty jsou zmíněny v této části zprávy.

Ministerstvo životního prostředí – podána žádost o  
grant na environmentální poradenství v roce 2010 
(projekt nebyl schválen).

Ministerstvo pro místní rozvoj – projekt „Živý 
venkov“. Začátkem roku 2010 přišlo schválení žádosti 
o dotaci na rok 2010 ve výši 350.000,- Kč.

Pohohli jsme připravit také projekt dechové hudbě 
Hrozenčané do grantového řízení Nadace-Děti-
Kultura-Sport na nové vybavení pro hudební produkce. 
Bohužel, tento projekt nebyl nadací podpořen.

Podíleli jsme se také s dalšími partnery a organizacemi 
na přípravě projektu Lísky do výběrového řízení SFŽP. 
Projekt byl schválen, zahájen v květnu 2009. 
Podrobnosti o projektu na str. 2-3. 

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

V rámci těchto organizací se středisko podílí na 
realizaci různých společných projektů a aktivit. 
Středisko dlouhodobě aktivně působí ve Svazu 
ekologických zemědělců. Ve službách zajišťuje také 
administrativní a organizační záležitosti regionální 
pobočky svazu PRO-BIO pro Zlínský kraj a okres 
Hodonín (PRO-BIO RC Bílé Karpaty), která má kolem
50 členů.

V roce 2009 začala intenzivnější spolupráce také se 
sdružením Líska, o.s. Vsetín. Středisko se zapojilo do 
společného síťového projektu, který spolufinancuje 
SFŽP a který bude realizován až do dubna 2011.

Setkání a workshopy k projektu  se konají téměř každý 
měsíc. Renata Vaculíková je také členem dozorčí rady 
tohoto sdružení. 

CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV

V roce 2009 jsme byli přizvání okresní Agenturou pro 
zemědělství a venkov v Uherském Hradišti také do 
nově utvářené Celostátní sítě pro venkov. Síť má 
neformálně sdružovat různé subjekty – zemědělské 
podnikatele, obce, neziskové organizace a další 
zájemce o rozvoj venkova. Zúčastnili jsme se v roce 
2009 dvou setkání sítě:  19. dubna 2009 ve Fryštáku a 
4. prosince 2009 v Újezdě u Valašských Klobouk.
Členství v síti by mohlo přinést do naší organizace 
nové informace, kontakty, a možná i nějaké menší 
finanční zdroje.

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Středisko se již několik let podílí na organizaci i 
financování dvou akcí pro mateřské školy: Takzvaného 
Svatojánského pochodu, který se koná v červnu, a 
Vánoční tvořivé dílny, která zpravidla probíhá v měsíci 
prosinci. Obě akce jsou nejen pro děti, ale účastní se 
jich i rodiče, pracovníci střediska a další kamarádi 
školky. 

SVATOJANSKÝ POCHOD - V. ročník,  
„ŽIVOT KOLEM VODY“
18. června 2009 
Žítková

Ve funkci hostitelů se střídají Hrozenkovští a 
Korytňanští.  Zatímco v roce 2008 jsme se vydali na 
tento pochod s naučnou stezkou do okolí Ranče Lipiny
u Korytné, v roce 2009 jsme hostili kamarády 
z Korytné u nás na Žítkové. Naučná stezka a další 
program  byl situován  do okolí chaty Janka. Tentokrát 
jsme zvolili téma „Život kolem vody“, takže účastníci 
se na stezce i během dalšího programu seznámili 
s živočichy a rostlinami, kteří se vyskytují v okolí řek a 
rybníků. Dětem byl promítnut i dokumentární snímek 
„Prapodivný svět“ o chráněné vrance pruhoploutvé, 
která obývá zdejší potoky. Na přípravě filmu se podílel 
i jeden z místních obyvatel - rybář Jan Miko. Ten byl 
rovněž přítomen prezentaci filmu. Akce se zúčastnilo 
více než 70 osob z Korytné i Kopanic.
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VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA V MŠ
malování kachlí
9. prosince 2009, Starý Hrozenkov 

Vánoční tvořivá dílna je další společnou akcí, kterou ve 
spolupráci s Mateřskou školou Starý Hrozenkov 
organizujeme už několik let. Našim velký pomocníkem 
je paní Radka Benešová z  Domu dětí a mládeže 
v Uherském Brodě. Zde působí jako výtvarnice. Máme 
tak vždy před Vánoci možnost setkat se s dětmi, rodiči 
a přáteli školky, navíc si můžeme společně vytvořit 
zajímavé dárky nebo výrobky na dekoraci – většinou  
přírodních materiálů. Akce probíhá v prostorách MŠ 
Starý Hrozenkov. Letošním tématem bylo malování 
kachlí. V předchozích ročnících už jsme zkoušeli 
vyrábět keramiku, malovat  hedvábí, hrníčky, sklo i 
kachle. Fotografie krásných výrobků z vánočních dílen 
zvěřejňujeme ve fotogalerii na našem webu.
Na obě uvedené akce pro školky středisko zajišťuje 
každoročně  finanční prostředky z různých grantů - na 
úhradu autobusu, stravy, materiálu i lektory.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Pro žáky Základní školy Starý Hrozenkov jsme 
zorganizovali  aktivity v minulých letech, v roce 2009 
nebyla zrealizována žádná konkrétní akce pro školu.
Proběhl však v dubnu pro veřejnost Jarní pochod do 
Sv. Štěpána, který jsme uspořádali společně s družinou 
při ZŠ.

STŘEDNÍ ŠKOLY:
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.).

2.7.  ÚČAST NA DALŠÍCH  
SCHŮZKÁCH, JEDNÁNÍCH  A 
AKCÍCH

Dne 26. listopadu 2009 proběhla v Redutě v Uherském 
Hradišti IX. krajská konference o  environmentálním 
vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji. 
Významné ocenění si z této konference odnesla 
ředitelka Informačního střediska, Renata Vaculíková. 
Získala „Cenu za přínos k rozvoji EVVO ve 
Zlínském kraji za rok 2009 v kategorii ředitel škol, 
školských zařízení a manažer neziskové organizace.
Společně s ní získali ocenění  v této kategorii také
Jaroslav Zatloukal ze SŠPH Uherské Hradiště a Marie 
Čablová ze SVČ Klubko Staré Město.

Účast na dalších významnějších akcích a 
schůzkách:

 7. dubna 2009 v Hostětíně - organizační 
zajištění valné hromady členů PRO-BIO 
regionálního centra Bílé Karpaty.

 3. dubna 2009 účast  na valné hromadě TBK a 
na setkání s nositeli známky Tradice Bílých 
Karpat  v Hostětíně.

 V měsíci květnu (15.5.) nás přizval Městský 
úřad v Uherském Hradišti jako poradce na 
setkání k připravovanému projektu přírodního 
víceúčelového parku Rochus.

 Účast na celorepublikové valné hromadě 
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců  
v Brně 15.4.2009.

 Renata Vaculíková  se na základě žádosti 
svazu PRO-BIO opět podílela v měsíci červnu 
na přípravě 9. Evropské letní akademie 
ekologického zemědělství, která se konala od 
24. do 26.6. v Lednici. 



2.8. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
STŘEDISKA

V rámci vzdělávání jsme se zůčastnili několika 
workshopů, které uspořádala Líska, o.s. Vsetín. 
Workshopy proběhly v rámci projektu, který finančně 
podpořil SFŽP.
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3. FINANČNÍ ZPRÁVA 2009                
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Za rok 2009 dosáhla společnost: 

 v hlavní činnosti ztráty Kč 53.947,99 Kč, která byla způsobena doúčtováním odpisů z dřívějších let (viz 
níže)

 v doplňkové činnosti výsledku +  8 954,22 Kč

K 31. 12. 2009 společnost sledovala náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hlavní  a doplňkovou činnost.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Společnost eviduje závazky k 31. 12. 2008 
v hodnotě 1 955,98 za telefonní hovory. Tyto jsou ve lhůtě splatnosti. 

Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Společnost nemá k 31.12.2009 žádné pohledávky.

Společnost nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 31. 12. 2009 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.

Majetek
Společnost  eviduje majetek (počítač a tiskárnu), který měl být již odepsaný v roce 1998, avšak nebyl. Proto byly 
k 31.12.2009 doúčtovány  odpisy a počítač byl vyřazen. Tiskárna zatím zůstává v majetku v nulové hodnotě. Tím také 
vznikl záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti.

Přijaté půjčky na předfinancování projektů
Vzhledem k tomu, že dotace jsou poskytovány často na základě skutečných nákladů, musí si společnost většinu činnosti 
předfinancovat. V roce 2009 se jí podařilo získat na předfinancování  
Kč 70.000,-  krátkodobá bezúročná finanční výpomoc od RC Jeseník 
Kč 100 000,- od PRO-BIO Šumperk  - dlouhodobá bezúročná finanční výpomoc
Kč 60 500,-  bezúročná finanční výpomoc od soukromé osoby.

4. PODĚKOVÁNÍ

Za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci v roce 2009 děkujeme zejména:
 Pracovníkům a členům  PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku
 Ekologickým zemědělcům Zlínského kraje a Hodonínska, kteří spolupracují se střediskem na různých aktivitách
 Kolegům a členům o.s. Tradice  Bílých Karpat z Hostětína
 Členům a pracovníkům Líska, o.s. Vsetín 
 Pracovníkům Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně
 Alešovi Baránkovi ze Starého Hrozenkova
 Evženii Hillerové ze Starého Hrozenkova
 Milanu Drgáčovi z Bojkovic 
 Lubomíru  Drgáčovi z Komně
 Lýdii Gabrhelové z Uherského Brodu
 Ladislavě Uhlíkové z Bojkovic
 Haně Jurigové z Vápenic
 Elišce Křižkové st. a Elišce Křižkové ml. ze Starého Hrozenkova
 Pavlu Zapletalovi z Vápenic
 Petru Michalčíkovi ze Starého Hrozenkova
 Janu Rapantovi ze Starého Hrozenkova

 Marcele Trtkové z Vápenic
 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
 Pracovníkům ekocentra Veronica v Hostětíně
 Pracovníkům Zemědělské agentury Uherské Hradiště
 CK Valaška
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 ekologickým zemědělcům z JČ a Vysočiny: Pavlu Štěpánkovi, Pavlu Dobrovolnému, Vladimíru Krtoušovi, Františkovi 
Špatnému, Josefu Sklenářovi
Jiřímu Pšurnému,  Jiřímu Šáchovi z Velké nad Veličkou

 Milanu Berkovi z KEZ, o.p.s. Chrudim 
 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
 Prodejně zdravé výživy „Nejen bio“ z Uherského Hradiště
 Radce Benešové z Uherského Brodu
 Davidu Hiermannovi ze Starého Hrozenkova
 Členkám Ženského sboru Čečera ze  Starého Hrozenkova
 Členům Mužského sboru z Vápenic
 Janě Svobodové z Uherského Brodu
 Janě Turzové ze Starého Hrozenkova
 Romaně Gajdové z Bojkovic 
 Pavlu Kučovi z Bojkovic
 Lubomíru Pospěchovi z Uherského Brodu
 Janu  Mikovi ze Starého Hrozenkova
 Josefu Miškářovi z Lopeníka
 Sonnentor, s.r.o. z Čejkovic
 Pavlu Vaculíkovi ze Starého Hrozenkova
 Milanu Honovi z Uherského Brodu
 Michaele Mačátové ze Starého Hrozenkova
 Pracovníkům ZO ČSOP Kosenka z  Valašských Klobouk
 Mlékárně Valašské Meziříčí

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 2009  děkujeme zejména:  
Ministerstvu životního prostředí, Státnímu fondu životního prostředí, PRO-BIO RC Jeseníky, PRO-BIO Svazu 
ekologických zemědělců v Šumperku; 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

Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce 2010


