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Všude dobře, doma nejlépe
Při cestování v zahraničí i po různých částech naší země se můžeme
setkat s výrobky opatřenými speciálními značkami. Označováním
místních výrobků či služeb se zviditelňují například Beskydy, Jeseníky, Krkonoše, Šumava či Haná.
Značku získávají vybrané kvalitní
a místní potraviny, přírodní produkty, řemeslné výrobky, ale také výjimečné aktivity, které v regionech
můžete na vlastní kůži zažít, folklórní akce a stravovací či ubytovací
služby tradičně spojené s regionem.
Označení nálepkou - značkou slouží
k tomu, aby byly odlišeny výrobky
a služby místní, kvalitní a tradiční
od těch dovozových, globálních,
vzniklých bez vztahu k regionu.
Od roku 2014 můžete najít malá kulatá loga s červenou orlicí i na certifikovaných výrobcích z Opavského
Slezska.

Propagace regionální
značky „OPAVSKÉ
SLEZSKO regionální
produkt®“
V průběhu roku 2014 získali právo užívat znak s červenou orlicí
první potravinářské, zemědělské
a řemeslné výrobky. Regionální
značka se pomalu dostává do povědomí lidí. Na jarmarcích a trzích
se zákazníci zvědavě vyptávají, co
to krásné logo znamená. Odpověď,
že logo zaručuje regionální původ
výrobku a jeho kvalitu, souhlasně
přijímají. Většinou přidávají: „Držíme palce“.

Zrodila se značka „OPAVSKÉ SLEZSKO
regionální produkt®“
Mezi lidmi můžeme v posledních letech pozorovat zvýšenou potřebu
vědět více o potravinách, které konzumují, a o věcech, kterými se obklopují. Možná nejen z nostalgie si lidé kupují tradiční výrobky, jako
jsou pletené košíky, ručně vyřezávané dřevěné misky, točená keramika,
uzeniny od řezníka ze sousedství, pivo z místního pivovárku.
Místní, poctivý, tradiční, řemeslný, ručně zpracovaný – to jsou přívlastky, kterými se vyznačují výrobky označené malým znáčkem
s červenou variací na slezskou
orlici. Jde o symbol nově zavedené regionální značky „OPAVSKÉ
SLEZSKO regionální produkt®“.
Regionální značení zaručuje původ výrobku v opavském regionu,
poctivě odvedenou ruční či řemeslnou práci a šetrnost k životnímu prostředí. Regionální značka
na visačce či etiketě výrobku pomáhá v orientaci zákazníkům, návštěvníkům regionu i samotným
výrobcům a přispívá rovněž k udržení a zachování regionálních tradic. Nákupem značeného výrobku
získáte pravý a kvalitní produkt

Střípky z Opavska

z Opavského Slezska a navíc podpoříte konkrétního místního výrobce.
Regionální značku na Opavsku zavádí nezávislá nezisková organizace s názvem Místní akční skupina
Opavsko, zkratkou označovaná také
jako MAS. Působení MAS Opavsko
je založeno na úzké spolupráci obcí,
zemědělců, podnikatelů a neziskových organizací. Toto široké partnerství již řadu let rozvíjí opavský
venkov, podporuje tradice, podnikání, cestovní ruch a vše, co lidem
na venkově dokáže být užitečné. Při
rozdělování dotační pomoci na venkově se ukázalo, že malým regionálním výrobcům, zemědělcům,
řemeslníkům mohou pomoci nejen
dotační prostředky z Evropské unie,

poskytované na vybavení a opravy
provozoven, ale také smysluplná
propagace a spolupráce. A protože
není potřeba objevovat Ameriku,
připojila se MAS Opavsko k zavedenému celorepublikovému systému
značení místních výrobků, který koordinuje Asociace regionálních značek (ARZ). Spolupracující regiony
mají jednotný vizuální styl svých
značek a propagace, a tak je snadno rozpoznáte mezi jinými. Značky
vyznávají shodné cíle a pravidla pro
certifikaci výrobků a služeb. Dále
už je na jednotlivých regionech,
kterým výrobkům a službám udělí
certifikát = regionální značku. (red)

K propagaci regionální značky
přispívá i řada akcí, na kterých
Místní akční skupina Opavsko
a samotní výrobci představují své
výrobky. Osobní prodej a ukázky
řemesel na různých jarmarcích
jsou divácky velice atraktivní, pro
výrobce jsou však dosti náročné,
vždyť investují mnoho času a úsilí, jdou, jak se říká „s kůží na trh“.
V průběhu roku 2014 byly výrobky s červenou orlicí, řemeslné
stánky, ochutnávky a občerstvení z místních potravin k vidění
na více než dvaceti jarmarcích,
slavnostech a kulturních akcích
po celém Opavsku, např. v Arboretu Nový Dvůr, na Farmářských
slavnostech v Hlubočci, na Otických zelných slavnostech, ve Mlýně U vodníka Slámy ve Lhotě,
na Svatováclavském jarmarku
v Holasovicích, na obecních slavnostech ve Vřesině, Kyjovicích,
v Háji ve Slezsku, na zřícenině
hradu Vikštejna, na dožínkách
v Nových Sedlicích a dalších místech. Již první rok po založení tak
začíná být nová značka mezi výrobci i zákazníky vidět.
(red)
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„OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“
Představení Místní akční skupiny Opavsko
Místní akční skupina Opavsko (MAS Opavsko) byla založena jako občanské sdružení v roce 2006. Byl tak položen základ pro vznik otevřeného partnerství veřejných a soukromých subjektů, především obcí,
zemědělců, podnikatelů i neziskových organizací, propojující ve své
činnosti různorodé aktivity rozvíjející život na venkově.
Od roku 2009 má sdružení příležitost realizovat svůj klíčový rozvojový dokument - Strategický plán
LEADER s názvem „Opavsku to
omastíme“. Na principech tohoto
dokumentu jsou žadatelům rozdělovány dotační prostředky z Programu
rozvoje venkova. Tyto prostředky již
několik let účelně promazávají ko-

lečka opavské venkovské ekonomiky.
Členskou základnu Místní akční
skupiny Opavsko tvoří 92 subjektů
(2014). Region je vymezen územím
52 členských obcí. Zahrnuje venkovská území podél pravého břehu
řeky Opavy až k Ostravě, na jihu
Vítkovsko a Budišovsko.

V současné době se sdružení intenzivně připravuje na nové úkoly související s rozvojem venkova v letech
2014 – 2020. Na základě získaných
zkušeností se již dnes rýsují zřetelná
témata, která budou prioritami rozvoje venkova v následujícím období.
(red)
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Když se řekne značka
Místní akční skupina Opavsko společně s partnery zavádí
na Opavsku systém značení místních výrobků speciálním logem.
Tato značka znamená, že výrobky prošly procesem certifikace,
který zákazníkovi garantuje jejich
skutečný původ v našem regionu.
Místní původ však není jedinou
podmínkou pro udělení značky.
Značené výrobky musí přispívat
k dobrému jménu regionu, proto
musí být také:
• mimořádně kvalitní
• nesmí poškozovat životní prostředí
• jedinečné ve vztahu k území vyrobené tradiční technologií,
ručně nebo z místních surovin.
Regionální značka se uděluje výrobkům spotřebního charakteru,
přírodním, zemědělským produktům, uměleckým dílům, ubytovacím a stravovacím službám, zážitkovým aktivitám, které splňují
certifikační kritéria.
Značení je určeno jak návštěvníkům regionů (turistům), kterým
dovoluje objevovat region a užívat
si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem
značených výrobků podporovat
„své” místní výrobce. Výrobci
získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci
svých výrobků, nové kontakty
a mohou spolu účelně spolupracovat. Např. pěstitel zeleniny může
dodávat čerstvé suroviny do restaurace zaměřené na regionální
pokrmy, lidé angažující se v cestovním ruchu mohou obohatit nabídku turistům o různé výrobky
a řemeslné ukázky z regionu atd.
Cílem značení regionálních produktů je zviditelnit region a pomoci zdejším výrobcům. Značka
usnadní orientaci především zákazníkům. Regionální výrobky
opatřené značkou se také stávají
nositeli místních kulturních a řemeslných tradic, propagují region
a zdravý životní styl šetrný k životnímu prostředí.

Opavské Slezsko se těší na nové certifikované výrobky
Jste místní výrobce potravin, zemědělec
nebo ovládáte zajímavé tradiční řemeslo?
Nebojte se přihlásit svůj výrobek,
službu k certifikaci regionální značkou.
Potřebné informace a kontakty naleznete na:
www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko
nebo napište na email: chroust@masopavsko.cz
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Produkty certifikované značkou Opavské Slezsko
Produkty certifikované značkou „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“ budeme postupně představovat na následujících stránkách a v dalších
číslech novin Doma v Opavském Slezsku. Přejeme
příjemné inspirující čtení.

Vracíme české ovoce na český stůl

Včelařství máme jako životní
styl a bavíme se prací
Tradice včelaření je v rodině Košců
stará více než 100 let. Pavel Košec
se o své včely stará s pomocí celé
rodiny. O včelařství také často přednáší na školách, předává tak dále
své včelařské vzdělání i zkušenosti.
Včelí úly má rozmístěny v širším regionu na rozhraní Opavských nížin
a Nízkého Jeseníku. Může tak nabídnout více než deset druhů medu,
z nichž mnohé si odnášejí nejrůznější ocenění. Z rodinné farmy v Neplachovicích - Zadky si zákazníci
odnášejí med nektarový z ovocných
stromů, med malinový, javorový,
lipový, pohankový, také tradiční řepkový. Vyrábí i mateří kašičku, voňavé svíčky z včelího vosku, či dokonce separuje propolis či včelí jed.
Za svůj květový lipový med získal Pavel Košec titul Regionální
potravina Moravskoslezského kraje 2012, o rok později tentýž titul
pro pastový med a zlatou medaili
Český med 2012. V roce 2013 se
medově podílel na stavbě největší

perníkové chaloupky na ZŠ Mařádkova v Opavě, která se dostala
do České databáze rekordů. Je také
držitelem palmy vítězství v kategorii Živnostník Moravskoslezského
kraje 2013. Lesní medovicový med
zase získal ocenění v soutěži „Česká chuťovka 2014“.
Pavel Košec zastává názor, že nejlepší zárukou kvality je, když včelař
prodává svůj med osobně a může se
zákazníkům podívat do očí. S rodinou objíždí s medovým stánkem
významné slavnosti, jarmarky a regionální kulturní události. Na osobní vztah mezi včelařem a zákazníkem nedá dopustit.

Rodinná firma VITAMINÁTOR
sídlí v Sosnové. Úspěšné podnikání vychází ze stoleté rodinné
tradice. Po ukončení restitučních
procesů se Tomáši Soškovi podařilo obnovit rodinný zemědělský podnik, jehož hlavní činností
bylo a je sadařství. A časem přišel
nápad, neprodávat vypěstované
ovoce v anonymních výkupnách,
ale nabídnout zákazníkům hotový
originální výrobek. Co takhle vyrábět mošty? Tak vznikl VITAMINÁTOR.
Dnes je VITAMINÁTOR úspěšná
rodinná firma a Tomáš Soška říká,
že ručí za každý litr moštu, který
opustí jeho moštárnu. Osobně sleduje celý proces od pěstování ovoce až po balení hotových moštů
a jejich expedici. Základem výroby jsou jablečné mošty s ovocnou
či zeleninovou příměsí - rybízo-

vé, hruškové, jahodové, mrkvové,
malinové či višňové. VITAMINÁTOR přišel i s takovými kombinacemi, jako je jablko a červená
řepa, celer, rakytník nebo černá
ředkev. Každý litr 100% přírodní
šťávy VITAMINÁTOR je vyroben přibližně z 1,4kg ovoce či
zeleniny nebo jejich kombinace.
Zákazník tak dostává vylisované
ovoce nebo zeleninu v tekuté podobě. Žádné koncentráty, barviva,
žádné konzervanty.
Za své výrobky VITAMINÁTOR
obdržel ocenění Česká biopotravina roku 2008, KLASA 2009,
Regionální potravina Moravskoslezského kraje 2010, hlavní cenu
Země Živitelka 2011, umístění
v testu hodnocení ovocných šťáv
MF DNES 2011 a v roce 2012
uspěl v testech prestižního německého institutu Fresenius.

Kontakt:
Včelí farma Košec
Neplachovice - Zadky 4
747 74 Neplachovice - Zadky
telefon: +420 553 663 511,
+420 604 565 097
e-mail: p.kosec@seznam.cz
www.vcelarstvi-kosec.cz/

Kontakt:
VITAMINÁTOR s.r.o.
Sosnová 107, 793 12 Sosnová
telefon: +420 554 749 505
e-mail: info@vitaminator.cz
www.vitaminator.cz
Nápoje je možno koupit v prodejnách zdravé výživy, farmářských
výrobků a vybraných prodejnách maloobchodní sítě.
Mapa prodejců: www.vitaminator.cz/kde-koupit-vitaminator
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Pstruh duhový od Jana Rašky

Už jako malý kluk miloval Jan
Raška ryby a rybaření. V roce
1994 založil vlastní pstruhařství
a rybí farmu. Pro odchov pstruha
nalezl ideální podmínky v čistých
vodách řeky Moravice pod Kružberskou přehradou v Jánských
Koupelích, místní části Starých
Těchanovic.
Pstruh duhový je sladkovodní lososovitá ryba, jako rybí pochoutka
se hojně rozšířil i po celé Evropě.
Pstruhařství Raška vyhledávají zákazníci, kteří si přijdou pro
čerstvou rybu s jasným původem
nebo lidé, kteří si rybu chtějí sami
ulovit. Mezi další zákazníky patří provozovatelé soukromých

pstruhových a rybářských revírů
a další prodejci. Ryba, určená pro
následný odchov, je dále vhodná
pro všechny majitele různorodých
vodních ploch s chladnější vodou.
Na prodej putuje násada od 10 cm
výše. Mnozí vykrmení a chutně
připravení pstruzi reprezentují
Opavsko na talířích hostů Davidova mlýna a dalších regionálních
restaurací.
Činnost farmy však směřuje dále
- cílem je rozšířit sortiment ryb
na škálu, která by uspokojovala
i rybáře v tradičních sportovních
revírech rybářského svazu. Svou
aktivitu zaměřuje proto na dravé
a hbité ryby velmi ceněné a vyhledávané sportovními rybáři. Jde
především o parmu, ostroretku,
vyhledávaného pstruha potočního a elegána mezi všemi – lipana. Připravována je také nabídka
chovných ryb dvouletých, tedy
násady, jejíž procento přežití je
mnohem vyšší a napomáhá lépe
„znovuosazení“ toků původními
rybami.

Kontakt:
Pstruhařství Raška
Jan Raška
Staré Těchanovice 46
(Davidův mlýn)
749 01 Staré Těchanovice
telefon: +420 608 553 662
e-mail:
info@pstruharstviraska.cz
www.pstruharstviraska.cz

Sýry a jogurty z Hlavnice
V roce 2012 otevřelo Zemědělské
a obchodní družstvo v Hlavnici
malou mlékárnu, ve které je zpracovávána část čerstvě nadojeného
mléka vlastních dojnic. Družstevníci z Hlavnice se tak pokoušejí
čelit nepříznivým trendům globalizace. Vlastní, zpočátku spíše ruční, zpracování mléka je zatím věcí
prestiže, kvality a obnovení tradic.
V nové mlékárně se zaměřují především na výrobu sýrů, jogurtů,
jogurtových a kysaných nápojů.
Mléko je zpracováváno pouze šetrnou pasterizací bez používání
homogenizace. Mléčné výrobky
neobsahují konzervanty ani jiné
chemické látky a zachovávají si
tak původní vlastnosti a biologickou hodnotu. Výrobky neobsahují
žádné přidané konzervační látky
kromě kuchyňské soli, která sýrům dodává chuť. Sýřidla obsažená v sýrech jsou pouze přírodní.
Proto nekořeněné výrobky můžeme doporučit i pro zdravou výživu
dětí. Důraz je kladen především
na kvalitu a prospěšnost zdraví
a výrobky odpovídají nárokům
současného spotřebitele – vysoký
obsah bílkovin, vápníku a ušlechtilých mléčných kultur.
Přestože podnik mlékárnu provozuje teprve nedlouho, mléčné výrobky z Hlavnice lze najít
na pultech mnoha obchodů, ochutnat a zakoupit je možno i přímo
v mlékárně v Hlavnici. Široká

paleta mléčných produktů z místního kvalitního mléka umí rázně
rozehrát koncert chuťových buněk
a své příznivce si hladce nalézají.

Kontakt:
Zemědělské a obchodní družstvo
Hlavnice - Mlékárna Hlavnice
Hlavnice 27
747 52 Hlavnice
telefon: +420 553 668 976
e-mail:
mlekarna@zodhlavnice.cz
www.zodhlavnice.cz
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Od ovečky k ponožce

Modrý mák od farmářky
Farmářka Bronislava Scheidelová
z Tábora jako jedna z mála zemědělských farem na Opavsku pěstuje od roku 2008 mák. Důvodem
byla potřeba zkusit novou plodinu,
která není náročná na agrotechnické vstupy. Pěstování máku je šetrné
vůči životnímu prostředí. Makové
květy jsou hojně navštěvovány
včelami. Na polích rodinné farmy
Scheidelových nejsou včely ohroženy chemickými postřiky, protože
oproti jiným plodinám mák nevyžaduje ošetření, které by včelám
škodilo.
„Na začátku jsme mák vysévali
jen na pár hektarech, abychom se
to naučili, v současné době sejeme
na ploše až 10 hektarů,“ říká Bronislava Scheidelová.
V posledních letech téměř všichni
od pěstování upustili, přestože se

v této oblasti máku daří. Veškeré
zemědělské práce, úpravu půdy,
setí, sklizeň provádí rodina vlastními silami a vlastní technikou
na vlastních polích. Jen s čištěním
sklizeného máku potřebují technologickou výpomoc. Mák kupují
hospodyně do koláčů a buchet,
místní pekaři a farmářské prodejny
v Opavě. Některé z makovic slouží také k dekoračním účelům. Přejme farmě vhodné počasí, mnoho
sil a chuti do práce, protože jaké
by byly naše slezské koláče a jiné
dobroty bez místního máku?

Říká se, že každá žena dokáže šít,
vařit, plést, háčkovat a vůbec si
libuje v rozličných ručních pracech. Pavla Lindovská z Kyjovic
to všechno dokáže. Paličkuje tradiční krajky, občas i velmi složité
motivy, a také další typy krajek,
např. frivolitky. Provádí kompletní zpracování ovčí vlny od praní,
česání přes spřádání až k ručnímu pletení hotových výrobků.
Pro tento svůj koníček si nechala
vyrobit repliku historického kolovratu. Problémy jí nedělá ani
tkaní, drátování drobných dekorativních předmětů, výroba šperků
či svíček. Je majitelkou historických kostýmů z různých časových
období a s radostí se v nich prezentuje na dobových jarmarcích,
různých slavnostech a přehlídkách, kde také zájemcům předvádí
některé ze starých řemesel, které
ovládá. K zachování starých tradic přispívá i tím, že jako „ovčí
babička“ každou svou dovednost
postupně předává svým dcerám.
Ovčí vlna byla pro naše předky
běžná a ceněná surovina, ze které
se již po staletí tkají látky a pletou oděvy. Byla zpracovávána
zejména pro své vynikající termoizolační vlastnosti, výbornou
prodyšnost, samočisticí schopnosti, schopnost odvádět vlhkost,
antibakteriální účinky. Od ovečky
až k ponožce probíhá zpracování

vlny jako ruční práce. Stříž musí
Pavla Lindovská, jako tradiční
Slezská přadlena, ručně vyčesat
na česačce, poté ručně spřádá
vlákno na replice historického
kolovratu. Následuje praní a poté
mnohohodinové pletení na dvou
nebo čtyřech jehlicích. Při výrobě
používá pouze přírodní ovčí vlnu.
Neuvěřitelné je, že nepotřebuje
při výrobě elektrickou energii.
V dnešní době jsou takto postaru
ručně tkané a pletené ponožky,
rukavice, čelenky, papučky pro
miminka či tašky z ovčí vlny neskutečně originální, neotřelé až
luxusní.

Kontakt:
Bronislava Scheidelová
Tábor 6
747 75 Velké Heraltice
tel.: +420 723 708 167
B.Scheidelova@seznam.cz

Kontakt:
Pavla Lindovská
Kyjovice 172
747 68 Kyjovice
tel.: +420 773 988 273
slezskapradlenka@seznam.cz
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Zabíjačka z Větřkovic

Masné dobroty vyrábí ve Větřkovicích rodinná firma manželů Hluchých již od roku 1992. Zaměřujeme
se na masnou výrobu dle tradičních
slezských receptů, především pak
na zabijačkové pochoutky. Do výroby byla použita tradiční rodinná receptura převzatá od dědečka, která se
dělala na každé venkovské zabíjačce
v regionu.
Pan Lubomír Hluchý s manželkou
nedá dopustit na tradiční řeznickou
výrobu s vysokým podílem ruční práce, vč. ručního plnění. Pro naši výrobu jsme zvolili sice menší sortiment
výrobků, ale děláme je pořádně, a to
bez separátu, s minimem chemických
příměsí. Certifikovaná „Zabíjačka
z Větřkovic“ se skládá z trojice masných výrobků:
1. Dědečkova paštika ve skle
2. Klobása
3. Větřkovická jitrnice
Od roku 2005 vyrábějí masné produkty v nově zrekonstruované výrobně v budově rodinného statku. Pan
Hluchý s manželkou a synem vyrobí
týdně asi tunu výrobků. Prodávají je
ve dvou obchodech a pojízdné prodejně, kterou můžete potkat na místních tržištích.

Kontakt:
Řeznictví a uzenářství
Hluchý Lubomír
747 43 Větřkovice 56
telefon: +420 603 803 529
e-mail: hluchylub@atlas.cz
www.reznictvi-hluchy.cz

Okrasné traviny a trvalky
„Na zahrádkách našich babiček
kdysi rostly tradiční venkovské
květiny, které se dnes vyskytují
poměrně vzácně. Snažíme se je
do našich zahrádek zase vrátit,
aby dělaly radost nám i budoucím generacím,“ říkají s rukama
v hlíně Hana a Petr Sabo.
Zahradnická firma byla založena
v roce 2004, od roku 2007 pracuje pod značkou Sabo. Původně se
malé rodinné zahradnictví z Nového Dvora zabývalo především
návrhy, realizacemi a údržbou
zahrad. Od roku 2011 se však
zahradníci rozhodli své služby rozšířit o pěstování a prodej
rostlin. Hlavním zájmem jejich
pěstitelské činnosti jsou okras-

né traviny a trvalky. Regionální
značka je udělena kolekci trvalek
označovaných také jako „Babiččina zahrádka“. Ta je složena s tradičních, venkovských druhů kdysi
běžných travin a trvalek, které se
nyní vyskytují vzácně. Do budoucna připravuje zahradnictví
další kolekce rostlin, které budou
zaměřeny na konkrétní stanoviště, např. stinné, vlhké, suché nebo
skalka.
Okrasné traviny a trvalky můžete
vidět, zakoupit nebo se zahradníky konzultovat na nejrůznějších
slavnostech, jarmarcích a kulturních akcích v regionu, jako
je např. Den Stromů nebo Den
Země. Malé domácí zahradnictví najdete ne náhodou ve stejné
obci, kde sídlí známé Arboretum
Nový Dvůr.

Kontakt:
Okrasné trávy Sabo - školka na pěstování okrasných travin a trvalek,
realizace zahrad a údržba zeleně
Nový Dvůr 23, 746 01 Stěbořice
Hana Sabo
telefon: +420 739 088 959, e-mail: hanasabo@seznam.cz
www.okrasnetravy-sabo.cz
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Starý nový pojem „Opavské Slezsko“
Územní pojmy „Slezsko“ či „Opavsko“ jsou známy již z popisu středověkých dějin. Mluví-li se dnes o Slezsku, je většinou v kontextu českých
dějin míněno České Slezsko, tedy menší, jihovýchodní část celého Slezska náležející k České republice. České Slezsko prošlo ve své historii nespočetnými změnami hranic, označení i statutu. Historickým hlavním
městem Českého Slezska byla Opava. Na území celého Českého Slezska
dnes žije zhruba 1 milion obyvatel.

Moderní verze historického malého
znaku Slezska - orlice
Termín Opavské Slezsko je dnes
užíván pro označení území obcí
v rozsahu přibližně okresu Opava. Nejde o správní území vymezené v současném systému veřejné správy. Používá se účelově
pro označení regionu, který není
sice plně historicky a etnograficky homogenní, zahrnuje oblasti
s rozdílným historickým vývojem:
Opavsko, Hlučínsko, Vítkovsko
a Budišovsko, tedy oblasti dříve
osídlené českým i německým obyvatelstvem. Region je spojen příslušností ke třetí historické zemi
České republiky – Slezsku.
Opavské Slezsko je pojmově moderně vymezený region, který
může navázat na svou bohatou historii a tradice. Lidé, zde žijící, se
mohou učit účinně spolupracovat.
Územní pojem Opavské Slezsko
používají například společné projekty cestovního ruchu pro rozvoj
turistické oblasti Opavské Slezsko nebo projekt Místní akční skupiny (MAS) Opavsko pro certifikaci regionálních výrobků a služeb
značkou „OPAVSKÉ SLEZSKO
regionální produkt®“.

Jak se dělá značka
Označení místních výrobků pomáhá zviditelnit region a zhodnotit
jeho turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvořena zdravým
životním prostředím, kvalitními
a šetrnými formami hospodaření,
tradičními výrobky atd. To oceňují
návštěvníci, ale i místní obyvatelé,

kteří tak mají zároveň příležitost
podpořit „svého“ výrobce. Certifikace pomáhá čelit nepůvodním
produktům s pochybnou značkou
„pravosti“ a „původnosti“.
Své místo na slunci si postupně
získává nově vytvořená značka
„OPAVSKÉ SLEZSKO regionální
produkt®“. Výrobci i zákazníci si
na červenou orlici rychle zvykli.
Ale jak tento znak vznikl, z čeho
vychází a co je tím myšleno?
„Na počátku byla především snaha
nezůstat pozadu,“ nastiňuje motivace v počátcích snažení Jiří Krist,
předseda MAS Opavsko. A kde
se vzala červená orlice ve znaku
regionální značky? „Nyní to vypadá přirozeně, na začátku jsme
však s výběrem motivu pro logo
hodně tápali,“ říká autor námětu
a regionální koordinátor značky
Petr Chroust z MAS Opavsko a dodává, „dlouho jsme přemýšleli,
co je jednotícím prvkem regionu,
jaký motiv dokáže propojit pojmy:
Slezsko a Opavsko. Pak přišel nápad variovat slezskou orlici a vyvést ji na svět v barvách Opavy,
resp. Opavska.“ Následovalo finále

ve spolupráci s grafikem Asociace
regionálních značek panem Davidem Škodným, který jako autor
grafického návrhu značky vše lapidárně shrnuje: „Značka s motivem
znaku slezské orlice s roztaženými křídly jednoznačně odkazuje
na slezský region. Nepravidelná
kontura symbolu odkazuje na ruční
práci, historickou patinu a tradice
místních lidí.“

K zavedení značky
pomohly evropské
peníze
Podpora lokální ekonomiky, místních výrobců a poskytovatelů služeb, využití tradic, zvyků a řemesel
je jedním ze základních cílů Místní
akční skupiny Opavsko. Jednou
z možností, jak přispět k povzbuzení místní produkce a drobného
podnikání na venkově, je zavádění
regionálního značení výrobků a služeb. Tuto myšlenku uvádí do života projekt spolupráce s názvem
„Venkov má co nabídnout“, který
je financován s podporou z osy IV.
LEADER Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, číslo
projektu 12/015/4210b/780/000010.
Na projektu spolupracují Místní akční skupina Opavsko (CZ), LGD Turkowska Unia Rozwoju (PL) a Místní
akční skupina Nízký Jeseník (CZ).

Společná setkání na obou stranách
hranice sloužila k navázání partnerských vztahů, k výměně zkušeností
a předávání inspirativních příkladů
dobré praxe. V rámci projektu jsme
vyhledávali, poznávali a podporovali typicky venkovské činnosti
založené na folkloru, tradicích a řemeslné dovednosti. Na české straně
byly získané informace využity při
zavedení systému certifikace a značení regionálních produktů a služeb
se značkou „OPAVSKÉ SLEZSKO
regionální produkt®“ a rozšíření
území značky „JESENÍKY originální produkt®“.
Do aktivit projektu se zapojovali především aktivní a tvořiví lidé.
Všichni byli přirozeně zvědaví, jak
si vede venkov na druhé straně hranice. Čeští účastníci realizovaných
exkurzí a workshopů byli příjemně
překvapeni polskou pohostinností,
pestrostí zvyků, řemesel i chutnými
pokrmy tradiční polské kuchyně.
Partneři z Polska si cenili rozmanitosti přírodního a kulturního dědictví slezského venkova a také aktivity, odhodlání a energie zdejších
obyvatel. Z projektu vzchází mnoho
praktických výstupů, ale především
jedno zásadní poznání: Češi i Poláci
jsou si blízcí nejen geograficky, ale
také společnou historií i svou kulturou. Je přirozené budovat přátelství
na věcech společných a inspirovat se
v dobrém, špatného se vyvarovat.
(red)
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Seznam certifikovaných výrobků
Renata Vajdová
Kozí sýry a tvarohový krém
Slezáček
Hlavní 203
747 91 Štítina
www.kozifarmamagdalena.cz

Včelí farma Košec
Včelí med
747 74 Neplachovice - Zadky
www.vcelarstvi-kosec.cz
VITAMINÁTOR s.r.o.
Ovocné mošty
VITAMINÁTOR
793 12 Sosnová 107
www.vitaminator.cz

MLÝN HERBER, spol. s.r.o.
Pekařské mouky
Mlynářská 1/215
747 73 Opava-Vávrovice
www.mlynherber.cz

Pstruhařství Raška
Pstruh duhový
749 01 Staré Těchanovice 46,
www.pstruharstviraska.cz

Lubomír Hluchý
Zabijačka z Větřkovic
747 43 Větřkovice 173
www.reznictvi-hluchy.cz
Řeznictví – uzenářství
Milan a Věra Weiszovi
Březovské jitrnice, Játrovka,
Tlačenka světlá a Weiszova klobása
747 51 Stěbořice 202
e-mail: veraweiszova@seznam.cz

Vršovické uzeniny Pavlík
Vršovické klobásy a Vršovický
šunkový salám
747 61 Vršovice 100
www.facebook.com/vrsovickeuzeniny
ZP Otice, a.s.
Otické kysané zelí
Hlavní 266, 747 81 Otice
www.zpotice.cz
Zdeňka Orlíková
Točená keramika z Jezdkovic
747 55 Jezdkovice 23
www.orlikovi.net/keramika/
Ivana Oršová
Hadrové panenky
Opavská 397
747 41 Hradec nad Moravicí
e-mail: orsovaivana@seznam.cz

Zemědělské a obchodní
družstvo Hlavnice
Sýry a jogurty z Hlavnice
747 52 Hlavnice 27
www.zodhlavnice.cz
Bronislava Scheidelová
Modrý mák
Tábor 6
747 75 Velké Heraltice
e-mail: b.scheidelova@seznam.cz

Minipivovar Slezan
Pivo SLEZAN
Leskovec – Kasárna, Březová
www.pivovarslezan.cz

Pavla Lindovská
Tradiční výrobky z ovčí vlny
747 68 Kyjovice 172
e-mail:
slezskapradlenka@seznam.cz

Dušan Adamec
Řezbářské výrobky
Ludvíka Svobody 146
747 57 Slavkov u Opavy
e-mail: sodan75@seznam.cz

Hana Sabo
Okrasné traviny a trvalky
Nový Dvůr 23
746 01 Stěbořice
www.okrasnetravy-sabo.cz

Farma Klokočov
Sýry z farmy Klokočov
Františkův dvůr
747 47 Vítkov - Klokočov,
www.farmaklokocov.cz

Dana Štěchová
Vánoční háčkované dekorace
Na Hůrce 76
747 56 Dolní Životice
e-mail: dana.stechova@centrum.cz

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®
Vše potřebné ohledně získání značky OPAVSKÉ SLEZSKO originální produkt® naleznete
na www.regionalni-znacky.cz nebo u regionálního koordinátora Bc. Petra Chrousta,
tel.: 602 947 904, e-mail: chroust@masopavsko.cz

Doma v OPAVSKÉM SLEZSKU - zpravodaj regionální značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“ •Vydává: Místní
akční skupina Opavsko z.s. se sídlem v Hradci nad Moravicí•Kontakt: Bc. Petr Chroust, tel.: 602 947 904, e-mail: chroust@
masopavsko.cz, www.masopavsko.cz •Vydáno ve spolupráci s Asociací regionálních značek, www.regionalni-znacky.cz
•Grafický návrh: © 2123design s.r.o. Sazba a tisk: © RETIS GROUP s.r.o. •poskytováno zdarma •Náklad 5000 výtisků.
Zavedení regionálního značení na území MAS Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR
na roky 2007 - 2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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Recepty Slezské kuchyně
Jste nadšenci do vaření, máte
rádi regionální kuchyni, chcete
podpořit místní výrobce a zemědělce? V našich novinách
budeme otiskovat regionální recepty Alexandra Burdy
(Ústav lázeňství, gastronomie
a turismu Slezské univerzity
v Opavě). K vyjmenovaným
surovinám přidáváme také tip
na místní výrobce, ať již certifikované značkou „OPAVSKÉ
SLEZSKO regionální produkt®“
i na ty ostatní, zatím necertifikované. Doufáme, že časem
bude možno veškerý sortiment
regionálních produktů zakoupit
v některé z farmářských prodejen v Opavě.

Maková bábovka
Na přípravu potřebujeme:
150 g mletého máku Bronislavy Scheidelové z Tábora, 500 g
polohrubé mouky a 500 g hladké mouky ze mlýna HERBER
na Palhanci, 150 g cukru krupice (nejlépe z opavského cukrovaru), 400 g čerstvého mléka z mlékárny ZOD Hlavnice
nebo z farmy Františkův dvůr
v Klokočově, 2 vejce, 6 žloutků, 25 g droždí, 250 g oleje,
špetku soli, kapku rumu (Herba Alko Štítina).

Mléko ohřejeme na 20 – 30°C,
přidáme droždí, lžičku cukru a v teple necháme vzejít
kvásek. Po vykynutí přidáme
mouku, cukr krupici, vejce
a žloutky. Do těsta přidáme
špetku soli a rum na ochucení. Všechny suroviny vymícháme vařečkou do hladkého
nelepivého těsta. Opět necháme na teplém místě vykynout. Potom těsto rozválíme
do tvaru obdélníku a potřeme
náplní z máku a cukru. Těsto
zavineme a vložíme do olejem
vymazané bábovkové formy.
Necháme vykynout a vložíme
do vyhřáté trouby. Pečeme přibližně 50 minut při teplotě 170
- 180 °C. Před podáváním bábovku pocukrujeme.

