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Značku originality mají nové výrobky, služby i zážitky
Hanušovice – Nové certifikované
produkty, služby i zážitky mají od
podzimu letošního roku Jeseníky.
Značka Jeseníky originální produkt se nově objeví na výrobku
domašovské likérky Jesenické bylinné, výrobcích z kozího mléka
z Horního Benešova, Dvoreckých
uzeninách z Dvorce u Bruntálu,
háčkované a drátkované bižuterii
z Lipové – lázní a medu z Jeseníku.
Z celkem sedmi žádostí o značku
Jeseníky originální produkt uspělo
pět výrobků, ze dvou nových žádostí o certifikaci služeb získal značku
jeden subjekt. Zážitky se zájmem o
značku se sešly čtyři. Všechny přesvědčily svou jedinečností.
„Značku uděluje certifikační komise na základě jednotných celorepublikových kritérií, kterými jsou
především kvalita, původ surovin,
originalita a tradice. Také se posuzuje šetrnost k životnímu prostředí
a vazba k regionu. Proto se může

stát, že některý výrobek či služba
nemusí získat značku. Daný subjekt
pak dostane od komise doporučení,
jak na certifikát dosáhnout,“ uvedla

Penziony a restaurace, které získávají značku Jeseníky originální
produkt, se vyznačují specifickým
charakterem. Letos získal certifikát

CERTIFIKÁT PRO ZÁŽITEK. Značku jesenického zvonku ponesou také Zlatorudné mlýny.

Lenka Krobotová za koordinátora
značky Jeseníky originální produkt
– Místní akční skupinu Horní Pomoraví.

penzion, jehož majitel vedle ubytování pořádá na Ramzové kulturní a
společenské akce.
Mezi certifikované zážitky se letos

nově zařadily Rychlebské stezky
– síť trailů pro horská kola, která
vzniká na starých loveckých chodnících. Také Zlatorudné mlýny u
Zlatých Hor ponesou značku jesenického zvonku. Celkem čtyři
tradiční procedury zakladatele
prvních vodoléčebných lázní na
světě Vincenze Priessnitze ponesou značku originality, jde o
Priessnitzovu pololázeň jednofázovou, dvoufázovou, Priessnitzův
zábal a Priessnitzovu pohybovou
terapii. Certifikát získal také Faunapark v Horní Lipové, zahrada
s chovem domácích i exotických
zvířat.
Celkem nyní nese značku 48 výrobků, 18 služeb a sedm zážitků.
Letos se značka Jeseníky originální produkt rozšířila i na území
Nízkého Jeseníku, v plánu je také
rozšíření na území Krnovska, čímž
bude pokryta celá turistická oblast
Jeseníky.
(red)

„Naučila jsem se věřit v sama sebe...“

Vlčí a rysí hlídky

Olomouc – Strach z vlastního se- Byla jsem dlouho závislá na perviti- tomu nevěřila, podařilo se mi nalhání, ale také z lidí, z toho, že „to“ nu a alkoholu, ale chtěla jsem s tím jít si práci prodavačky oblečení.
na ní musí být vidět. Takové po- přestat,“ vzpomíná mladá žena. Zjistila jsem, že potřebuji v práci
chybnosti prožívala devětadvaceti- Začátky v Restartu byly hodně těž- komunikovat s lidmi. Dokáže mě
letá Jana, když se po mnoha letech ké. Jana se bála lidí, měla pocit, že přitom bavit i jiná profese než prázávislosti na pervitinu a alkoholu se na ni všichni dívají. „Jsem vyu- ce servírky.“
snažila vrátit zpátky do normálního čená servírka, a tak jsem hledala Jana se díky Restartu naučila koživota a do práce. Dnes má za sebou práci v tomto oboru. I když říkali, munikovat s lidmi, hledat si práci
doléčovací program v olomouckém že to není dobrý nápad, já potřebo- v jiném oboru, orientovat se na
internetu. Umí napsat
P-centru a její příběh má
životopis a naučila se
šťastný konec. Hlavně díky
„To, co jsem uměla, dělat nemůžu, a nic jiného neuvíce pracovat s počíRestartu, projektu financomím. Měla jsem pocit, že nic nemá smysl.“
tačem. „To jsem vůbec
vanému z fondů ESF, který
neuměla.
Trénovali
pomáhá lepšímu začlenění
to se mnou pracovklientů po léčbě závislostí na
vala v tom množství nových věcí níci pomocí nácviků. Zkoušeli
návykových látkách.
„Tito lidé mají díky své minulosti a dělat něco, co znám, a jiný názor se mnou třeba i to, jak probíhá
užívání psychoaktivních látek čas- jsem nechtěla slyšet,“ vypráví. přijímací pohovor. Když jsme
to snížené sebevědomí. Nevěří si, Dnes je ráda, že jí to v P-centru to zkoušeli častěji, naučila jsem
obtížně navazují kontakty v sociál- nevymlouvali. „Po dvou měsících se reagovat pohotově a umím o
ních vztazích a bojí se svého selhá- jsem zjistila, že to nepůjde. Začala sobě říct i nějaké kladné věci. To
ní. Nedokáží se orientovat v poža- jsem v práci mít chuť znovu začít jsem předtím nedokázala,“ popidavcích sociálněprávního systému, užívat drogy,“ přiznává Jana. Mu- suje Jana.
potřebují dlouhodobou podporu a sela odejít. Dostala deprese, měla Dříve si neuměla představit, že by ji
provázení při začlenění se do běž- pocit, že nic nezvládá: „To, co jsem někdo chtěl s její minulostí zaměstného způsobu života,“ říká ředitel- uměla, dělat nemůžu, a nic jiného nat. Zjistila však, že i ona má co naneumím. Měla jsem pocit, že nic bídnout a má svoji cenu. „Doufám,
ka P-centra Dagmar Krutilová.
že si práci udržím. Je mi tam moc
Programem doposud prošlo 31 kli- nemá smysl.“
entů. Jana je jednou z těch, kdo byli Hodně jí pomohli pracovníci P- dobře a majitelka obchodu je milá.
centra, kteří ji podpořili a naučili ji Myslím si, že mi ta práce pomáhá
ochotni se o svůj příběh podělit.
„Do Olomouce jsem přišla z komu- najít si na sobě silné stránky, které k tomu, abych se k drogám už ni(red)
nity, kde jsem se léčila jeden rok. si neuvědomovala. „I když jsem kdy nevrátila.“

Olomouc – Dvacítka nových dobrovolníků Vlčích hlídek vyrazila
začátkem listopadu do beskydské
Morávky. Čekala je tam první pochůzka po stopách velkých šelem i
odborné školení. S prvním sněhem
pak dobrovolníci zamíří mapovat
výskyt vzácných ohrožených zvířat,
ale také šlapat na paty pytlákům,
kteří jsou pro ně největší hrozbou.
Beskydské Vlčí hlídky působí již
čtrnáctým rokem, Rysí hlídky na
Šumavě letos zahajují devátou sezónu. Populární projekt olomouckého Hnutí DUHA přispívá k účinné ochraně vlka, rysa a medvěda v
divoké přírodě.
Loni se za velkými šelmami vydalo
do Beskyd a Javorníků více než 150
dobrovolníků, kteří v terénu strávili
dohromady přes tři sta dní, na Šumavě trvalo stopování rysů kolem
stovky dní.
Systematický monitoring území
obývaného velkými šelmami přináší mnoho zajímavých informací o
jejich jinak tajemném životě, které
využijí odborníci i veřejnost. Zajímavosti o výskytu i ohrožení beskydských šelem najdou zájemci v
unikátní mapové aplikaci na www.
mapa.selmy.cz.
(red)
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