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Značku „HANÁ regionální produkt®“ získali další výrobci  

 

Na zasedání certifikační komise dne 2. června 2014 byla udělena ochranná 

známka „HANÁ regionální produkt®“ dalším zájemcům. 

 

Certifikační komise na HANÉ je složena ze zástupců místních akčních skupin, sdružení, 

institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. Komise se sešla v prostorách hotelu 

Bouzov a hodnotila předložené žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“. U 

všech výrobků se hodnotila základní kritéria, mezi která patří místní původ, kvalita, 

šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu.  

 

Slavnostní předávání certifikátů proběhne 14. června 2014 u příležitosti Hanáckých 

farmářských trhů v Litovli, které se budou konat na náměstíčku před Muzeem. Součástí 

této akce bude také jarmark produktů, na kterém budou nabízet své domácí výrobky 

právě držitelé regionální značky „HANÁ regionální produkt®“. 

 

Certifikáty si převezmou tito výrobci: 

 

- MVDr. Václav Osička, Nový Dvůr – Červenka – Mléčné výrobky 

z Doubravského Dvora 

- Libuše Křenková, Lipník nad Bečvou – Lipenské čabraky 

- Ing. Marta Musilová, BA, Olomouc – Šaty na míru 

- Lenka Glosová, Přerov – Předmostí – Čokoládovna Přerov – Lenka Glosová 

- Stanislava Zapletalová, Přerov – Bochořské sváteční okurky 

- Stanislava Zapletalová, Přerov – Hanácká bonboniéra 

- Uzeniny Zajíček s.r.o., Prostějov – Uzeniny Zajíček (zabíjačková klobása a 

zabíjačková tlačenka) 

 

Komise rovněž rozhoduje o obnovení certifikátů výrobců, jimž platnost značky „vypršela“. 

O toto obnovení požádali čtyři stávající výrobci: 

 

- Hospodářské družstvo Určice – Jablka konzumní – GLOSTER 

- Ing. Leoš Letocha, Ph.D., Bělkovice – Lašťany – Med z rodinné farmy Letocha 

- Marta Vaníčková, Olomouc – Přírodní mýdla z Hané 

- Ing. Ludvík Zapletal, Osek nad Bečvou – Med – Včelařství Zapletal 

 

Další kolo uchazečů o certifikaci regionální značky se uskuteční v průběhu měsíce 

listopadu 2014. Regionální značka garantuje původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu 

na toto území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce. 

 

Na HANÉ značku uděluje MAS Moravská cesta. Výrobci, řemeslníci a producenti se mohou 

obracet s žádostmi o udělení značky na koordinátorku Julii Zendulkovou.  

 

Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta 

Tel: 724 111 510; 

E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz; 

Web:  www.moravska-cesta.cz 

          www.regionalni-znacky.cz 
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