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Tisková zpráva 20. 6. 2016

Vyhlášení certifikovaných produktů regionální značky „Original product of
Sokolovsko” a vítěze soutěže Tradiční výrobek roku 2016 dne 18. 6. 2016

Soutěž Tradiční výrobek roku a udělování regionální značky „Original product of Sokolovsko“ jsou
dvě nové aktivity na podporu malého a středního podnikání na území okresu Sokolov. Správcem
značky a pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ.

Regionální značka „Original product of Sokolovsko“ se uděluje již od roku 2014 – nyní se
logem značky může pyšnit 10 producentů. Žádosti o regionální značku posuzuje certifikační
komise. Značka garantuje především původ výrobku v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou návaznost na

dané území. Značka chce dokázat, že i na území Sokolovska žije řada zručných řemeslníků a nápaditých
producentů.

Cílem soutěže Tradiční výrobek roku je získat přehled o zajímavých produktech na území
Sokolovska a propagovat je. Do soutěže se může přihlásit nebo být nominován každý, kdo vyrábí
něco zajímavého – podmínkou není, že musí podnikat. Letos proběhl již druhý ročník, do kterého se
přihlásily nebo byly nominovány 4 zajímavé výrobky. Hlasování probíhalo na internetu během
května 2016.
Certifikáty oceněným předávala dne 18. 6. 2016 v rámci Festivalu řemesel na Statku Bernard paní
Anna Klímová – členka certifikační komise a zároveň starostka Dolního Rychnova.
Certifikát značky „Original product of Sokolovsko“ získali v roce 2016 tito producenti:
Jméno / název producenta

Jiří Halaj

z Dolního Rychnova

Ing. Zuzana Stulíková

Název výrobku / skupiny výrobků
Rychnovský oříšek

Zuzčin ovocný pečený čaj „Rebarboráček“, „Lesní políbení“, „Lesní
ze Sokolova zahrádka“, „Štrůdl“ a „Jahůdka“ z místního ovoce

PIVOVAR KRUŠNOHOR s. r. o.
PIVO Světlé výčepní 10°, Světlý ležák 12°, Tmavý speciál 14°
– provozovna Kraslice

Vítězem soutěže Tradiční výrobek roku 2016 se stal výrobek:

Masážní tělové svíce, které vyrábí Pavlína Klemerová – PK VONNÉ SVÍCE. Pro výrobek
hlasovalo 56,7% z celkem 778 hlasů.
Informace k oběma aktivitám naleznete na webových stránkách www.sokolov-vychod.cz
Další výzva pro nové žadatele o značku se očekává na jaře příštího roku. Jedním z bodovacích
kritérií je tradice výroby, v rámci které je možné prokázat i u začínajícího výrobce návaznost na
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tradiční výrobu na tomto území. Na své využití tak čekají v historii
úspěšné řemeslné výroby např. paličkování krajek, výroba dřevěných
hraček, umělecké truhlářství nebo perleťářství.
Kontakt: Bc. Dagmar Hůrková, koordinátorka regionální značky a
soutěže, tel.: 352 723 185, hurkova@abri-dotace.cz
Fotografie:

Ocenění producenti

zleva pí. Klímová (předávající), pí Klemerová, pí. Halajová, Ing. Stulíková, Ing. Sladký, pí. Sladká

• Oceněné produkty v r. 2016
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