
 

Festiwal produktu lokalnego – Ustronie, Polsko 

      V loňském roce navázala Místní akční skupina Hlučínsko partnerství s polskou místní 
akční skupinou – Logalna grupa dzialanie Wrota wielkopolke. Po několika společných 
setkáních jsme obdrželi pozvání na Festiwal produktu lokalnego, který se konal v neděli 22. 
září v polském Ustroniu. 
     I když na mapě se jeví území LGD Wrot velkopolských kousíček za hranicí, ve skutečnosti 
nás dělí více než 180 kilometrů. Nově opravené anebo vybudované cesty na polské straně 
však činí tuto vzdálenost nepodstatnou. Co je ale podstatné – vzájemná chuť ke spolupráci a 
partnerství místních organizací a samospráv. Místní festival potravinových specialit, 
domácích výrobků a rukodělných prací se zde koná s železnou pravidelností každý rok a 
zájem o něj je obrovský. A Místní akční skupina Hlučínsko byla pozvána na prezentaci našich 
místních krás a zajímavostí. Díky partnerům, kteří nám poskytli dostatek materiálů  - 
Sdružení obcí Hlučínska a městu Opava – jsme mohli propagovat náš kouzelný kout českého 
Slezska. Protože navštívené území je dále od českého pohraničí a znalost českého jazyka je 
zde nevalná, velké poděkování patří našim partnerům, kteří nám propagační produkty poskytli 
v polském jazyce. Můžeme, kromě poděkování ještě tímto názorně ukázat metodu Leader 
v praxi – příklad partnerství a spolupráce. A zájem o informace a materiály ze strany 
návštěvníků byl obrovský – bylo to poprvé na této akci, kdy bylo možné seznámení se blíže 
s českým Slezskem. 
    Nutno konstatovat, že na festivalu opravdu bylo na co se koukat a co ochutnávat. Fantazie 
místního obyvatelstva byla nevyčerpatelná – k hodnocení bylo přihlášeno 111 potravinových 
produktů ve čtyřech kategoriích a 46 výtvorů v rukodělné kategorii. K vynikající náladě 
přispěla soutěž burmistrů okolních gmin v přípravě nudlí. Burmistři v zástěrách a 
kuchařských čepicích s rukama od mouky a vajec dokázali ještě vtipně komentovat své 
výtvory a přispěli k uvolněné sváteční náladě.  
     Neděli strávená mezi lidmi, kteří svými výrobky a nápady podporují rozvoj „svého“ 
regionu byla velice inspirativní a kreativní. V konečném důsledku tato naše prezentace 
přiblížila místnímu regionu poznání o našem území a nabídla další oboustranné možnosti ke 
spolupráci. A co hlavně – vzbudila zájem místního obyvatelstva a představitelů veřejného 
života o návštěvu našeho slezského zákoutí. 
     V sekci fotogalerie máte možnost shlédnout několik fotografií z výše uvedené akce.  
     
 Vaše MAS Hlučínsko. 
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