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Regionální značka v Beskydech – II.
MIKROREGION – V minulém čísle měsíčníku Mikroregion jsme zahájili sérii článků,
které prezentují držitele značky BESKYDY
originální produkt®. V dnešním čísle vám
představíme Farmu Halata z Metylovic, kterou možná mnozí čtenáři znáte díky výbornému hovězímu masu. Pokud slyšíte o této
farmě poprvé, stojí za to si přečíst následující
řádky.
V Metylovicích na úpatí hory Ondřejník se
rozléhají pastviny, na kterých se spokojeně
pasou krávy z Farmy Halata. Aktivity farmy
jsou úzce spjaté s přírodou a krásným beskydským regionem, proto jsou majitelé hrdí
nositelé značky Beskydy originální produkt.
Hospodaří zde již několik generací a práce
kolem zvířat byla v rodině Halatů tradiční
odjakživa. V minulosti hospodařili na pár
hektarech a chovali okolo deseti krav českého strakatého skotu s mléčnou užitkovostí.
Dojení bylo časově náročné a v takto malé
produkci nerentabilní, proto přešlechtili stádo
na skot masného typu. Momentálně chovají přes 50 kusů skotu včetně plemenného
býka švýcarského z plemene Masný simentál. Ceny výkupu jatečného skotu byly jako
na houpačce a poptávka po regionálním produktu sílila, proto se farma rozhodla vybudovat vlastní faremní bourárnu, která umožnila
prodej masa přímo z farmy. Nyní se na farmě

Nebezpečná bezohlednost
při nepovoleném parkovaní
David Pavliska
místostarosta města

prodává hovězí maso každý měsíc vždy v určitý termín, který je zveřejněn na webových
stránkách farmy. Plemeno a stáří skotu při
porážce jsou jedny z předpokladu kvalitního
masa, ale neméně důležitý faktor je i práce
přímo s masem, konkrétněji jeho zrání. U Halatů se maso nechává před prodejem 5–10
dní odležet ve speciálním chladicím boxu

tak, aby zkřehlo a dostalo plnější chuť. Maso
z farmy můžete ochutnat i v několika restauracích nebo například zakoupit v Regio potravinách ve Fryčovicích. Nicméně prodej masa
lidem z mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy je
priorita farmy a tvoří většinu odbytu. Farma
Halata děkuje za VašI podporu a každý nákup, který u nich realizujete.

MALENOVICE – Jak nebezpečné důsledky může mít nepovolené parkování, ukazuje
fotografie pořízená
v neděli 27. prosince
Helena Pešatová
starostka města
v malenovických
Hutích.
Hasičský vůz cestou na výjezd zapadl
do bláta vedle cesty, když se snažil vyhnout
autu zaparkovanému až neuvěřitelně bezohledně. Naštěstí tentokrát nehořelo a šlo „jen“

o vyproštění raněného zvířete. Přesto je však
na místě zdůraznit, že tato nebezpečná bezohlednost maří práci záchranných složek a snadno se může stát někomu osudnou. To, že kapacity legálního parkování v celých Beskydech
nejsou pro aktuální nápor turistů dostačující, nikoho neopravňuje k parkování nepovolenému.

Pavel Kuběna, starosta Malenovic

Farma Halata
Hovězí maso z Farmy Halata

Počátek našeho hospodaření v Metylovicích sahá až
k roku 1881, od kterého se statek předává z generace
na generaci. Momentálně chováme 40 - 50 kusů skotu
včetně plemenného býka Masný simentál. V letech
2016 -2018 jsem kompletně zmodernizovali strojní
vybavení na zpracování píce, tak aby krmivo pro náš
chov, bylo co nejkvalitnější. Novinkou v našem
hospodaření je vybudování faremní bourárny a tím
možnost prodeje hovězího masa z vlastního chovu.

slovo starostky

Hovězí maso
z Farmy Halata
Dárkový poukaz v hodnotě 850 nebo 1 700 Kč:

Udělejte radost milovníkům hovězího a dopřejte jim maso
v hodnotě 850 nebo 1 700 Kč, které pochází ze skotu
pasoucího se na beskydských pastvinách.

Objednávka:

www.farmahalata.cz/hovezi-maso/

Kontakt:

Lukáš Halata
Metylovice 514
739 49 Metylovice
mobil: (+420) 725 657 551
e-mail: l.halata@seznam.cz

Co představuje značka BESKYDY originální produkt®?
Značka Beskydy originální produkt znamená, že výrobky prošly procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ
z Beskyd. Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto
musí být také:
• mimořádně kvalitní
• šetrné k životnímu prostředí
• jedinečné ve vztahu k území – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin.
Cílem značení regionálních produktů je zviditelnit region a pomoci zdejším výrobcům.
Regionální značka se uděluje výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským produktům,
uměleckým dílům, ubytovacím a stravovacím službám a zážitkovým aktivitám, které splňují certifikační kritéria.
Více informací vám poskytne Zuzana Pavlisková (pavliskova@masfb.cz) z kanceláře MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

Krásný nový rok!
Nový kalendářní rok se nám otevírá stejně jako první stránky našeho zpravodaje mikroregionu. Taky si sami sobě kladete otázku,
jaký ten přicházející rok bude a co všechno přinese? Nedovedete
to odhadnout, ale přitom se na něj těšíte a z hloubi srdce si přejete
a doufáte, že bude lepší než ten uplynulý, který nás všechny pořádně potrápil a bez varování změnil úplně všechno. Přejme si jen,
ať je „normální“ a umožní nám návrat k běžnému životu. Abychom
mohli chodit v klidu do práce, posílat děti denně do školy, setkávat se bez omezení s rodinou
a kamarády, přáteli a sousedy nebo si jen tak posedět v oblíbené hospůdce… Toto si já
určitě moc přeju.
Byť byl uplynulý rok plný ne zrovna příjemných překvapení, dá se na něm najít i něco
pozitivního. Semknul nás dohromady a mnohému nás naučil. Šili jsme nedostatkové roušky, distribuovali dezinfekci, zajišťovali nákupy pro známé i sousedy. Naučili jsme se vnímat
krásu svého blízkého okolí a objevovat ji i u nás v naší republice. A to jsou hodnoty, které mi
v uplynulých ekonomicky silných letech chyběly. Setkala jsem se s množstvím chápavých,
disciplinovaných, ale hlavně ochotných lidí, kteří byli připraveni pomoci všude tam, kde bylo
potřeba. V každém případě musím konstatovat, že rok 2020 byl také prověrkou pro naše
školáky i učitele, naučili jsme se pracovat z domova, mnozí oprášili či zdokonalili své kuchařské dovednosti a díky nedostatku společenského vyžití jsme trávili více času doma se
svými rodinami.
I přes překážky, které tato doba přinesla, se město Frýdlant nad Ostravicí plánovaně rozrůstá a získává postupně avizovanou moderní tvář. Loňský rok byl jedním z těch, kdy se hodně investovalo. Hlavními investičními akcemi jsou určitě dopravní terminál a Brána Beskyd.
Ale přibyly i menší, jako je lesní stezka Vyhlídka, zrekonstruovaná hasičárna pro frýdlantské
hasiče nebo několik set metrů opravených chodníků a komunikací či úpravy na městském
hřbitově.
Díky onemocnění COVID-19 jsme museli v loňském roce upustit téměř od všech plánovaných kulturních, sportovních a společenských akcí. Ani letošní rok nezačneme již tradičním
Novoročním setkáním s ohňostrojem. Věřím však, že se situace brzy zlepší a my se opět budeme moci těšit z toho, že se setkáme ať už na náměstí, v Kulturním centru či jiných místech
při našich různých společných aktivitách.
Roušky pravděpodobně ještě pár měsíců nesundáme, ale určitě se blýská na lepší časy.
V novém roce jistě vše pomine a budeme si jej o to více s radostí užívat.
Přeji vám všem krásný a pokojný rok 2021, splněné sny a přání, vnitřní pohodu a více než
kdykoli jindy hlavně pevné zdraví!
Opatrujte se!

S úctou Helena Pešatová, starostka města

