PROJEKT: Tradiční zpracování ovoce na Valašsku - Výstavba tradiční
sušírny na ovoce s možností vaření kotlovin
Cíle projektu:
- Zprovoznit, ve Vlachovicích službu tradičního sušení ovoce, sušení bylinek a vaření kotlovin.
- Zachovat užitečnou tradici a službu, pro zdejší kraj typickou již několik staletí.
- Kvalitně, užitečně a lépe finančně zhodnotit přebytkové ovoce z početných místních sadů a zahrad, které v lepším případě končí v podobě kvasu, v horším případě je za směšnou částku
vykupováno, nebo dokonce zůstane nevyužito. Ovoce sušené tradičním způsobem na principu starých zkušeností je v dnešní době stále nedoceněným způsobem uchování ovoce, díky němuž
se v ovoci přirozeně zachovává výživová hodnota, včetně vitamínů a minerálů. Dalším způsobem zpracování ovoce, v plánovaném objektu, je možnost vaření kotlovin (trnek, povidel), které
svou kvalitou se nedají srovnat s kupovanými a jsou zde ve velkém množství i dnes používány.
- Rozšířit služby v obci, pro větší spokojenost občanů a napomoci zlepšovat pospolitost lidí v obci.
- Zprovozněním sušárny vznikne jeden z dalších turistických cílů v obci. Možnost v budoucnu vytvoření informační stezky, po okolních sušírnách v obci s jejich historií, příběhy apd.
- Možnost využít sušírnu při možných lidových oslavách a akcích v obci, školní exukurze apd.
- Díky plánu i malé, skromně zařízené společenské místnůstky, sloužící i jako místo pro vkládání a přebírání lésí, vznikne zajímavé místo pro setkávání lidí, při sušení, nebo vaření kotlovin. ( pro
max. 8 lidí)
- Podporovat a zlepšovat informovanost o vhodných ovocných stromech, tradičních odrůdách a způsobu starání se o zahradu a ovocné stromy, bez chemických postřiků a hnojiv.
- Pokud možno opravit (zakonzervovat) a zachovat pro další generaci, alespoň jednu starou roubenou sušírnu ve Vlachovicích. Rozsah opravy záleží na dohodě s konkrétním majitelem a získání
finančních prostředků. Tato památka by se mohla stát zajímavou kulturní památkou, která bude zachována pro další generace. Osud původních starých vlachovských sušáren je totiž nejistý.

Využití sušírny:
Sušení ovoce, případně i zeleniny a bylinek, vaření kotlovin, společenská místnost pro setkávání lidí při sušení nebo vaření, zázemí a využití pro tradiční místní lidové akce.

Plán projektu:
-

Vypracování kompletní projektové dokumentace, včetně výkresů.
Podání žádosti na obec Vlachovice o darování/pronájmu pozemku na Stržích, podpory v podobě materiálu (dřeva) a případné další spolupráci či podpoře
Zažádání o finanční grant
Podzim 2010 – Příprava základních stavebních prací, výkopové práce, základní betonová deska apd.
Listopad - prosinec 2010 - pokácení kulatiny, pořez, před příprava základní konstrukce
Jaro, léto 2010 – stavba samotné sušírny
Podzim - vnitřní zařízení, výstavba pece, kotle atd.
Listopad 2011 , slavnostní otevření a zprovoznění sušárny (jestli se bude dařit)

Plánované, konstrukční řešení sušárny:
Tvar a konstrukční řešení sušárny vychází z inspirace ověřenými místními sušárnami a regionálními stavebními zvyklostmi z oblasti jižního Valašska. Jedná se o roubenou konstrukci o základních
rozměrech 9,4 x 3,3 m, se sedlovou střechou. Sušárna je rozdělena do třech částí, malých místností, z nichž největší je o velikosti 4 x 3 m a slouží jako vkládací prostor pro lésy, přebíračka a
zároveň skromná společenská místnost. V místnosti se bude nacházet i stůl, rohová lavice a několik židlí, menší umyvadlo a několik polic. Další částí je samotná sušící komora o rozměru 2,4 x 3
m s prostorem pro lésy, pecí a komínem. Poslední částí je prostor o velikosti 2,2 x 3 m, jenž bude sloužit pro přikládání do pece, s menším úložným prostorem na dřevo a kotlem na vaření trnek,
s potřebným zázemím.

