Spolek Valašský jarmek, z. s.
Spolek Valašský jarmek, z. s., Město Valašské Klobouky, ČSOP Kosenka, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, TJ Sokol Valašské
Klobouky, Národopisný spolek Klobučan, Klub seniorů Valašské Klobouky, Nadace Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium Valašské Klobouky,
Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky, Místní skupina Českého červeného kříže Valašské Klobouky a
Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s.

si Vás dovolují pozvat

v sobotu 3. prosince 2022
od 830hod
na

29. valašský mikulášský
jarmek
Přijměte srdečné pozvání na Valašský mikulášský jarmek
Na jarmekové veselí jsme se kvůli pandemii nemohli po dva roky ani připravovat, ani těšit, ale věříme, že letos nám bude nakloněný
nejen jarmekový andělíček, ale také podzimní čas. A že se nám podaří Valašský mikulášský jarmek připravit a že bude právě
takový, jak jsme jej vždycky znali a měli rádi. Pokud to opravdu vyjde, a držme si pěsti, pak se ve Valašských Kloboukách na
jarmeku sejdeme v sobotu 3. prosince 2022.
Chceme opět slavnostně vytroubit zahájení jarmekového trhu z balkonu kulturního domu a se vší parádou pustit od Staré radnice
pestré čertovské družiny, aby se vydaly po náměstí promluvit do duše hříšníkům. Chceme znovu přivítat vlídného a laskavého
Mikuláše, který bude mít pro děti pohlazení i něco sladkého. Chceme znovu slyšet řinčení zvonců, cítit vůni dobrot a poznat
atmosféru, kterou má jen Valašský mikulášský jarmek.
Přejeme si, aby nám k tomu zahráli a zatancovali šikovní muzikanti a jejich soubory, aby nám všem bylo do zpěvu a mohli jsme se
těšit ze vzájemných setkání. Snad se znovu necháme okouzlit půvabem valašských dřevěnic i klobuckých historických objektů,
které nás pozvou dál. Doufáme, že nás po duši zase pohladí adventní zvyky a tradice a potěší pohled na ukázky řemesel, které
dokládají šikovnost našich předků a jejich zlaté ruce. A také věříme, že na neodmyslitelném rukodělném trhu pořídíme něco
pěkného na památku nebo nějaký ten dárek.
Organizační výbor VMJ
Na přípravě Valašského mikulášského jarmeku se i letos podílejí zástupci těchto organizací a sdružení: Spolek Valašský jarmek, z. s., Město
Valašské Klobouky, ČSOP Kosenka, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, TJ Sokol Valašské Klobouky, Národopisný spolek
Klobučan, Klub seniorů Valašské Klobouky, Nadace Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium Valašské Klobouky, Kulturní a vzdělávací středisko
Valašské Klobouky, Místní skupina Českého červeného kříže Valašské Klobouky a Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s. Společně tak
usilují o naplňování cíle jarmeku, kterým je podpora regionálního dědictví lidové kultury, místních tradic, rozvoje mezilidských vztahů
a udržitelného ekonomického rozvoje založeného především na místních zdrojích.

Pokud budete mít zájem se této tradiční akce se svým vystoupením, ukázkou řemesla či zbožím zúčastnit, zašlete nám, prosím, zpět
vyplněnou návratku nejpozději do 30. září 2022. na adresu ZO ČSOP KOSENKA, Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky. Na
obálku prosím napište heslo „Jarmek“ Dodržení tohoto termínu je pro nás důležité pro zlepšení organizace jarmeku. Můžeme si
předem připravit rozmístění stánků a informaci o něm Vám zaslat v dostatečném předstihu. Dodržení tohoto termínu je také jedním
z kritérií při rozhodování, koho z přihlášených přijmeme.
DŮLEŽITÉ: To, že nám doručíte vyplněnou návratku, neznamená automaticky, že máte zajištěno místo na našem jarmeku. V
posledních letech se nám vrací více vyplněných přihlášek, než dokážeme na náměstí a přilehlé prostory umístit, proto si jako
organizátoři vyhrazujeme právo vybrat jenom některé z Vás. Kritéria, podle kterých vybíráme, jsou následující:
• Včas doručená a kompletně a pravdivě vyplněná návratka
• Vlastní sortiment
• Regionální výrobky
• V případě velkého počtu přihlášených se zbožím obdobného charakteru (např. keramika, perníčky, občerstvení aj.)
upřednostníme místní regionální výrobce. Podpora místních trhů je jedním z našich cílů.
• Počet účastí v uplynulých letech.
• Kladná zkušenost s prodejcem z minulých let
Poplatky za místo se zvýšily, podrobnější informaci najdete níže. Stejně jako v uplynulých letech je pro nás přijatelná maximální délka jednoho
stánku 4 m. Většiny z Vás se toto omezení nedotkne a těm, kteří budou muset svou prodejní plochu zkrátit, se omlouváme, ale zvýšená účast těch,
kteří předvádějí tradiční řemesla, a omezená kapacita náměstí při zajištění jeho průchodnosti nás bohužel donutila k tomuto opatření. Pokud je
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pro Vaši ukázku řemesla prostor o délce 4 m malý, vepište nám prosím do návratky žádost o udělení výjimky o povolení větší délky stánku.
Vedoucímu tržní části jarmeku přísluší rozhodnout, zda je žádosti možné vyhovět, nebo je kapacita prodejních míst vyčerpaná.
Tak jako každoročně i v letošním roce budeme opět vybírat poplatek za elektrickou přípojku, který činí 600 Kč. Ti, kteří předvádějí ukázky
řemesel, jsou samozřejmě od tohoto poplatku osvobozeni. Vzhledem k omezenému elektrickému příkonu si však pořadatelé vyhrazují právo omezit
počet elektrických přípojek podle kvality ukázky a sortimentu a důležitosti elektrické přípojky pro ukázku či prodej. Po zkušenostech z minulých let
však předpokládáme, že k tomuto kroku nebudeme muset přistoupit.

Všem, kteří se v řádném termínu přihlásí a budou vybrání pro účast na jarmeku, budou nejpozději do 14. listopadu 2022 zaslány
organizační směrnice, umístěnka a složenka k zaplacení poplatku, případně potvrzení o osvobození od poplatku.
Případné dotazy Vám ráda zodpoví vedoucí tržní části jarmeku Radka Brtišová, a to v pracovní dny po 17. hod.
na tel. č. 733 131 655. Preferujeme kontaktování prostřednictvím elektronické adresy radkabrtisova@seznam.cz
DŮLEŽITÉ – POZOR, ZMĚNA! Pokud budete mít i nadále zájem o prodej v příštích letech, sledujte prosím stránky
www.jarmek.cz, kde budou potřebné informace ke způsobu přihlašování. S dotazy se i nadále obracejte emailem na adresu
radkabrtisova@seznam.cz.
Ve Valašských Kloboukách 30. června 2022

Bc. Radka Brtišová
vedoucí tržní části 29. valašského mikulášského jarmeku

V roce 2022 dochází ke změně poplatku, které jsou mírně navýšeny, vzhledem k současným cenám a nákladům
jarmarku.
Poplatky za prodejní místa rozdělujeme podle toho, zda jsou venku nebo v teple pod střechou a vůbec podle toho jaký jarmek chceme mít:
1. Ukázky lidových řemesel a tradiční lidové kultury původem z místních či regionálních přírodních a kulturních zdrojů jsou osvobozeny
od poplatku pořadatelům na úhradu nákladů spojených s pořádáním jarmeku. O osvobození rozhoduje na základě vyplněných návratek vedoucí
tržní části jarmeku.
2.

Prodejcům, kteří svým sortimentem prodávaného zboží naplňují cíle a poslání jarmeku, je tento poplatek v případě jeho zaplacení přede
dnem pořádání jarmeku stanoven podle následujícího rozdělení:

a)

Pokud je prodejní místo umístěno v budově, má každý řemeslník nárok pouze na jeden stůl. Do budovy budou vždy přednostně umístěni
řemeslníci s ukázkou, kteří pro svou výrobu potřebují teplo. Pouze prodej bez ukázky řemesla nebude v budovách umožněn. Ceny
pro prodejce v budově jsou určeny takto:
• 200,-Kč pro prodejce s ukázkou řemesla
• poplatky za místo nemusí platit řemeslník, který pouze předvádí své řemeslo
(v cenách jsou uvedeny všechny poplatky s místem spojené – příprava stolu, úklid)

b)

Ceny pro prodejce na náměstí: POZOR je změna některých poplatků – jedná se o prodávající řemeslníky a přípojka elektrické
energie
•
pokud bude řemeslník pouze předvádět svoje řemeslo nemusí platit žádné poplatky, naopak bude našim hostem
•
200,- Kč/m je cena pro prodejce, kteří při prodeji ukazují něco z výroby svého produktu
•
250,-Kč/m zaplatí každý, kdo bude pouze prodávat své výrobky (prvovýrobce) a nebude řemeslo předvádět (netýká se stánků s občerstvením)
•
600,-Kč/m stánku zaplatí místní prodejci občerstvení - podpora místního trhu
•
800,-Kč za metr prodejního místa zaplatí ostatní prodejci občerstvení
•
1200,- Kč všichni prodejci mající na stánku alkoholické nápoje (při prodeji alkoholu je podmínkou jeho prodeje předložení živnostenského
listu a příslušné koncese)
•
600,-Kč je poplatek za elektrickou přípojku (netýká se pouze předvádějících řemeslníků). Vyhrazujeme si právo, v případě, že elektrický
výkon nebude stačit, vybrat podle ukázek a sortimentu pouze některé řemeslníky. Přípojku neposkytujeme na osvícení stánku.
Od poplatku jsou osvobozeni tělesně postižení občané, školy, dětské zájmové kroužky, neprodávající pouze předvádějící řemeslníci.
V případě, že kontrolou bude zjištěn hrubý nesoulad mezi zaplacenou plochou a plochou skutečně využívanou, bude z plochy,
která nebyla zpoplatněna, zaplacen navýšený poplatek a prodejce bude z účasti na dalších jarmecích vyřazen.
Za dodržování obecně platných zákonů, včetně hygienických předpisů, zodpovídá prodejce, sdružení nenese žádnou zodpovědnost za
jejich porušení.

Spolek Valašský jarmek, z. s. nenese zodpovědnost za případné důsledky vzniklé v souvislosti s vládními protiepidemickými
opatřeními.
Sponzorem jarmeku může být jen ten, kdo přispěje (penězi, materiálem či službami) nad hranici schválených poplatků. Tyto poplatky zaplatí
podle zařazení každý prodávající. Sponzor – dárce je pouze ten, kdo dává něco navíc. Rádi mu vystavíme i sponzorskou smlouvu.
Regiony, u kterých podporujeme místní trhy: Prodejci z těchto měst a obcí platí při prodeji občerstvení nižší poplatky a při výběru jsou
upřednostňováni:
• Mikroregiony Jižní Valašsko a Ploština - obce: Brumov-Bylnice, Slavičín, Valašské Klobouky, Bohuslavice nad Vláří, Drnovice,
Haluzice, Jestřabí, Křekov, Lačnov, Lipová, Loučka, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Petrůvka, Poteč, Rokytnice, Rudimov, Šanov,
Štítná nad Vláří-Popov, Študlov, Tichov, Újezd, Valašské Příkazy, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole
• Mikroregion Hornolidečsko: Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy,
Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka
• Mikroregion Slovensko: Strelenka, Lysá pod Makytů, Lazy pod Makytů, Lůky, Zariečie, Vydrná, Mestečko, Dohňany, Půchov, Lednické
Rovné, Lednica, Horná Breznica, Dolná Breznica, Horovce, Kvašov, Dulov, Tuchyňa, Mikušovce, Červený Kameň, Svačina, Pruské,
Bohunice, Krivoklát, Sedmerovec, Podhorie, , Podvažie, Slávnica, Kameničany, Bolešov, Borčice, Nemšová, Horné Srnie, Zbora,
Moštišce, Hoština, Medné
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29. valašský mikulášský jarmek
Návratka slouží jako

přihláška pro tržní a řemeslnou část Valašského mikulášského jarmeku
na sobotu 3. prosince 2022.
Řádnému a úplnému vyplnění registrované návratky věnujte prosím zvýšenou pozornost, vzhledem ke stoupajícímu počtu
přihlášených zájemců o prodej, bude jedním z kritérií při výběru, kterého ze zájemců pozveme, také kompletně a pravdivě
vyplněná návratka.

Důležité pro žadatele elektrické přípojky!
Součástí návratky je povinná příloha „Podmínky připojení elektrického zařízení a spotřebičů“, kterou je nutné potvrdit
revizním technikem. Bez této revize Vám nebude přidělena přípojka, a proto si kopii ponechejte pro kontrolu přímo na
jarmeku. V letošním roce dojde z důvodu přetížení sítě ke snížení počtu přípojek,

Pokud nebudou vyplněny všechny údaje, bude vaše návratka vyřazena!!!
Adresa:.(přesná adresa včetně PSČ)....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Telefon:......................................................................... www: ..............................................................................
Email:........................................................................................................................................................................
Na jarmeku budu (odpověď prosím podtrhněte):

o
o
o
o
o

pouze předvádět řemeslo
prodávat a přitom předvádět výrobu
pouze prodávat vlastní zboží
prodávat cizí zboží
prodávat pouze občerstvení

Druh prodávaného (případně na místě vyráběného) zboží vlastní výroby: ...................................................
.................................................................................................................................................................................
Zatrhněte jednu možnost:

o
o

Budu prodávat na základě živnostenského oprávnění

( doplňte IČ..................................................)

Jedná se o jednorázový prodej, pro který není nutné mít živnostenské oprávnění

Budu prodávat či předvádět ve stylovém oblečení: ANO x NE

(zatrhněte jednu z možností)

Mám na stánku zboží, které sám nevyrábím, a to: (vypište)........................................................................................
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Vaše požadavky na nás: Zakroužkujte všechny Vaše požadavky, dle našich možností se Vám budeme snažit vyhovět,
v případě, že Vám nevyhovíme, budeme Vás o tom informovat)
o

Upřednostňuji umístění v budově (prodejcům a řemeslníkům v budovách bude poskytován pouze jeden stůl)

o

Upřednostňuji umístění na náměstí a přilehlých prostorách

o

Na náměstí rezervovat místo o velikosti .................................... (max. délka 4 m)

o Potřebuji elektrickou přípojku (220/380 V), uveďte, za jakým účelem a (příkon spotřebiče ve W). Doložte revizi
spotřebiče.
……………………………………………………………………………………………………………………….
V letošním roce bude snížený počet elektrických přípojek, proto zvažte, zda je nutné nás žádat o elektrickou
přípojku. Během akce může dojít z provozních důvodů k výpadku elektřiny, a to i opakovanému, přesto Vám
nevznikne nárok na vrácení poplatku (nebo jeho části).
o

Prosíme, nežádejte o zapůjčení stánku ani o elektřinu, pokud se jedná pouze o světlení stánku. Této žádosti
nebude vyhověno!

o

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že jako prodejce občerstvení budu používat ekologické, recyklovatelné nádobí.

Odesílám tuto návratku a zavazuji se svým podpisem, že budu prodávat zboží vlastní výroby, nikoliv zboží
nakupované za účelem prodeje.
Beru na vědomí, že spolek Valašský jarmek, z. s. nenese zodpovědnost za případné důsledky vzniklé v souvislosti
s vládními protiepidemickými opatřeními. Zároveň nebudu požadovat náhradu ušlého zisku z důvodu zrušení akce.
Pokud budete mít i nadále zájem o prodej v příštích letech, sledujte prosím stránky www.jarmek.cz, kde budou potřebné
informace ke způsobu přihlašování. S dotazy se i nadále obracejte emailem na adresu radkabrtisova@seznam.cz.

.................................................................
podpis prodejce
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit kdykoliv z trhů prodejce, kterému nebyla účast povolena zasláním organizační směrnice a
umístěnky, nebo prodejce u kterého zjistí v době konání trhu, že porušil pravidla, ke kterým se předem zavázal (viz. Informace,
které jsou nedílnou součástí registrované návratky). Zda je prodejce výrobcem, je zjišťováno kontrolou živnostenského oprávnění
s uvedením příslušného oboru výrobní činnosti. Případně u jednorázových prodejců kontrolou sortimentu na místě samém.

Vyplněnou a podepsanou návratku zašlete prosím
nejpozději do 30. září 2022 na adresu:
ZO ČSOP KOSENKA, Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky.
NA OBÁLKU NAPIŠTE HESLO „JARMEK“
Pozdě zaslané návratky mohou být vyřazeny ze seznamu zájemců o
umožnění prodeje.
UPOZORNĚNÍ:
• Vyplnění a včasné odevzdání registrované návratky není automaticky zárukou přijetí na náš Valašský mikulášský
jarmek. Vzhledem k velkému nárůstu zájemců o účast na jarmeku, budeme z přihlášených vybírat pouze počet řemeslníků a
prodejců, který se nám do Valašských Klobouk vejde. Kritéria výběru jsou uvedena v přiložených informacích. Pokud Vás
nevybereme, nezlobte se na nás, neznamená to automaticky nespokojenost s vašimi výrobky. O Vašem přijetí nebo případném
vyřazení Vás budeme informovat.
Budeme velmi rádi, když k vyplněné návratce přiložíte fotografii s ukázkou Vašich výrobků, případně nám můžete fotografie zaslat
na email: radkabrtisova@seznam.cz
Počet účastí na Valašském mikulášském jarmeku ……… (zde prosím vepište, zda jste u nás na Valašském mikulášském
jarmeku už byli a kolikrát)

Evidenci prodávajících je organizátor Valašský jarmek z.s. povinnost vést dle § 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
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Podmínky připojení elektrického zařízení a spotřebičů
Pro připojení zařízení a spotřebičů jsou ve venkovních prostorách náměstí pevně osazeny zásuvkové
rozvaděče.
Rozvaděče jsou vybaveny zásuvkami 400V/32A 3+N+PE, 400V/16A 3+N+PE, 230V/16A.
Počet připojitelných zařízení a spotřebičů je omezen jištěním a celkovým maximálním příkonem daného
rozvaděče.
V případě požadavku na připojení je nutno předložit seznam spotřebičů s uvedením hodnoty napětí a příkonu
dle štítkových údajů spotřebiče.

Název spotřebiče
Příklad:

Vařič

Typ
spotřebiče

Provozní napětí
( 230V, 400V )

Příkon
(Watt)

Předpokládaná doba
provozu (hod.)

ETA 2117

230V

2 200
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Seznam spotřebičů

Upozornění
Všechny připojované elektrické spotřebiče a prodlužovací kabely musí mít v době připojení platnou revizi
v souladu s požadavky ČSN 33 1600 ed.2.

Bez platné revize zařízení nebude připojeno.
V průběhu jarmeku proběhne kontrola spotřebou revizním technikem.
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