Valašský jarmek, z. s.
a
* Český svaz ochránců přírody Kosenka * Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách *
* TJ Sokol Valašské Klobouky * Národopisný spolek Klobučan * Klub seniorů Valašské Klobouky, z. s. *
* Nadace Jana Pivečky Slavičín * Gymnázium Valašské Klobouky *
* Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky a město Valašské Klobouky *

25. valašský mikulášský jarmek
ve Valašských Klobúkoch
a
sútěž

„O najlepší starostovskú slivovicu,
než sa napálí nová“
Ctěná paní starostko, pane starosto,
už celé čtvrť století sa pokaždé na začátku prosinca koná v Klobúkoch Valašský mikulášský jarmek. Dúfáme aj
letos, že nám pomožete a podpoříte túto krásnú tradicu svojú účasťú ve vyhlašované sútěži „O najlepší
starostovskú slivovicu, než sa napálí nová". Slivovica přeca k našem kraju patří a šeci jí tady rozumíme, tož
uvidíme, komu sa letos zadaří.
Tyto pokyny čtěte prosím pečlivě a hlavně nepřehlédněte důležitú změnu místa, kde možete sútěžní vzorky
odevzdávat!
Takže:
1. Každý starosta z našeho kúta Valašska či ze Slovenska, co sú naši dobří súsedé, može do sútěže přihlásit vzorek
trnkovéj slivovice svojí lebo obecní, tej najlepší, jakú máte.
2. Slivovicu bude hodnotit komis složená ze zástupců pálenic a dalších odborníků v úterý 29. listopada 2016 od
pátej hodiny po poledni v kulturáku ve Valašských Klobúkoch. Uvítáme aj nominacu porotců ze Slovenska.
Možete sa přijít podívat aj všeci starostové. Srdečně Vás zveme a v úterý na sútěži Vás rádi uvítáme.
3. Vzorky sa očíslujú a budú sa hodnotit tajno. Hodnotí sa věcej vlastností. Body šeckých členů komise sa zečtú. A
vyhraje ten vzorek,, co má bodů najvíc.
4. Tři najlepší slivovice budú slavně vyhlásené při 25. valašském mikulášském jarmeku v sobotu o půl třetí
odpoledňa na malém sále našeho kulturního domu Klobučan. Odměněné budú aplauzem šeckých
přítomných, oštemplovaným lejstrem aj zápisem na putovní flašku klobuckého purkmistra. Vítězné slivovice
budú za odměnu účastníkama sezéní první vypité.
Jistotně si zrovna ve Vašej obci myslíte, že zrovna u Vás máte tú najfajnovější slivovicu. Dodajte buďto poštú,
alebo sami či po vašem poslovi najpozději do pondělka 21. listopada 2016 (najlepší po telefonickéj domluvě na
čísle 737 402 169) denně v úředních hodinách v PODATELNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU na náměstí ve
Valašských Klobúkoch vzorek teho najlepšího, co máte. Sútěžní slivovica mosí byt v zavřenej půllitrovej flaši a
označená cedulú, od keho je.
Pokaváď by Vám nevychodíl čas, tož dajte vědět, že sa chcete sútěže zúčastnit, a pořadatelé si pro vzorek slivovice
přijedú ve středu 23. 11. 2016 do dvú hodin po poledni. Tož nech vyhraje tá Vaša!
Těšíme sa, jak si spolem pobesedujem a to najlepší při tem okoštujem a Valašsko oslavíme!
Eliška Olšáková
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