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 *

vás srdečně zvú v sobotu 3. prosinca 2016 od devátej hodiny na
25. valašský mikulášský jarmek
a na sútěž

„O najpěknějšího strašáka do zelí “
Vážení páni učitelé a vychovatelé, milé děti.
Při jubilejním 25. valašském mikulášském jarmeku vyhlašujeme také soutěž
„O najpěknějšího strašáka do zelí“.
Tyto zvláštní postavičky hlídaly hospodářům políčka už od nepaměti. Původně sloužily k ochraně úrody a
postupně se staly nedílnou součástí naší krajiny. Letošní jarmekovou soutěží tedy chceme i my přispět
k tomu, aby tito strašáci z našich polí, políček a zahrad nevymizeli.
Tož využijte túto jedinečnú možnosť a pochlubte sa svojím uměním.
Vytvořte spolu s kamarády ve třídě, školní družině či zájmovém kroužku postavu strašáka do zelí podle
uvedených podmínek:
Výška strašáka: 160 - 180 centimetrů
Materiál: dřevo, plechovky, starý textil, různé přírodniny, … NEPOUŽÍVEJTE PLASTY!
 Strašák musí být pevný, aby odolal případnému větru, dešti a slunci.
 Z jedné školy, kroužku, klubu či družiny můžete do soutěže přihlásit maximálně dva strašáky.
Strašáka upevněte do stojanu a dobře označeného /jména autorů, škola, třída, kontakt na paní učitelku/ ho
přineste nejpozději v pátek 25. listopadu 2016 do 15.00 hodin na Kosenku, Brumovská 11, Valašské
Klobouky.
Pokud si nebudete vědět rady, zeptejte se svých babiček, dědečků, strýců či tetiček. Ti vám určitě rádi
poradí. Všechny strašáky posoudí porota a vybere toho nejpěknějšího. Výsledky zveřejníme při jarmeku v
sobotu 3. prosince 2016 ve stodole na Kosence.
Ti gdo tam přijdú, si možú prohlédnút výstavu všeckých sútěžních strašáků.
Vítězům slavnostně předáme ceny a glejty v úterý 6. prosince 2016 v 16.00 hodin v klobuckém muzeu.
Pořadatelský výbor 25. valašského mikulášského jarmeku

