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Ahoj děti,
tak i letos tu máme zimu-nezimu. A vy si určitě myslíte, že když nemrzne, tak nemusím
mít šaty. Ale to se pletete, mně je bez šatů opravdu zima! Tak moc jsem si přál nové šaty,
ale dostal jsem jen krásný obrázek oblečku na léto.
Děti, prosím, namalujte mi nové šaty, abych mohl zajít za nějakým šikovným krejčíkem a
nechal si konečně ušít ten krásný nový obleček. Abyste mi mohli splnit přání, prodlužuji
soutěž ...
... pro všechny děti, maminky a tatínky o nejhezčí

Polepáčkovy nové šaty
o měsíc, tj. do 29.února 2008. Stále platí, že nejvydařenější obrázek bude
zdobit každé vydání tohoto dětského zpravodaje a kromě toho autor ode mne dostane
barvičky, všichni ostatní účastníci soutěže sladkosti. Už teď se těším, až si sám sebe
prohlédnu na vašich obrázcích. Také způsob předání vašich obrázků zůstává v platnosti:
OÚ v Polepech nebo schránka na vratech, schránka u paní Kučerové, Nová ulice 72 nebo
vyfotografování obrázku a jeho zaslání na na e-mail oupolepy@volny.cz nebo na
irena.liska@seznam.cz. Moc se těším na Vaše obrázky a nápady.
Tvoření
Na březen je pro všechny děti připraveno Tvořivé
odpoledne - tentokrát bude ve znamení příprav na karneval.
Pokud si chcete připravit masku na karneval (škrabošku
nebo karnevalový nos), neváhejte a přijďte 2. března v 15
hodin do spolkové místnosti na OÚ. Vezměte si s sebou
pastelky, vodovky nebo tempery, štětce, hadřík, nůžky,
lepidlo a gumičku (40 cm). Přijít mohou i ti nejmenší
výtvarníci a výtvarnice v doprovodu rodičů či prarodičů.

Karneval
Vyrobené masky můžete uplatnit hned
následující víkend. V sobotu 8.3. se totiž
koná Karneval, který bude tentokrát
probíhat v místní restauraci. Nejdříve bude
představení všech masek. Členky kulturní
komise pro vás připravují nejrůznější
soutěže o sladké ceny, budete si moci
zatancovat při písničkách, které pro vás
bude hrát pan Vopěnka. A nakonec budou
samozřejmě vyhlášeny a oceněny nejhezčí
masky. Tak neváhejte a přijďte se pobavit.
Lyžařské zájezdy se nekonají
Protože je na horách velmi málo sněhu, i protože byl malý zájem, musel být zájezd na hory
odvolán a ruší se i plánovaný zájezd, který se měl konat 1.3.2008. Je možné, že sníh
napadne a pak kulturní komise zorganizuje nový zájezd. Pokud by se takový zájezd konal,
určitě budete včas informováni, abyste se mohli přihlásit.
Soutěž pro všechny školáky i jejich rodiče
V minulém čísle byly otisknuty otázky pro 1. kolo soutěže Polepský patriot. Tady jsou
správné odpovědi:
1a – první zmínka o Polepech, resp. o dolejším dvoře pochází z roku 1343.
2b – Polepy jsou větve stromů namazané lepem, na které se chytají ptáci.
3c – Zeleného papouška v modrém štítě měli ve znaku Krčínové, Jakub Krčín z Jelčan se
zde narodil.
Musím vám říct, že vás tentokrát dospěláci „převálcovali“. Zatímco dospělí poslali 5
odpovědí, tak od vás jsem dostal jen 1. Teď máte šanci jim to „natřít“.
Otázky pro 2. kolo soutěže jsou následující:
1) Existoval v Polepech oddíl hokeje?
a) Ne
b) Ano, vznikl v roce 1925.
c) Ano, vznikl během okupace jako součást hasičského sboru.
2) Ve kterém roce byl v Polepech založen první oddíl kopané a jak se jmenoval?
a) V roce 1929, Sparta Polepy.
b) V roce 1945, FK Polepy.
c) V roce 1948, TJ Polepy.
3) Ve kterém roce byl v Polepech založen hasičský sbor?
a) 1945
b) 1918
c) 1897
Své odpovědi můžete posílat nejlépe SMS zprávou na tel. 723 514 533, e-mailem na
adresu irena.liska@seznam.cz, nebo napište odpovědi na papír a vhoďte do schránky na
OÚ nebo využijte schránku paní Kučerové, Nová 72. Nezapomeňte připojit své jméno a
příjmení. Termín je do 29.2.2008.
Tak za měsíc! Polepáček

