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Ahoj kamarádi!
Leden se přehoupl, školáci si už domů odnesli pololetní vysvědčení. Máme únor a teď
právě si užíváte očekávané jarní prázdniny. Jaro sice ještě tvrdě spí, ale den se už
prodlužuje. Ne nadarmo se říká „Na Hromnice o hodinu více“.
Přestože kolem nás panuje paní Zima, neznamená to, že by měla zamrznout Vaše srdíčka.
Jak vznikl svátek Valentýn?
Určitě všichni víte, že 14. února se slaví Valentýn.
Svatý Valentýn skutečně žil v městě Terni nedaleko Říma ve 3.
století. O Valentýnovi, který byl biskupem se traduje mnoho
legend. Jedna z nich vypráví, že prý Valentýn tajně oddával
zamilované páry. Proč tajně? Protože v té době vládl císař
Claudius II., který toužil po moci a budoval silnou armádu. A
pro armádu potřeboval hodně mužů, těm se však do války
nechtělo. Císař proto zakázal zásnuby i sňatky. Valentýn jeho
zákaz neposlouchal a tajně páry oddával. Když se to císař
dozvěděl, dal Valentýna uvěznit a nakonec i popravit. Legenda
dále praví, že dcera žalářníka, který Valentýna střežil ve vězení,
se do Valentýna zamilovala. Před popravou ji Valentýn napsal
psaníčko, dopis, který podepsal „S láskou Tvůj Valentýn“. A tak prý vznikly známé
„valentýnky“ – anonymní psaníčka, která si tento den posílají ti, co se mají rádi. Ale
neplatí to jen pro zamilované. I vy můžete darovat
rodičům kytičku, sladkost nebo hezké přáníčko se
srdíčkem. Lásku k domácím mazlíčkům zase můžete
vyjádřit tím, že jim uvážete kolem krku červenou stuhu.
K tomuto svátku se váží i jiné pověry a zvyky.
Například zamilovaní by měli posnídat „valentýnský
toast“, který je potřený máslem a posypaný skořicí.
Mimo přáníčka se můžete vzájemně obdarovat dárečky,
které překvapí a rozesmějí.
Jen tak mimochodem … Dokázali byste spočítat,
kolik srdíček je na obrázku vpravo?

A víte, jaké motivy se objevují na přáníčkách mimo srdíček? Květiny, rudé růže, holubičky
nebo labutě. Právě k labutím se váže pověra, že si v tento den vybírají svého partnera, se
kterým zůstávají celý život. Symbolizují nejen lásku, ale také věrnost.
Zájezd na hory
Kdo nebyl o jarních prázdninách na horách a nebo se ještě
nenasytil zimních radovánek, může jet na hory v sobotu 20.
února. Pojede se buď do Vrchlabí na Kněžický vrch nebo na
Benecko. S sebou si můžete vzít sjezdovky i běžky, skipas stojí
300 až 400 korun. Autobus odjíždí v 7 hodin z otočky autobusů
v Polepech, jízdné je pro polepské 100 Kč a pro kamarády, kteří
v Polepech nebydlí 150 Kč. Přihlášky přijímá pan Jiří Král do
12. února na telefonu 606 159 439.
Karneval
Jak jsem psal už minule, v neděli 7. března od 15 hodin
vypukne karnevalové veselí v polepské hospodě. Již tradičně
bude pro všechny účastníky připraveno množství písniček,
soutěží a her. I letos si budou moci masky losovat odměny
v bohaté tombole. Karneval bude uvádět paní Jana Syřínková,
Šárka Nehasilová, Anežka, Jana a Tereza.
Křížovka s tajenkou
A nakonec nám zbylo místo ještě na křížovku. Je únor a ten byl na vesnici vždycky spojen
s událostí, která se nazývá …. (viz. tajenka).
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Maso konzervované kouřem
Vepř jinak
Do jitrnic se přidává kynutá slaná nadrobená…
Bráškové od jitrnic
Bylinka, koření do bramboračky
Sulc, huspenina jinak
Palčivá zelenina, také se přidává do bramboračky
Dřevěná nádoba, dříve sloužila jako vana nebo na praní
Vařené maso

Správné odpovědi můžete zasílat SMS zprávou na číslo 723 514 533. Pro správného a
nejrychlejšího luštitele mám tentokrát připravené DVD Bob a Bobek na cestách.
Těším se za měsíc, to už bude za dveřmi jaro.
Polepáček
PS. V sobotu 5. února, byla u nás v ptačí budce, kterou jsme loni stloukali se starostou,
návštěva. Párek sýkorek shání bydlení pro své děti. Domeček si prohlédli i uvnitř a já se
těším, že se u nás usídlí.

