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Ahoj kamarádi!
Nevím jak vy, ale já se už těším na jaro. Stejně jako ptáčkové. Tuhle jsem vám byl brzo
vyspalý a v tom ranním tichu byl i přes zavřená okna slyšet kosák. Seděl na hřebeni střechy
a krásně vábil jaro. A ono ne a ne přijít. Snad se někam nezatoulalo?
Pamatujete se ještě, jak jsme loni stloukali se starostou budky pro ptáčky? Pravda, moc se
vás nesešlo, ale ten, kdo přišel, si domů odnesl zbrusu novou budku (doufám, že si ji taky
někam pověsil na strom ). A protože jsme měli poměrně dost materiálu, mohli jsme
vyrobit navíc i několik budek, které bylo možné zase rozmístit po vsi. Na společné
rozmísťování se bohužel nikdo nedostavil, takže budky rozvěsil pan starosta s Pavlem
Kučerou. Kampak jste si je pověsili vy ostatní?
Budko, kdo v tobě přebývá?
Nedávno se mi pan starosta svěřil, že by byl rád, kdybychom se dozvěděli, že naše
společné snažení mělo nějaký smysl. Jak to myslím? Chtěl by vědět, jestli jsou ty naše
budky obydlené, kdo tam bydlí a jestli nájemníci vyvedli mladé a případně kolik. Víte
vůbec, kde jsou po obci budky rozmístěné? Co kdybychom si zahráli etapovou
předprázdninovou hru „Budko, kdo v tobě přebývá?“
V každém čísle Polepáčka až do prázdnin budete mít úkol, který bude nějakým způsobem
souviset s ptačími budkami. Ten první je přímo detektivní …
ÚKOL ČÍSLO 1 – Zjistěte a zdokumentujte,
popřípadě jen přesně popište, kde (místo) a
na čem (druh stromu) jsou zavěšené budky,
které byly vloni rozmístěny po obci na
veřejných prostranstvích. Nápověda: je jich
celkem 7 a nacházejí se v těchto ulicích:
Severní, V řadovkách, Sportovní, Potoční.
Pokud máte budku také doma na zahradě,
neváhejte a zdokumentujte i tu vaši stejným
způsobem. Získáte body navíc!
A když si všimnete, který ptáček v budce
bydlí, budete mít příště ulehčenou práci.
Soutěžní pravidla:

Soutěž není omezena věkem. Za každou objevenou a popsanou budku (například směr
vletového otvoru) získává soutěžící bod, další body dostane za správně určený strom, na
kterém budka visí, a za fotografie, nejmenším mohou pomoci rodiče. Kdo zdokumentuje
budku, která se nachází daleko od jeho bydliště, získá body navíc . Vítězem prvního kola
se stane ten, kdo získá nejvíce bodů. Do soutěže můžete zasílat kromě „obecních“ budek i
budky z vaší zahrádky. Všechny soutěžní příspěvky (texty i fotografie) posílejte na emailovou adresu irena.liska@seznam.cz, nezapomeňte se podepsat, ať vím, komu předat
cenu .
V rámci soutěže „Budko, kdo v tobě přebývá“ se uskuteční také fotografická soutěž –
nejlepší snímky budou nejen oceněny věcnými cenami, ale také budou otištěny
v Polepáčkovi. A pokud se sejde dostatečné množství fotografií, uspořádáme jejich výstavu
na obecním úřadu.
Na jaké ceny se můžete těšit?
Absolutní vítěz, tedy ten, kdo za celou dobu soutěže nasbírá nejvíce bodů, získá půlroční
předplatné časopisu Junior (21. století) v ceně 350 Kč. Dalšími cenami budou kalkulačky
na solární energii, foukací fixy na textil plus šablony, každý účastník obdrží diplom a
dřevěný výřez ptáčka nebo budky k vlastní dekoraci, kromě toho ještě získá speciální
vydání Polepáčka, kde bude zveřejněn souhrn všech pozorování a zjištěných skutečností o
našich budkách. Nejlepší fotograf získá poukaz na odběr služeb z Foto Eliáš v hodnotě 300
Kč.
Velikonoční tvoření
Konečně je březen a mílovými kroky se blíží svátky jara Velikonoce. Podobně jako v loňském roce pro vás kulturní komise
připravila Tvořivé odpoledne. Uskuteční se v neděli 28. března ve
„fitku“ (bývalém obchodu potravin) na obecním úřadu od 15 hodin.
A co je důležité? Poproste maminky, aby vám vyfoukly vajíčka na
zdobení. Budete si moci vyzkoušet ozdobit vyjíčka klasickou voskovou technikou. Dále
s sebou budete ještě potřebovat nůžky a lepidlo. Janina Procházková si pro nás připravila
řetěz z papírových vajíček, vystřihované holubičky a kuřátka na pověšení. Už se nemohu
dočkat, jak pěkné věci si vyrobíme.
Křížovka s tajenkou z minulého čísla
Tajenku z minulého čísla se podařilo vyluštit 4 příznivcům Polepáčka. Zajímavé je, že to
byli všechno čtenáři, kteří bydlí nedaleko Polepky. Že by měla nějakou zázračnou moc?
Kdo byl tedy první a získal slíbené DVD Bob a Bobek na cestách? Kája Sokolová. Ale
během dvou nebo tří hodin jsem dostal všechny ostatní „esemesky“, také se správnou
tajenkou. A tak ani dvojčata Petr a Pavel Hruškovi, Radek Šedina a Gábina Czanková
nepřišli zkrátka a dostali ode mne nějakou drobnost. Ostatním pro kontrolu jen prozradím,
jaké bylo správné řešení tajenky. Únor byl na vesnici spojen s událostí, která se nazývá …
zabíjačka.
Tak za měsíc zase ahoj.
Polepáček
P.S.1: Tentokrát dostáváte s Polepáčkem přílohu – pozvánku na Noc s Andersenem.
P.S.2: Pro ostatní mám pohádkově-sportovní tip. V Jičíně se koná v sobotu 27.3. Putování
za Rumcajsem – dětské trasy Rumcajs (8 km), Manka (5 km) a Cipísek (3 km). Účastníci
obdrží barevný diplom s Rumcajsem. Podrobnosti na
http://kctjicin.cz/soubory/kct_rumcajs_pesi_2010.pdf.

Příloha Polepáčku:
Občanské sdružení Přátelé polepského údolí zve
na 2. Noc s Andersenem
Noc s Andersenem
Zveme všechny předškolní a mladší školní děti na Noc
s Andersenem, která se bude konat dne 26.3.2010. Spát
budeme stejně jako loni na obecním úřadě. Na co se můžete
těšit? Na programu máme povídání s paní knihovnicí,
Pohádkovou cestu skřítka Knihovníčka a plnění jeho úkolů,
kreslení, hraní, lepení, divadélko O Červené karkulce,
spoustu pohádkového čtení, legrace a k večeři si sami
„uvaříme“ jednohubky. Možná za námi také přijde skutečná
pohádková bytost. Já se těším.
Letos by oslavil 100.narozeniny pan František Hrubín - možná znáte jeho knihu Špalíček
veršů a pohádek. Pokud ne, tak se s ní určitě seznámíme. Dalším oslavencem je Hans
Christian Andersen – má 205. výročí narození. Připomeneme si některé pohádky, které
napsal. Znáte nějakou? Například Malou mořskou vílu?
Představte si, že Noc s Andersenem se letos v některých
knihovnách koná již podesáté. U nás v Polepech se bude spaní
„v knihovně“ konat teprve podruhé. Ale to nám nevadí,
důležité je, že jsme již začali.
Sebou si vezměte: oblíbenou knihu, oblíbenou hračku na
spaní, spacák, polštářek, hygienické potřeby, ručník, pastelky.
Papíry na kreslení budou k dispozici. Suroviny na jednohubky
také.
Maminky, babičky či jiný doprovod prosíme o něco sladkého
k snídani. Děkujeme.

