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Ahoj kamarádi!
Jsem moc rád, že se zase setkáváme. Už se mi po vás stýskalo. Navíc mám pro vás několik
příjemných zpráviček. Tak hezky popořádku, abych něco nezapomněl.
Vyhodnocení letní soutěže
V první polovině července jste do schránek dostali mimořádné prázdninové dvojčíslo
s velkou soutěží. Je zajímavé, že soutěžit tentokrát chtěli hlavně kluci. A co mi vrtá hlavou
je skutečnost, že všichni kluci bydlí u potoka kousek vedle sebe. Slíbený časopis Junior a
nějako drobnosti si vysoutěžili: Petr a Pavel Hruškovi, Tomáš a Marek Tomsovi a do
třetice Radek Šedina. Moc blahopřeji!
Staročeské posvícení
Vloni jsme společně oslavili 666 let od první
písemné zmínky o naší obci. Jestli se pozorně
díváte kolem sebe, tak jste už mohli zjistit, že
letošní posvícení budeme slavit u rybníka
v duchu staročeských tradic. Přijedou houpačky,
kolotoče, bude tady skákací hrad. S klaunem
budete moci tvarovat zvířátka z balónků, starší
mohou zkusit tvořit ze slámy. Kolem 17. hodiny
se budete moci dívat na činoherně-loutkovou
Námořnickou pohádku o dvou kamarádech –
Vendelínovi a Kristiánovi – jak hledali poklad a
nakonec našli úplně
něco jiného. Něco,
co se netřpytí, ale je
to mnohem cennější. Uvidíte i
mořskou
pannu,
Poseidona
nebo
piráty a také si budete moci poslechnout písničky.
A mám pro vás ještě jeden vzkaz. Přijďte v dobovém
oblečení. Kluci kalhoty ke kolenům, košili, kolem krku šátek,
na hlavě kšiltovku. Holky si vezmou bílou halenku, přes ni
vestičku, nabíranou sukni a přes ni zástěrku (nemusí být). Do
vlasů si zapletou červené pentle. To bude krása! Už se těším.
Cvičení a kroužky v novém školním roce

I v letošním roce pro vás budou připraveny kroužky, na které jste už zvyklí. Cvičení pro
předškoláky a mladší školáky pod vedením Šárky Nehasilové a Jany Syřínkové bude
probíhat každou středu od 16.30 do 17.30 hodin dole ve fitku vedle hospody. Poprvé se
sejdete ve středu 22. září.
Angličtina pro děti, kterou opět povede Šárka Nehasilová, bude ve středu od 16 do 16.30
hodin před cvičením. Poprvé také ve středu 22. září.
Ne, nebojte. Bude i oblíbený hudební kroužek, ale pozor! Tady je změna termínu! Na
hudebním kroužku s Terezou Podhajskou se budete scházet ve čtvrtek od 16.30 do 17.15
hodin ve fitku vedle hospody. Poprvé si můžete zamuzicírovat ve čtvrtek 23. září.
Nezapomeňte si s sebou vzít notýsek na razítka a bačkůrky.
Výlet do ZOO Praha
Tradiční podzimní výlet má i tentokrát cíl v ZOO, letos
v Praze. Naplánovaný je na sobotu 2. října 2010. Odjezd bude
v 8.00 hodin z autobusové otočky, návrat je plánován do 17.
hodiny. Doprovod pro děti starší 5 let budou zajišťovat
členky kulturní komise, mladší s dospělým doprovodem.
Vezměte si s sebou pořádnou svačinu, pití, pláštěnku, vhodné
oblečení dle počasí a kapesné. Cena
výletu – pro děti do 15 let 50 Kč na osobu, nad 15 let 100Kč. Kdo
bude chtít jet na tento výlet, musí se přihlásit u paní Mačkové na
telefonu 604 987 341 nebo u paní Syřínkové na telefonu
728 445 856 do 26. září. Pokud bude malý zájem a autobus by se
nenaplnil, bude výlet zrušen.
Měření dýní
A ještě jedna tradice na konec - tou je každoroční měření dýní.
Letos s malou změnou. Doposud jste byli zvyklí, že jsem obešel
celou vesnici a u každého zazvonil. Letos bych chtěl všechny
zahradníčky poprosit, aby se do soutěže o Největší dýni přihlásili
na telefonu 723 514 533 (stačí SMS), nebo na e-mailu
irena.liska@seznam.cz do konce září. Samotné měření proběhne na začátku října
obvyklým způsobem, tj. obvod na výšku a obvod pasu. Kdo bude mít největší součet,
vyhrává. Dosavadní rekord drží Barunka Abrahámová s celkovým součtem 400 cm. Co
myslíte, padne letos rekord …? A ještě jsem na něco zapomněl. Pro vítěze mám letos
kromě diplomů s fotografií připravená trička .
Za měsíc ahoj. Těší se
Polepáček
P.S.1: Poklad, který jsme hledali na Českém Šternberku na konci června, našla Zdenička
Komeštíková.
P.S.2: Detektivní soutěž vyhráli Tomáš a Marek Tomsovi – obdželi slíbenou „českošternberskou“ kšiltovku.
P.S.3: Nezapomeňte zalévat svoje dýně a přihlásit se do soutěže, ať trumfnete loňský
rekord!
P.S.4: Letošní večer duchů proběhne v pátek 29. října od 17 hodin. Podrobnosti v příštím
čísle Polepáčka.

