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Ahoj kamarádi,
tentokrát mám pro vás připravenou spoustu akcí, tak pěkně popořadě, abych na něco
nezapomněl.
Jestlipak jste nezapomněli sypat ptáčkům? Ke mně na krmítko létají hlavně sýkorky –
koňadry i modřinky, pak taky vrabci a zvonkové, no a kosákům sem tam přidám kousek
jablíčka. Ta jim moc chutnají.
Stloukání ptačích budek se starostou
Pamatujete se ještě, jak jsem vám vloni v dubnu psal
jaké rozměry mívá taková ptačí budka? Napadlo nás
s panem starostou, že bychom mohli letos postavit
ptačí budky mnohem dříve, abychom je měli
připravené hned na jaro a ptáčci se k nám na zahradu
mohli bez rozmýšlení nastěhovat. A kdo nemá
zahradu, může budku pověsit na stráni v třešňovce za
rybníkem.
Poprosíme pana truhláře, aby nám připravil jednotlivá prkýnka
a zbytek už zvládneme určitě sami. Jen bychom potřebovali
vědět, pro jaké ptáčky byste chtěli budku stavět, mají totiž
odlišnou velikost vletového otvoru.
Na výběr máte:
1) Sýkora modřinka
2) Sýkora koňadra, brhlík, rehek
3) Špaček
Pak by bylo potřeba, abyste nám na telefon 723 514 533 SMS
zprávou nebo na e-mail irena.liska@seznam.cz dali vědět, pro
kterou z budek jste se rozhodli, abychom nahlásili panu
truhlářovi počty a druhy budek a ten mohl připravit potřebná
prkýnka.
Samotná výroba budek pak proběhne ve spolkové místnosti na
OÚ v Polepech, den D je sobota 28.2.2009, od 14.30.
A holky nebojte, nebude to práce jen pro kluky! Kdo si netroufne sám, může si vzít na
pomoc tatínka nebo dědečka, těm ostatním pomůže pan truhlář s panem starostou. Materiál
dostanete zdarma, budku si budete moci na místě také nabarvit, vy si přineste jen svoje
kladívko. Pro to, abyste si mohli v sobotu 28. února budku odnést tedy stačí, když nám
dáte do soboty 21. února vědět, jakou budku jste si vybrali.

A co nás čeká dále?
Zájezd na hory
Pro velký zájem bude zorganizován již 2. zájezd na hory. Uskuteční se v sobotu 7. března
2009, odjezd bude ráno v 7 hodin z autobusové otočky v Polepech. Pro místní je cena za
autobus 100,- Kč, pro cizí 150,- Kč na osobu. Lyžařské středisko bude dojednáno
v autobuse podle aktuálních sněhových podmínek. Zájemci se hlásí u pana Krále do středy
4. března na telefonu 606 159 439.
Karneval
Hned na druhý den, tedy na neděli 8. března 2009 od
15 hodin v hospodě „První polepská“ pro Vás Jana
se Šárkou připravují KARNEVAL. Nejkrásnější
masku vybere nezávislá porota a vítěz dostane
nefalšovaný domácí dort, který upeče paní Štusová.
Ale ani ostatní masky si nemusí zoufat, všichni
dostanou veselý zákusek. A jaký bude program? Na
účastníky karnevalu čeká dětská diskotéka, taneční
a vědomostní soutěže, soutěže zručnosti a dětská
tombola. Vstup je zdarma. Na všechny masky se už
dnes těší Jana se Šárkou.
Cvičení pro předškoláky a mladší školáky
Znovu zveme všechny předškoláky a mladší školáky
na veselé hrátky s ostatními dětmi z Polep. Scházíme se na hodinku každou středu od
16,30 hodin ve spolkové místnosti na OÚ v Polepech. Hrajeme tam nejrůznější hry jako
třeba na loupežníky, na ptáčky, na mlsnou kozu nebo na myšky, k tomu všemu si pouštíme
veselé písničky. Dospěláci nám také koupili novou švédskou bednu na skákání, plastové
chůdy, míče, schovávačku žížalu a plastové kužele. Nechcete si přijít zahrát s námi?
Vezměte si s sebou přezůvky, tepláky, tričko a pitíčko a už se na vás těšíme.
Šárka
a Jana
Tvoření
Jak už jsem psal minule, Tvoření proběhne v sobotu 28. března a budeme
tentokrát zdobit kraslice. Tak nezapomeňte poprosit maminky, aby vám
vyfoukly vajíčka. Podrobnosti o této akci si budete moci přečíst na
stránkách Polepáčka v březnovém čísle.
Sběr vysloužilých baterií
Pamatujete se ještě na oranžovou papírovou krabičku s žabákem BATem,
kterou jste dostali jako dárek společně s Polepáčkem č. 7? Sliboval jsem
vám soutěž ve sběru starých baterií. Tak její termín se blíží. S panem
starostou jsme vybrali termín v dubnu, přesněji 17. týden. Bližší
podrobnosti napíšu v dubnovém Polepáčku, ale vysloužilé baterie už teď
můžete shromažďovat v krabičce. A už jsem moc zvědavý, kdo z vás
nasbírá nejvíce a soutěž vyhraje!
Těším se za měsíc!
Váš Polepáček

