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Ahoj kamarádi,
tak máme za sebou stloukání ptačích budek, hory a karneval. A spoustu akcí máme před
sebou. Ale hezky po pořádku …
Stloukání budek se starostou má pokračování – vyvěšování budek
V sobotu 28. února proběhlo Stloukání ptačích budek se starostou. Akci vymyslel pan
starosta a nakonec byla nabídnuta i
dospělákům, aby jim to nebylo líto.
Škoda, že se nás sešlo tak málo.
Všichni dohromady jsme nakonec
sestavili a stloukli celkem 14 budek pro
sýkorky. A za odměnu jsme byli
otisknuti v novinách Kolínský deník.
Jako třeba Adélka…
Ale vy ostatní nezoufejte. Dospěláci
vyrobili několik budek navíc a tak jsme
se dohodli s panem starostou, že
rozmístíme tyto domečky pro ptáčky
na stromy uprostřed vesnice. A kdy to
bude? V neděli 15. března máme
všichni sraz na hřišti v Polepech v 15
hodin. Bude se to dobře pamatovat: 15.
v 15 hodin .
Lyžařský zájezd na hory
Tam jsem nebyl. Ale kdo z Vás si vyjel zalyžovat a máte nějaký zážitek nebo fotky,
napište mi a podělte se s ostatními.
Veselili jsme se na Karnevalu
Ten se udál hned za týden, v neděli 8. března. Sešlo se na 20 nejrůznějších převleků
pohádkových postav a zvířátek. Na rozdíl od minulých karnevalů si masky mohly
vylosovat nějakou pěknou cenu v bohaté tombole, kterou svými dárky a pozornostmi

vytvořili dospěláci z Polep. Vítězné masky získaly také dort od paní Štusové. Nakonec
si všichni připili jahodovým „šampaňským“ a smlsli si na sladkém zákusku.

Tvoření – zdobení kraslic
Minule jsem Vám slíbil podrobnosti k chystanému Zdobení kraslic. Tak jsou tady. Tvoření
proběhne v sobotu 28. března od 15 hodin ve spolkové místnosti OÚ Polepy. Kromě
zdobení kraslic si budete moci nazdobit i velikonočního
zajíčka či košíček. Přineste si s sebou libovolný počet
vyfouknutých vajíček, špejle, štětec, vodové nebo temperové
barvy, pastelky a hadřík. A vezměte s sebou také maminky
nebo babičky, protože tentokrát bude připraven program i
pro ně. Přijde totiž paní Švarcová a bude učit, jak se zdobí
kraslice voskem a také přijde paní Podhajská, která bude
ukazovat malování kapesníčků.
Sběr vysloužilých baterií
Ještě znovu připomínám, že v 17. týdnu tohoto roku, tedy od 20. do 26.
dubna proběhne Sběr vysloužilých baterií.
Těším se za měsíc!
Váš Polepáček
PS. Příště se snad dostane i na Vaši oblíbenou křížovku.
Kdo chce vidět fotky, ať se podívá na www.polepy.rajce.idnes.cz .
Připravuje se akce Všechno jede, co kola má, naplánovaná je na neděli 19.4. od 14 hodin.
Nezapomeňte se podívat dospělákům do Polepských listů a zúčastnit se soutěže o věcné
ceny „Kam s ním?“.

