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Ahoj kamarádi,
konečně jsme se dočkali a přišlo k nám jaro, co jaro, rovnou léto!
My se ale ohlédneme nejdříve trošku zpátky.
Na vyvěšování budek nikdo nepřišel, snad to bylo jen proto, že byla zima a chvílemi
pršelo. Nakonec i my jsme samotnou práci odložili o 14 dní později, když se konečně
počasí umoudřilo.
Na tvoření se vás sešlo mnohem více. Vyráběli jste
papírové truhly a kabelky, žabky a kuřátka jako
zapichovátka do květináčů. Ti větší z vás si mohli pod
dohledem manželů Švarcových
ozdobit
kraslici
klasickou
voskovou technikou.
O týden později se pro
předškoláky a mladší školáky
konala poprvé v Polepech Noc
s Andersenem. Sice se sešlo jen 7 dětí, ale i tak se akce vašim
kamarádům líbila, tak doufám, že si příští rok tuto akci nenecháte
ujít. Účastníci té letošní noci si na památku si odnesli pastelky,
omalovánky, pamětní list a vlastnoručně vyrobené leporelo.
Změna schůzek cvičení pro předškoláky a mladší děti
Šárka s Janou vzkazují všem dětem a jejich rodičům, že se za příznivého počasí budou na
cvičení scházet od 17 hodin na fotbalovém hřišti. Pokud bude pršet, bude cvičení probíhat
stejně jako doposud ve spolkové místnosti od 16,30 hodin. Termín lekcí Angličtiny pro
děti se nemění.
A co je pro vás připraveno na nejbližší dny?
Všechno jede, co kola má
Hned tento víkend v neděli se koná akce pod názvem: Všechno
jede, co kola má.
Akce je určena pro všechny věkové kategorie, tak vezměte kolo,
koloběžku nebo odstrkovalo a přijďte v neděli 19. 4. 2009 ve 14
hodin k hornímu rybníku. Těšit se můžete na závodní slalom mezi

kužely, naučíme se dopravní značky a jízdu na křižovatkách. Také si budete moci
zkontrolovat vybavení kola a řekneme si, jak se máme chovat v případě nějaké dopravní
nehody. Za úspěšné absolvování dostane každý medaili Vzorného řidiče a sladkou
odměnu.
Na všechny se za kulturní komisi těší Líba Šterberová.
Sběr vysloužilých baterií
Od soboty 18.dubna po celý následující týden bude probíhat
sběr vysloužilých baterií s žabákem Batem. Konečně budete
mít příležitost vyprázdnit krabičky, které jste dostali jako
dárek vloni na podzim.
Akce bude probíhat podobně jako měření dýní. V uvedeném
týdnu u vás zazvoní paní Kučerová nebo paní Brožková
s digitální váhou, vy ji předáte nasbírané baterie, společně je
zvážíte, fotografií bude zdokumentováno nasbírané množství
a vítězem se stane ten z vás, kdo nasbírá největší hmotnost.
První tři nejlepší sběrači dostanou diplom a věcné ceny, mezi
kterými bude mimo jiné určitě žabák BAT.
Čarodějnice
Tradičně 30. dubna proběhne pálení čarodějnic. Letos, stejně
jako vloni, se budou pálit za Dostálovou zahradou v ohybu pod
zatáčkou silnice směrem na Červené Pečky. Začne se v 19
hodin. Kdo si bude chtít opéct buřta, může si ho přinést s sebou,
k tomuto účelu bude hořet vedle velké vatry také menší
táborák. Vítány jsou čarodějnice k upálení i čarodějnice
maškary.
V případě, že bude foukat silný vítr, bude akce zrušena.
Soutěž o největší vypěstovanou dýni
Ne, opravdu jsem se nezbláznil. Teď je nejlepší doba si začít pomalu
obstarávat sazeničku dýně, protože letos na podzim proběhne už 3.
ročník této soutěže. Loni se u nás dýním moc nedařilo, nenarostly
tolik jako v 1. ročníku, ale asi jak komu. Rekord z roku 2007 byl
překonán Magdalenkou Šimkovou s rozměry dýně 170 cm v pase a
149 cm v obvodu na výšku. To je výzva, ne? Tak kdo se stane letos
nejlepším zahradníčkem?
Je mi líto, ale na slibovanou křížovku se zase nedostalo, tak snad za
měsíc …
Váš Polepáček
PS. 1) Kdo chce vidět fotky z velikonočního tvoření nebo Noci s Andersenem, ať se
podívá na www.polepy.rajce.idnes.cz .
2) Na polovinu května se chystá další akce, tentokrát jde o rodinnou olympiádu – soutěžit
budou minimálně 3-členné týmy.
3) Nezapomeňte se podívat dospělákům do Polepských listů a zúčastnit se soutěže o věcné
ceny v soutěži „Kam s ním?“. Dubnové téma se týká papíru.

