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Ahoj kamarádi!
Plán je jasný. Nejdříve se ohlédneme, co jsme si užili nedávno a hned
potom si připomeneme akce připravené na nejbližší dny.
Všechno jede, co kola má
V polovině dubna jste se mohli zúčastnit zábavného odpoledne, kde jste
si mohli vyzkoušet slalom, znalost dopravních značek a pravidel
silničního provozu, dovednosti v poskytování první pomoci. Každý
účastník získal krásnou medaili, sladkost, reflexní klíčenku a samolepku
Vzorného cyklisty.
Sběr vysloužilých baterií - výsledková listina
Sběr
vysloužilých Pořadí Jméno a příjmení
Hmotnost
baterií
probíhal
1
Lucka a Bára Nehasilovy
1 156
v týdnu od 20. do 26.
2
Eliška Kučerová
983
dubna 2009. Koho
3
Verunka Kozlíková
521
Polepáček
nezastihl
Adélka a Matthias
doma, nechal mu v
4
Kollerovi
502
5
Mája
a
Viki
Brožkovy
321
poštovní
schránce
6
Kristýnka Havránková
318
vzkaz s telefonním číslem, ale nikdo se
7
Monika a Michal Radinovi
257
neozval. Ze začátku to vypadalo na pěkný
8
Ondřej Přibyl
119
debakl, protože baterek bylo velmi málo. Ale
9
Eliška a Radek Šedinovi
67
nakonec to dobře dopadlo, jako v pohádce.
10
Kryštof Vodička
9
S pomocí mateřské školy z Kolína a
MŠ Kolín
1 614
dospěláků se podařilo nasbírat celkem téměř
manželé Hujíčkovi
106
6 kg použitých baterií nejrůznějších
Celkem
5 973
velikostí.
Vítězové obdrží diplomy a věcné ceny (mimo jiné i žabáčky Baty), mateřská škola z Kolína od
naší obce získá čestné uznání.
Čarodějnice
I přes bouřku, která se přehnala těsně před začátkem zapálení ohně, se čarodějnice pálily.
My jsme sice měli jen jednu, ale to nevadí. Pro všechny diváky ji vyrobila paní Brožková.
Jak vypadala si můžete prohlédnout na www.polepy.rajce.idnes.cz.

A co je pro vás připraveno na nejbližší dny?
Rodinná olympiáda – změna termínu!
Přijďte i s rodiči v neděli 17. května k hornímu rybníku od 14 hodin na
rodinnou olympiádu. S mamkou a taťkou si budete moci zasoutěžit
v nejrůznějších soutěžích a nejroztodivnějších disciplínách. Tak
například budeme běhat v přezkáčích, házet kroužky, skákat v pytli, ti větší si budou moci
zastřílet ze vzduchovky, taťkové budou házet polínkem nebo jezdit se stavebním kolečkem
a mamky budou zatloukat hřebíky na čas. Soutěžit budou 3-členné rodinné týmy, každý
obdrží závodnickou kartu, kam se budou zapisovat dosažené výsledky v jednotlivých
soutěžích. Hodnoceny budou jak jednotlivé disciplíny, tak disciplíny jako celek. Věcné
ceny obdrží vítězové jednotlivých disciplín a celkoví vítězové dostanou opravdové
medaile.
Pohádkový háj
Ke dni dětí pro vás chystá kulturní komise Pohádkový
háj. Bude pro vás připravena okružní trasa polepským
údolím a tu
si projdete
s maminkou
nebo
tatínkem, ti
větší z vás
budou moci
jít sami. Na
startu dostanete mapku se zakreslenou trasou a
jednotlivými stanovišti, kde na vás budou čekat
pohádkové bytosti, třeba vodník nebo ježibaba a
budou pro vás mít připraveny nejrůznější úkoly.

Soutěž o největší vypěstovanou dýni
Nezapomeňte si zasadit na zahrádku dýni. I letos proběhne soutěž o největší vypěstovanou
dýni. Jsem moc zvědavý, jak se dýním bude dařit v letošním roce a kdo z vás překoná
loňský rekord!
S křížovkami je to letos na draka … Asi pro tentokrát připravím prázdninové dvojčíslo,
které bude obsahovat jen a jen křížovky
Váš Polepáček
PS. 1) Dospěláci Vás „válcují“ v soutěži Kam s ním? To se necháte zahanbovat?
PS. 2) Na závěr školního roku pro vás chystá kulturní komise překvapení. Je naplánováno
na sobotu 27. 6. 2009. Já už jsem moc zvědavý, co to bude. Vy taky?

