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Ahoj kamarádi,
byl u vás Ježíšek a přinesl vám dárky, o které jste si napsali? Že na některé zapomněl? To
nevadí, asi toho měl hodně a nestačil všechno zařídit.
A víte, co jsem si nejvíc ze všeho přál já? Nějaký pěkný obleček. Já totiž žádný nemám, a
proto jsem neviditelný. Kdybych byl oblečený, mohl bych chodit na různé akce a
kamarádit se s vámi. Jenže, když mne nevidíte, tak si mne nikdo ani nevšimne a já jsem
z toho pak smutný. Nemohly byste mi, děti, namalovat nějaké oblečení? Já bych si pak
zašel ke švadleně nebo ke krejčímu a dal bych si podle vašeho návrhu ušít krásné šaty a
potom už bych byl viditelný...
Mám nápad:
Vyhlašuji soutěž pro všechny děti, maminky a tatínky o nejhezčí

Polepáčkovy nové šaty.
Kamarádi, namalujte tedy na papír (asi jako velký sešit nebo i větší), jak si mne
představujete v novém oblečení. A nezapomeňte mi přimalovat nějakou hezkou čapku,
když funí meluzína, je mi zima na uši.
Nejvydařenější obrázek mě, Polepáčka, bude zdobit každé vydání tohoto dětského
zpravodaje a kromě toho autor ode mne dostane barvičky, všichni ostatní účastníci soutěže
sladkosti. Už teď se těším, až si sám sebe prohlédnu na vašich obrázcích – nemám totiž
doma zrcátko.
Svoje dílka můžete předat na OÚ v Polepech nebo do schránky na vratech, také můžete
použít schránku u paní Kučerové, Nová ulice 72 nebo poproste maminku či tatínka, aby
vám obrázek Polepáčka vyfotili a poslali na na e-mail oupolepy@volny.cz nebo na
irena.liska@seznam.cz. Termín je do 31.1.2008. Moc se těším na Vaše nápady.
A teď něco pro vás starší.
Letos mají Polepy kulaté výročí první písemné zmínky a k tomuto výročí byla vyhlášena
soutěž, která bude probíhat celý letošní rok a můžete se jí zúčastnit i vy. Pro toho, kdo
správně odpoví na otázky v daném kole a bude vylosován, čeká jako odměna speciální
polepské tričko. Po skončení jednotlivých kol budou vylosováni 3 soutěžící, kteří získají
dárkový šek na nákup knih v hodnotě 500,- Kč, 300,- Kč a 200,- Kč. Podrobnosti jsou
uvedeny v Polepských listech pro dospěláky.

Otázky pro 1. kolo soutěže:
1) Ze kterého roku pochází první zmínka o Polepech, respektive o dolejším dvoře?
a) 1343
b) 1434
c) 1334
2) Podle čeho vznikl název naší obce „Polepy“?
a) Tehdejší dvůr byl obklopen kolem dokola poli, základem slova je pole.
b) Polepy jsou větve stromů namazané lepem, na které se chytají ptáci.
c) Kolem stavení dolejšího dvora byly rozmístěny plachty namazané klihem,
na které se chytal škodlivý hmyz.
3) Proč je ve znaku Polep zelený papoušek?
a) Majitelé dvora chovali doma zeleného papouška.
b) V údolí Polepky žilo mnoho ptactva, papoušek symbolizuje ptactvo, zelená
barva údolí plné stromů a keřů jako ideální místo pro jejich život.
c) Protože se zde narodil Jakub Krčín z Jelčan. Rod Krčínů měl ve svém znaku
zeleného papouška v modrém štítě.
Své odpovědi můžete posílat nejlépe SMS zprávou na tel. 723 514 533, e-mailem na
adresu irena.liska@seznam.cz, nebo napište odpovědi na papír a vhoďte do schránky na
OÚ nebo využijte schránku paní Kučerové, Nová 72. Nezapomeňte připojit své jméno a
příjmení. Termín je do 31.1.2008.
A co pro vás chystá kulturní komise na počátek roku 2008?
V únoru a březnu se pojede na hory, jedno víkendové odpoledne bychom mohli věnovat
nějakému tvoření a v březnu nás čeká karneval. Tak hezky popořádku!
Lyžovačka v Krkonoších – Mladé Buky
Pro všechny občany, tedy i pro vás, připravila kulturní komise
zájezd na hory do skiareálu Mladé Buky v Krkonoších. Zájezd se
koná v sobotu 9. února, odjíždíme z autobusové otočky v 7 hodin
ráno, návrat kolem 18. hodiny. Cena za autobus je 100,- Kč na
osobu bez rozdílu věku, vaši kamarádi, kteří nebydlí v Polepech
platí 150,- Kč. Skipas si hradí každý sám. Zájemci se hlásí u pana
Jiřího Krále na telefonu 606 159 439 do 5.2.2008.
Další zájezd se bude konat 1.3.2008 – místo bude upřesněno
v únorovém čísle Polepáčku podle aktuálních sněhových
podmínek.
Tvoření
Pamatujete se ještě jak jsme vloni malovali a lepili motýly pro výstavu skutečných motýlů
sběratele pana Hrušky? Letos se bude tvořit také, zatím však není určen ani termín ani
téma. Máte nápad nebo přání, co bychom si mohli vyrobit? Dejte mi vědět, kontakty jsou
stále stejné.
Karneval
Jako každoročně nás v březnu čeká karneval. Vymýšlejte, jakou
masku byste chtěli mít a můžete už začít s vyráběním
Polepáček

