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Ahoj kamarádi,
uţíváte si babí léto? Taky se rád vyhřívám na
sluníčku, a coţ teprve Vaše dýně, ty budou pak krásně
oranţové, aţ je budete vyřezávat.
Na přelomu září a října jsem obešel vesnici
s krejčovským metrem a zvonil a měřil …(Někde
jsme se bohuţel minuly.) Bohuţel letos bylo v létě
sucho, takţe nám ty dýně nenarostly tolik jako
v minulém roce. Nicméně pořád platí, ţe v okolí
potoka se jim daří opravdu nejlépe. A máme dokonce
nový rekord! Jak to přeměřování dýní tedy dopadlo?
Obvod
Výsledky vidíte v tabulce, bezkonkurenčně
Celkové Jméno a
Obvod
na
největší
dýni
letos
vypěstovala
pořadí příjmení
Č.p. v pase výšku Součet
Magdalenka Šimková, která je v soutěţi
Magdalenka
319
1.
Šimková
199
170
149
nováčkem. Součet obvodů na výšku a
Natálka a Martin
v pase byl celkem 319 cm a loňskou
207
2.
Benešovi
144
105
102
Kučerovic dýni přerostla ta letošní na
Honzík a
Denisa
zahradě u Šimků o rovných 14 cm! Jen
197
3.
Strejčkovi
54
96
101
fotografovat se musela maminka, protoţe
Terezka
158
4.
Hejduková
84
82
76
si šla Magdalenka
137
5.
TomášDostál
102
69
68
po tak namáhavé
práci zdřímnout. Na druhém místě se umístili Natálka a Martin
Benešovi s celkovým součtem 207 cm, a proti loňskému roku si
polepšili o 12 cm. Honzíkovi a Denisce Strejčkovým sice letos dýně
ne a ne pořádně ztloustnout, ale i tak celkový součet rozměrů
v hodnotě 197 cm stačil na 3. místo. Všichni účastníci soutěţe dostali
diplom a věcné ceny.
Skotačení předškoláků a dětí mladšího školního věku
Zpívání, hraní her a cvičení pod vedením paní Jany Skřínkové se koná kaţdou středu ve
spolkové místnosti na OÚ od 16,30 hodin. Vezměte mamku za ruku a přijďte se kamarádit
s ostatními dětmi. Dospěláci zařídí, abyste měli nové ţíněnky, míče, překáţkovou dráhu,
kuţelky a další nezbytnosti k Vaší radosti. Jen si nezapomeňte přibalit něco na přezutí,
tepláčky na skotačení a pitíčko na osvěţení.

Žabák BAT
Všimli jste si, ţe s minulým číslem Polepáčku jste dostali do schránky malý dáreček? Jaký?
No, přece oranţovou krabičku se ţabákem BATem. A proč má tak divné jméno? Protoţe je
to ţabák, který sbírá vybité BATerie a malé akumulátory z Vašich hraček rádií, mobilních
telefonů, hodin, nejrůznějších ovladačů a já nevím čeho ještě. Ţe tyhle věcičky nepatří do
koše, určitě všichni víte. Teď, kdyţ máte krabičku, nemusíte běţet s kaţdou baterií do
obchodu např. s elektrozboţím, kde mají sběrné boxy.
Já myslím, ţe bychom si mohli zasoutěţit, kdo nasbírá nejvíc baterií. No,
jasně, to je nápad! A protoţe se baterie sbírají trochu obtíţněji neţ třeba
papír, dáme si na to trochu více času. Asi na jaro příštího roku. A vyhraje
ten, kdo nasbírá nejvíc gramů baterií. Co by si tak mohl přát vítěz?
Plyšového ţabáka? Nebo raději nějakou kníţku? Nebo … ? Víte co? Tak
mi napište (SMS na 723 514 533, e-mail irena.liska@seznam.cz,
nápadník na zastávce), co byste chtěli dostat jako vítězové soutěţe, abych
měl čas nakoupit ceny .
A co pro Vás připravila kulturní komise na nejbliţší dny?
Drakiáda
Máte připraveného draka a chcete vyzkoušet jak poletí? Pokud bude foukat vítr, přijďte
v sobotu 18.10. nebo v neděli 19.10. ve 14,00 hodin na pole Na Křemenech. Tady se
majitelé draků utkají v nelítostném letovém souboji. Pokud nebude o víkendu foukat,
drakiáda se uskuteční následující víkend, buď v sobotu 25.10. nebo 26.10. ve stejnou dobu.
Večer duchů
Na konci října budete mít příleţitost vydlabat dýně a přetvořit je na
veselou příšerku. Hotová dílka s pomocí rodičů rozsviťte v pátek 31. října
a potom vystavte u domu. Převlékněte se za ducha nebo jinou
nadpřirozenou bytost, vezměte si lampión (není podmínkou) a jděte ještě
ten večer v 17.00 hodin na hřiště v Polepech. Tam bude začínat průvod
nadpřirozených bytostí, které pak vyjdou strašit do polepských ulic. Cestou
si prohlédnou nazdobené dýně.
Nejnápaditější duchové, kostlivci a další příšerky budou odměněny sladkostí. Nejhezčí dýně
bude vyfotografována do Polepáčka a její tvůrce bude odměněn polepským tričkem.
To uţ je všechno skoro všechno, co jsem Vám chtěl říci, na kříţovku mi zase nezbylo místo.
Tak snad příště. Chci se totiţ ještě pochlubit jedním dopisem, který jsem dostal během září a
který mi udělal velkou radost.
V sobotu 13. září se konala akce Vzpomínka na prázdniny. Bylo tam hodně disciplín. Akce se
konala u horního rybníka. Bylo hezké počasí a tak se nám dobře soutěžilo. Soutěžilo se
například ve střelbě, v trojboji nebo se chodilo na chůdách. Dostávali jsme penízky a za ty
jsme si kupovali různé sladkosti a jiné věci. Moc se mi to líbilo. Přál bych si, aby se takové
akce konaly vícekrát.
Radek Šedina, 10 let
Těším se zase za měsíc. Polepáček
P.S: Přes 100 fotek z tohoto zářijového odpoledne je uveřejněno na webu www.vaclavliska.rajce.idnes.cz.

