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Ahoj kamarádi,
tak jsem slyšel, že byla v Polepech Bílá paní! Prý s Vámi v pátek 31. října večer chodila
vesnicí. A Vy jste měli tak krásné oblečky v podobě dýní, duchů a dokonce i kostlivců. I s
pěknými světýlky. Jé, hele, tady je dokonce fotka!

Škoda, že jsem se nemohl taky zúčastnit. Příště to určitě napravím.
Pozvánka na Mikulášskou besídku
Kulturní komise pro Vás připravila tradiční Mikulášskou besídku. Ta letošní se bude konat
v neděli 7. prosince od 15.00 hodin v hospodě První polepská. Na programu budou soutěže,
hry s odměnami, diskotéka, také nás určitě navštíví Mikuláš s andělem, a jestli někdo zlobil,
přiletí i čert. Tak koukejte sekat latinu, aby nikoho neodnesl!

Pravidelně každý rok je také vstupenkou
na zábavné odpoledne nějaká ta ozdoba na
polepský vánoční strom, který roste před
budovou obecního úřadu.
Vzpomínáte? Loni jsme vyráběli vánoční
řetězy z přírodnin. Čím bychom tak mohli
ozdobit náš strom letos?
Už vím! Budeme vyrábět ozdoby
z odpadového kartonu. Z něho je možné
vystříhat nepřeberné množství tvarů, co
myslíte? Tak třeba hvězdy, zvonky,
podkovy, komety, srdíčka, pro šikulky
andělíček nebo sněhová vločka, určitě Vás
napadne spousta jiných tvarů. Ty se
vystříhají – těm menším určitě pomohou
rodiče - a obalí alobalem nebo barevným
staniolem, aby byly krásně lesklé. Pak
stačí jen udělat dírku (ti menší zase
s pomocí rodičů), provléknout kousek
provázku na připevnění a ozdoba je
hotová. To bude krása, už se moc těším. A
autoři největší a nejhezčí ozdoby dostanou
nějakou prima odměnu.
Opět křížovka o ceny!
Tentokrát mi zbylo trochu místa, takže mohu otisknout slibovanou křížovku. Úkolem je
vyluštit druh ptáka našich zahrad a lesů. O co budeme hrát tentokrát? Prvnímu luštiteli
nabízím 3 tyčinky Deli XXL (pistáciovou, oříškovou a čokoládovou). Vyluštěnou tajenku
posílejte na známé kontakty: telefon 723 514 533, e-mail irena.liska@seznam.cz.
1. Černý pták se žlutým zobákem
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Pestře zbarvený pták, často zobrazovaný sedící na
bodláku
Černý, relativně velký pták, v zimě na poli
Stěhovavý pták, potravu hledá v sadech a ve
vinicích
Zpěvný pták našich zahrad
Známý pták, jméno najdeš v přísloví: Lepší … v
hrsti, než-li holub na střeše.
Bílo-černý drobnější pták s delším ocasem, živí se
hmyzem
Ptačí obyvatelka našich zahrad, v zimě navštěvuje
krmítka
Pták s chocholkou na hlavě
Chráněný výrazně zbarvený pták s dlouhým
zobákem, žije u vody

Těším se zase za měsíc.
Polepáček

