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Ahoj děti!
Jmenuji se Polepáček a čas od času se objevím ve
Vaší schránce na dopisy. Chtěl bych se stát Vaším
kamarádem a občas si s Vámi hrát.
Taky Vám připadá, že ta letošní zima za nic
nestojí? Mně tady ano! Tolik jsem se těšil, že bude
mrznout a padat sníh a já budu stavět sněhuláky nebo
iglú nebo ...
Víte co, pojďme si tu zimu
přivolat! Jak? No, třeba si uděláme
sněhové vločky. A uděláme si jich
hodně, aby sněhu bylo dost na stavění
těch sněhuláků.

Proto vyhlašuji soutěž:

„O nejpovedenější sněhovou vločku“
Tu pak nejpozději do konce ledna
dejte do schránky na dopisy, která visí na
obecním úřadě v Polepech. Nejkrásnější
vločku odměním sladkostí, proto si ji
nezapomeňte podepsat celým jménem. Po
vyhlášení výsledků je všechny předám
dospělákům z obecního úřadu, aby mohli
vyzdobit vývěsní skříňky.
Těším se na Vaše dílka - Váš nový kamarád
Polepáček.

Čau školáci a studentíci,
nechcete si taky trochu zasoutěžit? Mám pro Vás tip.
Letošní zima je poněkud málo zimní a dost často se vyskytuje inverzní počasí, kdy
„komíny netáhnou“ a především domky v údolí obce jsou zahaleny do štiplavého
dýmového závoje. Proto mě napadlo nafotit čoudící polepské komíny.

Vyhlašuji tedy fotografickou soutěž na téma:

Polepské komíny
Svoje fotografie můžete předat na OÚ v pracovní době administrativní pracovnice
paní Frenglové (tj. Po 14-20 hod., St 8-20 hod.) do konce února a nebo vhodit do
schránky na OÚ. Každý z účastníků soutěže může přihlásit maximálně 3 fotografie
formátu 9x13cm nebo 10x15cm označené názvem fotografie, datem nafocení a
samozřejmě svým jménem a příjmením. Fotografie v elektronické podobě označené
stejnými údaji jako klasické fotografie můžeš zasílat i na e-mailovou adresu
oupolepy@volny.cz, taktéž do konce února.
Fotografie přihlášené do soutěže budou předány soutěžní porotě k vyhodnocení.
Nejlepší fotografie budou oceněny a otištěny v Polepských listech, všechny pak
uveřejněny na webových stránkách obce ve Fotogalerii. Předsedou soutěžní poroty bude
fotograf pan Pavel Eliáš.
Těším se na Vaše fotky polepských komínů.

Přehled akcí, na které se můžete v nejbližší době těšit

:

V případě příznivých sněhových podmínek jedeme na hory, termín a místo bude
včas oznámen.

V neděli

18. února od 14 hod. si uděláme tvořivé odpoledne ve spolkové
místnosti na OÚ v Polepech. Přineste si pastelky, vodovky, tempery, štětec, nůžky. Co
budeme tvořit je zatím tajemství, prozradím jen, že to bude příprava na jaro. Zvu i
předškolní děti, od rodičů si je vyzvednu na OÚ, pokud budou chtít, mohou se zúčastnit
také.



Jestli už máte vymyšleno, za co půjdete na karneval, začněte vyrábět masku nebo
poproste maminku, aby Vám začala šít kostým - 17. března od 14 hod. ve spolkové
místnosti bude totiž Karneval!
Váš Polepáček
P.S. Máte nápad, co uvěřejnit na těchto stránkách, víte, co zajímá Vaše kamarády anebo
chcete spoluvytvářet Polepáčka? Pak čekám právě na Vás! Ozvěte se buď na tel:
723 514 533, irena.liska@seznam.cz, nebo na tel: 604 987 341 mackova.e@seznam.cz.
Můžete také nachat vzkaz na Polepské návsi na webových stránkách www.obecpolepy.cz

