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Vyhlášení vítězů v soutěži „O největší dýni“
Když kulturní komise vyhlásila soutěž „O největší dýni“, dlouho jsem si lámal hlavu, jak
budu běhat po Polepech s váhou a vážit dýně. Nakonec jsem se rozhodl, že budu měřit
krejčovským metrem, protože co bych dělal, kdybych tu vaši dýni neunesl?!
Tak jsem tedy obešel celou naši vesničku
Obvod
(u Brantů a u Lukešů jsem se nedozvonil)
Celkové
Obvod
na
pořadí Jméno a příjmení Č.p. v pase výšku Součet s metrem a měřil jsem vyrostlé dýně.
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měla moje příbuzná Eliška Kučerová – celkem 3, ta největší měřila v součtu 305 cm a asi o
5 konviček s vodou předstihla Kristýnku a Karolínku Sokolovi. Ty vypěstovali dýni se
součtem 293 cm. Na 3. místě se s trošku větším
odstupem umístila
pěstitelka Deniska
Strejčková
s bráškou
Honzíkem, jejich
součet byl 247 cm.
Všichni
nejlepší
zahradníčci
ode
mne
dostali
diplomy s fotografií
vypěstované dýně a
jako odměnu za svou píli keramické obrázky k vybarvení.
Soutěžící na 4. až 7. místě dostali také diplomy a něco
sladkého k tomu, aby měli sílu na nošení konví s vodou na

příští rok. Podle výsledků to vypadá, že nejlepší podmínky pro pěstování dýní jsou kolem
potoka. Proto jsem se zahradnic Karolínky a Kristýnky zeptal:
 Kdo zasadil semínko, vy, taťka nebo děda, nebo jste koupili sazeničku?
Nekoupili. Sázel asi děda.
 Kdo chodil zalévat, ty Kájo?
Ne, ona vyrostla sama.
 Asi Vám bude pomáhat někdo s vyřezáváním, viď? Kdo to bude?
Taťka.
 Jaké byste chtěli strašidýlko, veselé, smutné, rozlobené nebo ...?
Veselé.
 A nebude se bát?
Néé.

Světlušky z dýní
Tak se nám podařilo dýně vypěstovat, dokonce i ty největší změřit a vyhlásit nejlepšího
pěstitele. Vyhazovat je však nebudeme. Protože ve středu 31.října večer je všichni
rozsvítíme. Různě vyřezané a nazdobené dýně vystavte na dobře viditelné místo u domu a v
době od 19.00 hod. v nich vy nebo rodičové rozsviťte svíčky. Určitě budou krásnou
světelnou ozdobou. Vy větší se pak můžete projít rozsvícenými ulicemi v Polepech a
podívat se, jak vyřezávali kamarádi a sousedi. Rozsvícené dýně budou členky kulturní
komise počítat a ty nejkrásnější i fotografovat ( 19.00 – 21.00).

Drakiáda
Protože ke každému podzimu patří pouštění draků, tak pro vás
kulturní komise připravila další ročník Drakiády. Ta letošní se
bude konat v sobotu 17. listopadu – do té doby sice dostanete další
číslo Polepáčka, ale vyrobit pořádného draka dá práci, takže
shánějte papíry, nůžky, lepidla, pořádně dlouhý provázek, a ... já
nevím co ještě a vyrábějte.

Vánoční řetězy
A ještě něco. Až půjdete s rodiči na podzimní procházku do přírody, vezměte si s sebou
tašku nebo košíček a nůžky na šípky, barevné listy, trávy, kaštany, bukvice .... A k čemu
vám to všechno bude? Z věciček, které si přinesete domů vyrobíte řetěz na ozdobu
vánočního stromu před místní restaurací.
Další podrobnosti vám řeknu v listopadu, protože už nemám místo na papíře.
P.S. Když jsem chodil měřit dýně, potkal jsem maminku, která má prima nápady, třeba
právě tenhle vánoční řetěz. Nechce ale, abych zveřejňoval její jméno, proto to bude moje
tajemství. Já vím, kdo to je a moc jí děkuji za pomoc při vymýšlení soutěží pro vás.
Tak ahoj v listopadu.
Polepáček

