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Ahoj kluci a holky,
tak máme za sebou Cestu dušičkovým údolím. Přišlo vás
opravdu hodně a to mi udělalo velikánskou radost. Bylo
vás dokonce více, než jsme počítali a tak se bohužel na
ty, kteří přišli později, nedostala lucernička.
Cesta od hřiště ke splavu i dál až k chýši, kde bydlela
strašidla, byla vyzdobená duchy a svíčkami, krásně
nasvícený byl splav. Za podpis na Listinu statečných
rozdávala strašidla odměnu. Doufám, že jste si to všichni
náležitě užili.
Zpáteční cesta vedla stejnou trasou, a jakmile se všichni
vrátili, došlo na vyhlašování výsledků soutěže „O největší
dýni“. S půl-metrovým náskokem zvítězily Barča a
Terezka Záhorovy. Jejich dýně měřila přes bříško 126 cm
a obvod na výšku byl 138 cm, celkem tedy 264 cm.
Umístění všech soutěžících najdeš v tabulce. Všichni
soutěžící obdrželi diplom s fotografií soutěžní dýně a
drobné ceny.
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Jméno
Záhorovy Terezka a Barča
Horovi Eliška a Matyáš
Nehasilovy Barča a Lucka
Winklerová Emma
Skopalovi Honzík a Martin
Stejskalovi Adélka a Jakub
Mejzrová Tonička
Miška Maxim
Koutovi Kája a Kryštof
Ptáčková Eliška

Na šířku Na výšku Celkem
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Rozsvěcení vánočního stromečku
Už víš, že Radka s kamarády a s kamarádkami z Polep tvoří na adventní trhy, které se budou konat
v rámci rozsvěcení vánočního stromu v neděli 29. listopadu. Abychom měli krásně vánočně vyzdobenou
Vébrovu restauraci, tak vyhlašuji soutěž o ceny s názvem Vánoce v Polepech. Jak můžeš něco vyhrát?
Jednoduše. Namaluj vánoční obrázek a přines nám ho co nejdříve, můžeš třeba každou středu do
knihovny, nebo mi napiš a já si pro něj dojdu . Moc se těším. Mám rád Vánoce.

Rozsvěcení vánočního stromečku bude začínat už v 15 hodin v sálu Vébrovy restaurace, protože si
nejdříve musíme ve vánoční dílně připravit nějaké ozdoby, aby ten náš stromeček byl krásný. Přijď si
vyrobit sněhovou vločku a vlastnoručně, nebo s pomocí rodičů si ji přijď pověsit na stromeček.
Mikulášská besídka
Byl(a) jsi v letošním roce hodný(á)? Tak Tě zvu
na Mikulášskou nadílku, která bude v neděli
6. prosince od 16 hodin ve Vébrově restauraci.
Mám pro Tebe připraveno pestré odpoledne
s pohádkou, spoustou her, zábavou, legrací
a samozřejmě slibovanou nadílkou.
Pro mamku a pro taťku bude zajištěno občerstvení
v podobě teplých i studených nápojů, klobás
a slaných keksů od p. Peška.
Hádanka na konec …
Minulý měsíc se s luštiteli doslova roztrhl pytel. Představ si, že přišlo 5 odpovědí a všechny byly správně,
všichni vyluštili tajenku = lucernička. Krásný diář na rok 2016 ode mne dostali: Vanessa Bergman, Lucka a
Bára Nehasilovy, Kristýna Sokolová, Eliška Šedinová a přesně posledního října to stihl ještě Robin
Klepetko.
Na listopad jsem připravil takovou netradiční, ale docela jednoduchou luštěnku. Poradím ti, jak na to: běž
po čárách uvnitř kruhu a piš si postupně písmenka. Nakonec ti po přečtení dají jednu pranostiku.
Až ji budeš vědět, tak mi napiš SMS zprávu na tel.
722 937 844 a napiš mi tam kromě tajenky taky svoje
jméno, abych věděl, komu mám přinést odměnu.
Nově
můžeš
napsat
také
na
e-mail
polepacek@obecpolepy.cz. Zprávy můžeš posílat do
konce měsíce listopadu. Těším se.








Nakonec si ještě připomeneme, co nás čeká
v nejbližší době:
 Každou středu na Tebe čeká od 16 hodin ve
spolkové místnosti Lenka s tanečním kroužkem.
Nemusíš hned tancovat, můžeš se přijít jen
podívat.
 V pátek 20. listopadu, 4. a 18. prosince se na Tebe
těší Radka se svým tvořením.
Nezapomeň namalovat vánoční obrázek. Už teď se na Vánoce můžeš těšit a představovat si, jak
budou krásné. Obrázek přines do knihovny nebo mi dej vědět a já si pro něj přijdu, čas máš do 29.
listopadu.
V neděli 29. listopadu od 15 hodin se bude rozsvěcet vánoční strom před Vébrovou restaurací.
Zdobit ho budeme vlastnoručně zhotovenými sněhovými vločkami. Přijď nám pomoct.
Do konce listopadu mi nezapomeň poslat vyluštěnou pranostiku.
Na neděli 6. prosince (pozor tady je změněný termín, původně 5. prosince) připravuje teta Lenka
Mikulášskou nadílku, čeká Tě v 16 hodin ve Vébrově restauraci.
A v druhé polovině prosince ještě stihnu předběhnout Ježíška a najdeš mne ve své poštovní
schránce, tak za měsíc …
Tvůj Polepáček

