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Ahoj kluci a holky,
tento měsíc byl přímo nabitý událostmi – začal nový školní rok, společně se skauty jsme se rozloučili
s prázdninami a o 14 dní později jsme mohli dovádět na posvícení, kde byl skákací hrad, kolotoče,
střelnice, divadlo, malování na obličej,
dílničky …. Krásný obrázek mi z posvícení poslal Filip Kohout, udělal mi tím
velkou radost! 
Měření dýní
I letos probíhá soutěž O největší dýni
roku 2016. Měření (a fotografování)
dýní bude probíhat během víkendu
22. a 23. října. Do soutěže se není potřeba přihlašovat, Polepáček Tě
navštíví. Jen pokud víš, že nebudeš o
víkendu doma, napiš e-mail na
polepacek@obecpolepy.cz nebo SMS
na tel. 722 937 844 a domluvíme se
na náhradním termínu.
Dýně se budou měřit jako vloni ve 2
rozměrech – obvod na výšku a obvod v pase. Která dýně
bude mít součet těchto dvou hodnot největší, ta vyhraje.
Majitel nebo majitelka takové dýně dostane diplom
s fotografií a věcnou odměnu. Vyhlášení výsledků a předání
cen se uskuteční hned ve čtvrtek 27. října ve Vébrově
restauraci na akci Dýňohraní.
První polepské Dýňohraní
Dýně už tak nějak patří k podzimu … Letos Tě čeká společné
vyřezávání dýní s rodiči ve Vébrově restauraci. Kromě
vyřezávání dýní budeš mít šanci si vyzkoušet pár dýňových a
zábavných disciplín a možná i ochutnat nějaké dýňové
dobroty. Určitě uděláme přehlídku vyřezaných dýní,
společnou fotografii a hlavně budou také předány ceny a
diplomy nejlepším zahradníčkům v soutěži O největší dýni. A
kdy že se to všechno uskuteční? Ve čtvrtek 27. října od 16
hodin ve vyhřáté Vébrově restauraci.

Mamince a tatínkovi připomeň, že s sebou mají vzít dýni, lžíci, ostrý nůž. Vyřezanou dýni si pak odnesete
domů, abyste si mohli připomenout příjemný podvečer strávený s ostatními dětmi.
Literární soutěž
Ahoj holky a kluci,
prázdniny utekly jako voda a je tu zase čas na naši soutěž. Nejdříve, jako vždy, správné odpovědi
z minula.
1. Syn Manky a Rumcajse se jmenuje Cipísek.
2. Psí kamarád Macha a Šebestové je Jonatán.
3. S medvídkem Pú kamarádí Kryštůfek Robin.
4. Správný název tří medvíďat je Vojta, Matěj a Kuba.
5. Hlavní postavou knihy Tajemství proutěného košíku je Klárka.
A teď otázky na září:
1. Jak se jmenuje vodník, který málem přišel o housličky:
a) Kulíšek
b) Čepeček
c) Šáteček
2. Který člověk žil v chalupě pod kopcem Šibeňákem
u města Jičína:
a) Humpál
b) Česílko
c) Šejtroček
3. Jak že se správně jmenují čmelí bratři:
a) Čmelda a Brumda
b) Čmelda a Brumla
c) Čmenda a Brumla
4. Víš správný název dvou kocouřích kluků:
a) Mour a Camfourek
b) Mourek a Macourek
c) Macourek a Camfourek
5) Správné příjmení opičky Žofky od spisovatele Miloše Macourka zní:
a. Orangutanová
b. Mývalová
c. Tuleňová
Pokud se Ti zdají otázky moc těžké, nezoufej, zajdi do knihovny, kde najdeš správné odpovědi, které je
třeba odevzdat do středy 19. října.
teta Ráďa
Na konec si připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:
 Každou středu od 16 hodin se koná ve spolkové místnosti taneční kroužek s tetou Lenkou.
Neváhej a přijď si zatancovat! Kdy začne kroužek tvoření s tetou Radkou, se stále neví.
 Do středy 19. října odevzdat tetě Radce v knihovně odpovědi na literární soutěž.
 V sobotu 22. října a v neděli 23. října bude probíhat měření dýní. Jak se umístila ta Tvoje
vlastnoručně vypěstovaná, se můžeš dozvědět hned ve čtvrtek po měření …
 Ve čtvrtek 27. října od 16 hodin ve Vébově restauraci se odehraje první polepské Dýňohraní, kde
se budou hlavně vyřezávat dýně a kde se mimo jiné dozvíš výsledky soutěže O největší dýni roku
2016.
Tak za měsíc ahoj, Polepáček

