Ze soboty na nedĕli (26. a 27.3.) i v naší knihovnĕ
probĕhla první Noc s Andersenem. ÚĆast devíti dĕtí, z toho
sedm dĕvĆat. Vzhledem k vĕkovému rozpĕtí dĕtí (od
pĥedškolaĆky až po osmaĆku) musel být pĥizpĭsoben i
program. Dĕti se seznámily se zákulisím místního
loutkového divadla, napsaly a na strom Pohádkovník, který
sponzorsky vĕnovalo Zobalovo zahradnictví, zavĕsily
v oĥechových skoĥápkách svá tajná pĥání, která se jistĕ
vyplní a do zatavené fólie se všechny i podepsaly (budeme
se snažit, aby to na stromku zĭstalo). Poslouchaly Ćtené
Krkonošské pohádky, které potom porovnávaly
s televizními. Opekly si buĥty, bloudily noĆním Pĕkovem
s lucerniĆkami, pod dohledem listovaly v pĕkovské kronice,
kde hledaly svá data narození a rĭzné zajímavosti. A
následovala soutĕž „Znáš Ćeské pohádky?“. Po knihovnĕ
bylo rozmístĕno 17 otázek (vĕtšinou i s obrázky), dĕti je
musely najít a odpovĕdĕt na nĕ. Po vyhodnocení dostal
každý diplom a drobnou cenu. Nechybĕly ani informace o
Hansi Christianu Andersenovi a na staré promítaĆce dĕti
shlédly jeho pohádku Kĥesadlo a posléze i nĕjaké další
pohádky. Za pĥenocování v knihovnĕ dostal každý úĆastník
druhý den ráno po snídani na památku medaili. Dĕti byly
bezvadné a úžasnĕ spolupracovaly.
Jistĕ bĕhem soboty dospávaly, neboī nĕkteré šly spát až
v pĭl tĥetí ráno a v šest už byly zase až moc živé.

Sportovní klub se v bĥeznu rozrostl o Ćtrnáct Ćlenek,
bylo zakoupeno sportovní náĆiní pro jejich Ćinnost.
3. dubna 2010 sehrál místní loutkový soubor poslední
pohádku v sezónĕ 2009-2010 – „Perníkovou chaloupku“.
Poté následovalo hudební vystoupení pĕkovských dĕvĆat,
která navštĕvují (nebo navštĕvovala) hudební obor polické
ZUŠky. Na závĕr probĕhla malá tombola – každé dítĕ odešlo
s drobnou hraĆkou.

spisovatelky, grafiĆky, ilustrátorky, známé strašidloložky a
objevitelky pohádkové zemĕ plné strašidýlek, skĥítkĭ, víl,
rusalek – nazvaná „Potulná pohádková zemĕ“. PĥijĐte se
podívat, je urĆitĕ na co. A kdy?
Pondĕlí 19.4.2010 od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Úterý 20.4.2010
od 15.00 hod. do 16.00 hod.
Stĥeda 21.4.2010
od 17.00 hod. do 19.30 hod.
ątvrtek 22.4.2010
od 15.00 hod. do 16.00 hod.
Šárka Pokorná

JULINKA OPĔT V AKCI

V závĕru loğského roku se podaĥilo dokonĆit na 130
metrĭ povalových chodníkĭ u Koruny. Pĥes zimu probíhaly
pĥípravné práce na velké akce, které JULINKU Ćekají
v následujícím období. Tou bezesporu nejvĕtší akcí je
realizace grantu na opravu turistických cest. Celková
hodnota prací je cca 600 000 KĆ. To samozĥejmĕ není málo.
Jedná se o instalaci dalších povalových chodníkĭ, zábradlí,
mostkĭ a lávek, opravy kamenných schodĭ i terénu v oblasti
Broumovských stĕn, na Ostaši i na Boĥe. Také je
pĥipravována instalace turistických map a vydání
informaĆních letáĆkĭ pro návštĕvníky regionu. To vše
obnáší znaĆné množství práce a bude proto potĥeba každá
ochotná ruka. V minulém roce se zapojili Ćlenové klubu
pĥátel turistiky, hasiĆi z Police i z Ledhuje, také horolezci.
Ti všichni se nepochybnĕ zapojí i letos a snad se pĥidají i
další ochotní pracanti abychom dokázali pĥipravit náš kraj
pro návštĕvníky, kteĥí sem pĥijedou trávit svojí dovolenou.
(Za pĥípadná omezení na staveništích se pĥedem
omlouváme. Doufáme, že to pochopíte.)
Druhou velkou akcí, která spadá do jarního
období, je druhý roĆník Dne ĥemesel, který pĥipravujeme
opĕt do prostor kláštera a to na sobotu 29. kvĕtna.
Probíhají jednání s mnoha ĥemeslníky, kteĥí jsou zváni do
prostor kláštera k pĥedvedení svého umĕní. PoĆítáme
s keramiky, kováĥi, ĥezbáĥi, tkalci, truhláĥi, kameníky,
s pletením košíkĭ i výrobou bĥezových košīat. Snad se
podaĥí to, co loni nevyšlo, tedy stĥíhání ovcí a kování koní.
Navíc budou i stánky s domácími ĥemeslnými výrobky.
Pokud se mezi Ćtenáĥi nebo jejich známými nachází šikovný
ĥemeslník, který je ochoten pĥedvést své umĕní ostatním,
nebo nĕkdo, kdo vyrábí zajímavé vĕci, které mĭže
nabídnout ostatním, bude vítán. Podrobnĕjší informace
budou jak na plakátech, tak i v pĥíštím Ćísle mĕsíĆníku. Pro
zájemce kontakt: josef.hejnys@tiscali.cz, nebo telefon.
723 465 971. Tĕším se na vidĕnou.
Josef Hejnyš

MaMiNa >>>>>>>>>>>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
MaminĆina mğamka na duben
Buchta zvaná 3BITka od Jiĥinky

V týdnu od 19. dubna t. r. bude do pĕkovské knihovny
zapĭjĆena kolekce patnácti loutek Vítĕzslavy Klimtové –
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Tĕsto: 3 vejce (oddĕlíme bílky na sníh), 10dkig cukru,
30dkg mouky (15 hladké, 15 polohrubé), 1 dcl oleje, ¼ l
mléka, 2 lžiĆky kakaa, 1 prášek do peĆiva – smícháme a
upeĆeme na vymazaném a vysypaném plechu. Po
vychladnutí natĥeme krémem.
Krém vanilkový: ½ l mléka uvaĥíme s 2 vanilkovými
pudinky a 2 vanilk. cukry a po vychladnutí zašleháme 15
dkg másla.
Na krém navrstvíme 2 balíĆky sušenek BeBe a nahoru
rozetĥeme karamelový krém.
Karamelový krém: 2 hodiny vaĥíme zahuštĕné mléko
Salko – neotevĥenou konzervu ponoĥenou do vody, mírným
varem, po vychladnutí zašleháme do 1 kostky másla.
Rozetĥeme na sušenky a postĥíkáme Ćokoládou.
Trochu složité, ale malá námaha se vám vynahradí
úžasnou chutí.

