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Informovanost občanů
Okénko
starosty

Rádi bychom měli na každého občana nebo alespoň na jednoho z rodiny telefonní nebo mailové spojení.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v úvodu nového volebního období nejprve poděkoval jménem svým i jménem
zvolených zastupitelů všem těm,
kteří přišli k volbám do obecního
zastupitelstva.
Své zvolení do funkce starosty
beru zodpovědně a budu pro obec
a její občany pracovat v rámci
svých schopností s maximálním
nasazením, stejně jako v minulém
období.
V řadách zastupitelů došlo k malým změnám. Věřím, že toto složení zastupitelstva, kde mají členové konkrétní úkoly, povede ke
zdárnému fungování naší obce.
Je mnoho oblastí, které je potřeba v budoucnu zlepšit. Obec
ale netvoří jen vylepšování životního prostředí pro obyvatele
z prostředků obce, ale zejména to,
co jsou lidé sami ochotni udělat
pro to, aby se v obci cítili dobře.
Co jsou ochotni udělat pro to, aby
udělali radost lidem kolem sebe.
Věřím, že i tohle se podaří do budoucna zlepšit. Protože i v tomto
se podařilo v minulém roce hodně změnit-alespoň to tak cítím.
Těm, kteří se na tom podíleli, patří můj velký dík.
Alexandr Straka

Službu Infokanál budeme ještě využívat, neboť jsme získali sms zdarma, ale do budoucna bychom vás
chtěli informovat jiným způsobem.
Proč? Čísla v databázi Infokanálu
jsou anonymní a my bychom byli
radši, kdybychom věděli, že sms dorazila „Frantovi Vomáčkovi“. Když
teď pošleme sms z Infokanálu, tak
nevíme komu došly, zda jsou ta čísla
ještě aktuální …
Roznos letáčků do schránek také
není nejideálnější, ale kdybychom
měli mailové adresy, mohli bychom
letáček poslat mailem a těm, co
mail nemají, ho můžeme doručit
osobně.
Jaké informace vám budeme posílat? Např. datum a program zasedání ZO, akce pořádané obcí, akce

pořádané v okolí, o kterých budeme vědět, svoz tříděného a nebezpečného odpadu a samozřejmě
zodpovíme i případné dotazy.
Další důvod pro sběr kontaktů jsou
krizové situace - můžeme doufat, že
nenastanou, ale musíme na ně být
připraveni. A právě v krizových situacích jsou kontakty na občany
hodně důležité, proto bychom uvítali mobilní i mailové spojení.
Kontakty nebudou zneužívány ani
poskytovány třetím osobám.
Postupně obejdu obec a budu se
snažit kontakty posbírat. Prosím
ty, kteří mají mail a mají zájem být
tímto způsobem informováni, aby
mi svou mailovou adresu poslali na
ou.janska@volny.cz.
Děkuji Lenka Braunová

Nová t vář zpr avoda je

Vážení spoluobčané, po podzimních volbách máme v zastupitelstvu
nové tváře a dokonce dvě zástupkyně ženského pohlaví. Janu Maršíkovou a Pavlínu Pospíšilovou.
Krom jejich úloh v kulturní a finanční komisi obě souhlasily podílet se na vydávání Janského zpravodaje, dalším členem redakce je také
Michaela Nováková. Rozhodli jsme
se, že zpravodaj bude vycházet pravidelně každé čtvrtletí a jeho obsahem budou nejen informace o dění

v naší obci, ale také zábavné a poučné články, rady a tipy. Rádi bychom
zapojili také vás – čtenáře, občany
této obce.
Bude zde rubrika KRITIKA RADA – POCHVALA, do které
nám můžete přispívat svými nápady, postřehy a připomínkami. Své
náměty nám můžete předat na zasedáních zastupitelstva, osobně nebo
písemně na obecní úřad, nebo také
e-mailem na adresu
ou.janska@volny.cz
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Zahrada na jaře

Začíná jaro a s tím je spojeno spousta úkonů a práce na zahradách.
Zde je pár rad s čím začít.
Začneme u ovocných stromů. Pokud jste vysadili nedávno nový, tak
je potřeba v prvních letech provádět tak zvaný výchovný řez, čímž
dáváte stromu tvar jeho budoucí
koruny a velikosti. U starých, zanedbaných stromů je potřeba provést
řez omlazující. Musíte odstranit
staré, uschlé, poškozené či nalomené větve. Prořezat ho tak, aby se
dostatečně prosvětlila jeho koruna.
Odstranit křížící se a přehoustlé
větve. Pokud o stromy pečujete každý rok, provádí se jen udržovací řez.
U běžného a pravidelného udržovacího řezu se na stromech odstraní
nevhodné výhony, dbá se na dostatek světla v celé koruně. Celkem se
ostříhá a odřeže asi dvacet procent
výhonků a větví. Období pro řez
je potřeba určit podle druhu ovocného stromu, ale obecně se jedná
o období listopad až březen.
Trávníky. Pokud používáte trávu na
zkrmování zvířaty, nebo na usušení, je ideální ji pokosit dvakrát do
roka. Ale má-li to být hezký okrasný, nebo rekreační trávník, je nutné
ho zkracovat sekačkou minimálně
jednou týdně. Pravidelné sekání

trávník posiluje a zhušťuje. Na jaře
je dobré použít vertikulátor, aby se
provzdušnil. Nerovnosti a propadliny doplnit zeminou, osít a převálcovat (alespoň upěchovat). Důležité
je občasné hnojení během roku. Výrobků v tomto sortimentu je na trhu
spousta. Můžete vybrat i kombinovaná hnojiva, která vám současně
odstraní i mechové porosty, nebo
plevely. Nikdo ale asi není rád, když
mu na jeho zelené chloubě řádí krtek. Z vlastní zkušenosti zde uvedu
pár řešení. Speciální dýmovnice na
krtky, které se po zapálení zasunou
do krtince – funguje dočasně. Namočená buničina v benzinu (nezapalovat!!!) zasunutá do děr – krtek
se vyhrabe po týdnu opodál. Různé
mechanické a elektronické rušičky – nezabralo vůbec. Nejvíc se mi
na krtky osvědčilo kombinované
hnojivo na trávník s přísadou Zeolitu. Obsah těchto minerálů krteček nemá rád a ze zahrady se vám
odstěhuje. I zde je mnoho druhů
a výrobců. No a poslední rada jak
se krtečka zbavit, je chytit ho. Vystrkuje nos z krtince brzy ráno okolo
páté hodiny. Stoupněte si do zahrady a čekejte. Pak už jen podrýpnout
krtinec lopatou a šup s ním k sousedovi.
No a hurá na zahrádku.
Kdo nezryl na podzim, napraví to
na jaře. Odstraníme ze záhonů plevely, půdu prokypříme a připravíme
na výsev. V březnu a dubnu se vysé-

vá většina kořenové zeleniny. U nás
oblíbené ředkvičky urychluji po vysetí přikrytím bílou netkanou textilií. Kdo má pařník, nebo skleník začíná už dřív. Nezasadili jste na zimu
česnek? Nevadí, udělejte to klidně
v březnu. Dožene to. Je také dobré
ho namořit proti houbovým chorobám. Na jaře vysazujeme ovocné
a okrasné stromy, keře a maliníky. Nezapomeňte na růže, pokud
už nebudou mrazy, odhrňte zimní
ochranu, prostříhejte a zakraťte je.
Je také potřeba zkontrolovat skalku,
vytrhat plevel a doplnit mulčovací
kůru. V březnu je možné už vysazovat některé trvalky a letničky.

Doma za oknem si už můžete
v truhlíčkách předpěstovat okurky,
rajčata, papriky a květák.
A zrovna tak i různé bylinky. Ty
pak nemusíte ani přesazovat do zahrady, stačí je nechat v truhlíku na
terase, nebo před domem. Prostě co
nejblíž ke kuchyni.
Zahrada se nám začíná pomalu
probouzet, sezona klepe na dveře.
S úsměvem a potěšením, dejme se
do práce.
Připravil Karel Hunčovský
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Divadlo
V prosinci 2014
jsme uspořádali
zájezd do Stavovské divadla a viděli
jsme bezvadnou komedii Pán z Prasečkova. Kromě pana Postráneckého podali excelentní výkony i herci,
které známe z televizních seriálů
a byl úžasný zážitek vidět je hrát jinde a jinak.
Lenka Braunová

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka pro děti měla jako každoročně velkou účast. Děti se
veselily, byly spokojené.

Poděkování patří nejen organizátorům, ale i Čertovi, Mikulášovi
a Andělovi – Jardovi Maršíkovi,
Karlovi Vlasákovi a Jarušce Kovaříkové z České Kamenice.

Jubilea
V únoru oslavila 80. narozeniny
paní Jindřiška Pargačová, vytrvalá návštěvnice všech našich
kulturních akcí. Ač mnozí mladí
sedí doma, „babča“ vezme hůlku
a přijde.
Přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
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KAM NA VÝLET
Jestli máte malé děti, které neujdou
dlouhou túru a nebo se vám taky
zrovna nechce nějak moc šlapat,
sedněte do auta a pojeďte se podívat
do ZOO v Děčíně.
Každý z nás tam už určitě byl, ale
děčínská ZOO má vždy připravené
nějaké programy, jako jsou noč-

do ZOO v Děčíně
ní prohlídky, malování s dětmi
a nebo lze využít krásného dětského koutku vybaveného houpačkami, skluzavkami, kolotoči, opičí
dráhou a pod.
Po prohlídce si můžete trasu protáhnout až na Pastýřskou stěnu, odkud je opravdu skvostný výhled na
celý Děčín.
Tak šťastnou cestu!
Pavlína Pospíšilová

Dovolujeme si vás pozvat
ve čtvrtek 30. 4. 2015

na tradiční
pálení čarodějnic.
Hudba a občerstvení zajištěno,
párky a špekáčky na opékání budou zdarma.
Masky budou odměněny!

v Janské

Dovolujeme si vás požádat

o pomoc

Pálení čarodějnic

při stavbě vatry

v sobotu 25. 4. 2015 od 13.00.
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