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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval,
co se za poslední půlrok v naší obci
událo i o tom, co se dít bude.
V únoru a březnu proběhla oprava zdi potoka Bystřička u čp. 60.
Oprava zdi bude pokračovat na
přelomu července a srpna a bude to
úsek od mostu na drůbežárnu směrem k zastávce Janská prodejna.
Od 22. 6. do 6. 7. 2015 proběhne rekonstrukce vozovky. Bude se
opravovat silnice III. třídy 28860
v Obci Janská, jedná se o úsek od
čp. 91 (od Jílků) směrem dolů, asi
100 m za most na drůbežárnu. Bude
zde probíhat frézování vozovky
a následná pokládka živičného povrchu. Oprava bude probíhat v částečné uzavírce, provoz bude řízen
semafory. Stavbu budou provádět
Vodohospodářské stavby Teplice
s.r.ro.
Rád bych vás pozval na již
11. ročník Janského vajíčka, které se
letos posouvá z června na červenec,
konat se bude opět ve sportovním
areálu od 13 hodin 11. 7. 2015. Děti
z Janské budou mít vstup zdarma.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci POHÁDKOVÉHO
LESA. ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PRACOVNÍKŮM NA VPP,
KTEŘÍ TUTO AKCI PERFEKTNĚ
PŘIPRAVILI A ZORGANIZOVALI.
Alexandr Straka

e-mail: ou.janska@volny.cz
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Mezinárodní den dětí
6. 6. se uskutečnila akce k oslavě
MDD. Mladí zaměstnanci úřadu
přišli s nápadem uspořádat k této
příležitosti POHÁDKOVÝ LES.
Nápad byl přivítán a děvčata se
pustila do příprav. A tak se zrodily
různé pohádkové postavy, které se
v sobotu postavily do Rabštejnského údolí a čekaly na příchozí děti.
Sluníčko se nám v ten den doslova vyslunilo do tváří, takže
všichni na stanovištích se koupali
ve vlastním potu.
Já a paní Braunová jsme čekaly
u stánku s občerstvením s poněkud smíšenými pocity, Budou zase
dávat v TV nějaký ten zajímavý
seriál? Naše obavy rozptýlil telefonát od spojky-mochomůrky, která

nám sdělila, že dětí je víc než dost
a stále přicházejí. A tak jsme mohly
u stánku přivítat zpocené babičky,
tetičky, maminky a tatínky, kteří se
i v tom vedru vydali do pohádkového lesa.
Za odměnu je čekaly domácí
buchty, buřtíky a spousty spousty
krásných cen. Byl to opravdu vydařený den a všem, kdo přišli a tím
pádem ocenili práci všech, kteří se
na tom podíleli, moc děkujeme.
Mám velkou radost, že se po
dlouhé době zapojili do akce i mladí a opravdu to zvládli bravurně.
Pro ně byly odměnou rozzářené
oči a úsměv na tvářích našich dětí!
Pavlína Pospíšilová
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poděkování
Děkujeme, že Karel Vlasák, Pepa
Peřinka, Pepa Zámostný a starosta přišli na brigádu a postavili vatru. Poděkování patří i Josefu Novákovu staršímu, který dřevo na vatru
připravil a traktorem přivezl.

Důležitá zpráva

pro všechny zájemce
o novou střechu.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. 4. se na hřišti konalo tradiční
pálení čarodějnic. Občerstvení bylo
zajištěno, buřtíky také a odměny
pro nejlepší masky čekaly na svého
vítěze. Bohužel, asi to nestačí. Zase
se dostavilo pouze zdravé jádro
obce, takže jsme u táboráku seděli, dalo by se říct, v takovém větším
rodinném kruhu. Že by zase nějaký opravdu zajímavý seriál v TV?
Nakonec jme se dobře pobavili, zazpívali si a až nad ránem se rozešli
domů. Všem přítomným za účast
děkujeme.
Pavlína Pospíšilová

Jarní zábava,

oslava MDŽ

Dne 14. 3. uspořádal obecní úřad
jarní zábavu spojenou s oslavou
MDŽ. Sešli jsme se už v po obědě,
abychom připravili sál a také pohoštění, které bylo podáváno zdarma. Po přípravě cca 150 obložených
chlebíčků jsme narazili sud, přivítali
muziku a čekali na první hosty.Pro
mě to bylo velké rozčarování, protože dorazilo cca dvacet lidiček. Že
by zrovna běžel nějaký srdcervoucí
americký seriál v TV?
Ti, kteří dorazili se ale nakonec
dobře bavili, pitný režim nezanedbávali a rozešli jsme až v ranních
hodinách. Všem děkujeme za účast!
Pavlína Pospíšilová

Naše obec byla zařazena do akce
„První střecha v obci“,

kterou vyhlásila společnost TONDACH
jediný český výrobce pravé pálené krytiny.

Zájemci o novou střechu využijte této příležitosti,
zaregistrujte se na stránkách
www.tondach.cz/prvnistrecha
a získejte mimořádnou slevu 45%.

Vážení spoluobčané,
vyzýváme Vás k pomoci
na

Janské vajíčko
Jedná se o obsluhy jednotlivých disciplín
v čase od 12.00 do 17.00 hodin.
Podmínka věk od 18 let,
může ale nemusí být z naší obce.

Tato služba bude placená

a to částkou 300 Kč + občerstvení a pití zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na OU Janská u paní Braunové,

nebo na tel.: 774439077
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OBEC JANSKÁ U ČESKÉ KAMENICE POŘÁDÁ
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE VE VOLNÉ PŘÍRODĚ

11. ročník

SOBOTA 11. ČERVENCE 2015
OD 13.00 HODIN

SPORTOVNÍ AREÁL V OBCI JANSKÁ







soutěže pro děti i dospělé
slepičí dostihy , jízda na koních
přetahování gumy o finanční odměnu
obří skluzavka a skákací Disneyland
přijedou hasiči s oblíbenou pěnou
cena pro vítěze zápasů v bahně:

TABLET

 slosovatelné vstupenky - 1. cena:

TELEVIZE S ÚHLOPŘÍČKOU 127 cm

Přiďte se pobavit se svými dětmi do údolí mezi skalami
celodenní
l d
vstupné:

50 Kč, děti do 120 cm výšky vstup zdarma
SRDEČNĚ ZVE OBEC JANSKÁ
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Vlčí ranč Janská

Milí spoluobčané,
dovolte mi nechat vás touto cestou nahlídnout pod pokličku jezdecké sezóny 2015 JS Vlčího ranče
Janská, která je již v plném proudu a
proto ani my jsme neotáleli. Jistě jste
si všimli, že 10. května se konaly na
ranči první skokové Hobby závody,
které byly doslova nabité účastí odhodlaných a neohrožených dvojic.
Soutěžilo se v několika kategoriích,
od křížkového parkuru s vodičem
pro ty nejmenší, začínající jezdce až
po parkur, kde výška překážek dosahovala 100 cm. Poslední zmiňovaná
skoková soutěž byla rovněž prvním kolem námi pořádaného Hobby Wolf ’s cupu - seriálu složeného
z jak již zmiňovaných skokových,
tak i z drezurních soutěží. Podmínky účasti, podrobnější informace
a průběžné pořadí jezdců naleznete
na stránkách JS Vlčího ranče Janská
či na našem facebookovém profilu.
Za barvy JS Vlčího ranče Janská
letošní sezónu v Lysé nad Labem
odstartovaly Veronika Krejčová
s Bonitou 6, kde v soutěži stupně ZL
Pony vybojovaly 6. místo, ve stupni L Pony skončily okolo 10. místa
a Klára Moudrá s Red Rock Rocky

von Alexander, kteří měli v obou
soutěžích po jedné lehké chybě.
Další úspěchy na sebe nenechaly
dlouho čekat, v Úpořinách u Teplic se na 5. místě umístila Míša Plešingrová s koněm Jack Daniel a na
2. místě Verča Krejčová s Bonitou
v soutěži stupně ZL Pony, v soutěži stupně L Pony první dvě příčky
obsadily Verča Krejčová a Klárka Moudrá. Z oficiálních závodů
v Ústí nad Labem si přivezla Klárka Moudrá s Rockym 4. místo v ZL
Pony a 3. místo v L Pony. Velkým
úspěchem byla první zkušenost
v soutěži Všestranosti (je to jedna
z olympijských disciplín, kdy dvo-

jice absolvují během dvou náročných dnů dresuru, parkur a na závěr
cross-překážky v terénu), za kterou
jsme se vydali až daleko na jih do
Borové u Českého Krumlova, kde
si Verča Krejčová s Bonitou dojely pro krásné 1. místo v tzv. Benjamin cupu. Na nedávných závodech
v Děčíně se strhla smršť umístění,
Verča Krejčová s Bonitou si vyskákaly v ZL Pony 3. místo a L Pony
4. místo, následně druhý den si odvážely 1. místa v L Pony a v S Pony.
Klárka Moudrá s Rockym si dojeli
v ZL Pony pro 4. místo, následný
den pro 5. místo v S Pony. Kateřina Strnadová si s Newly odvážely
2. místo v ZL Pony.
Kačka Strnadová s Newly jsou
zároveň na 2. místě v oblastním
mistrovství v kategorii děti do 12
let a Verča Krejčová s Bonitou jsou
oblastní mistryně v kategorii 13-16
let pro rok 2015. Stejně jako loňský rok se po vydařených závodech
a splněné těžké kvalifikaci zúčastníme Mistrovství České republiky
Pony ve středočeských Zduchovicích. Na závěr bychom neměli zapomenout na poděkování Ústeckému
kraji za projevenou podporu jezdeckému sportu v JS Vlčí ranč Janská
pro rok 2015.
připravila Míša Škrovánková

Rádi bychom vás pozvali na

dvoudenní hobby závody
které připravujeme v termínu

1. – 2. srpna 2015

1. srpen patří eleganci, souladu, harmonii (drezurní soutěž),
2. srpen rychlost, adrenalin a bojovnost (skoková soutěž).
Tyto dny si přijdou na své nejen milovníci koní,
ale také majitelé nejlepšího přítele člověka,
neboť i pro ně se chystá Agility soutěž.

Poslední Hobby závody se uskuteční 17. října
v návěští zakončení jezdecké sezóny.

Janský zpravodaj
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ZahrÁDKA pro radost –
– ZÁHONKY BEZ PLETÍ
No řekněte, koho to baví celý rok ležet v záhonech a odstraňovat plevely?
Já jsem minulý rok trochu experimentoval s netkanou textilií a letos jsem
tento způsob pěstování zeleniny ještě zdokonalil.
Nejdříve je potřeba důkladně přerýt
celou zahrádku, pak přidat a rozhrnout kompost nebo zahradnický substrát. Celoplošně položit černou netkanou textilii. Čím větší formát koupíte,
tím lépe, cena 10,- Kč/m2. Fólie zamezuje růstu plevelů, chrání před škůdci
a udržuje stálou vlhkost půdy.

Následně vytvoříme záhonky a pěšinky, abychom se ke všem výpěstkům
dobře dostali. Já osobně jsem využil
staré odřezky fošen ze stavby, ale použít se dají i ploché kameny, dlažba
apod. A jdeme sázet.

pravidelně až do podzimu. Stejným
způsobem takto vysazujeme kedlubny,
celer, cibuli a další sadby.
Pro mrkev, petržel a ostatní kořenovou
zeleninu, která se seje do řádků, vyřízneme do fólie proužek široký asi 3 cm,

zasejeme semínka, zeminou je přihrneme a vzniklé pásky fólie mezi řádky
zatížíme laťkou, aby je vítr nezvedal.
Pak už jen aby hřálo sluníčko a při
pravidelné zálivce bude úroda bohatá
a hlavně bez práce, bez plevelů. Ještě jedna rada na závěr, okolo jahod je
dobré poklást slámu. Jednak také brání růstu plevelů, slimáci ji také nemají
rádi, ale hlavně zůstanou plody na suchém a čistém podloží.

Přeji všem úrodnou sezonu.
Karel Hunčovský

Do fólie vyřízneme otvor do křížku
a jahodník do něj zasadíme. Sázíme od
sebe 30 až 40 cm dle druhu. My jsme
zvolili odrůdu Ostara, která plodí celoročně sice v malém množství, ale
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VTÍPKY

Děda pláče nad hrobem své ženy:
„Co já si tady bez tebe počnu? Kéž
by ses tak mohla vrátit!“ Najednou se z hrobu začne hrabat krtek
a děda na to:
„No tak Božka, nerozumíš legraci?“
Povídají si dva dědci v parku a jeden
říká, že nemůže usnout.
„Tak to dělej jako já, počítám do tří
a pak na 100 % usnu.“
„A to fakt jen do tří?“
„Nóó, někdy do půl čtvrtý...“
Dědovi na vesnici chlapi namluví, že
když bude jíst chleba, že se mu postaví.
Děda dojde do krámku: „Tři bochníky
chleba, prosím.“
Prodavačka:
„Ale dědo, vždyť to nesníte, to vám
ztvrdne.“
Děda:
„Joo? Tak to mi jich dejte pět!“

RECEPT
Hraběnčin moučník
Tímto moučníkem by si žádná hraběnka určitě neudělala ostudu. Možná právě
proto se tak jmenuje. Nejprve si musíme
natrhat nebo přinést ze sklepa voňavá jablíčka. Na těsto si pak připravíme
400 g hladké mouky, 1 Heru, 4 žloutky,
150 g moučkového cukru a 1 prášek do
pečiva. Těsto zpracujeme z uvedených
surovin obvyklým způsobem. Kus těsta
(asi jednu třetinu) odkrojíme a dáme do
mrazáku. Ostatní těsto vyválíme na plech
a pokryjeme ho nastrouhanými jablky.
Ze zbylých bílků ušleháme tuhý sníh,
podle chuti ho přisladíme a natřeme na
jablka. Zmrzlé těsto vyndáme z mrazáku a nastrouháme ho na koláč. Povrch
posypeme rozinkami, oříšky, cukrem
a skořicí. Pečeme v předehřáté troubě
dozlatova.
Připravila Jana Maršíková

Grafická úprava a tisk: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk v nákladu 100 ks
Redakce: Karel Hunčovský, Lenka Braunová, Pavlína Pospíšilová, Jana Maršíková, Michaela Nováková

