
Spolek přátel obce Janov nad Nisou v roce 2000 
 
Dalo by se říci, že rok 2000 byl pro činnost Spolku a jeho další aktivity zlomový. V 
průběhu roku se pracovalo na zaběhnutých projektech - jako například vydávání 
Janovského echa. Ve druhé půlce roku však byla rekonstrukcí střechy zahájena 
rozsáhlá oprava exteriéru kostela sv. Josefa v Loučné, která probíhala až do srpna 
roku následujícího. Tyto významné události pak v budoucnu rozběhly mnoho dalších 
aktivit a kroků, které zasáhly jak život v celé obci, tak ve Spolku samotném. 
 
Avšak popořadě: 
 
Na jaře Spolek oslavil 5.výročí od svého založení v květnu 1995. 
 
V roce 2000 jsme opět vydali čtyři čísla Janovského echa. Při výrobě letního čísla 
jsme poprvé použili novou techniku tisku. Díky ní jsou fotografie daleko kvalitnější, 
listy echa jsou sešité sponkou a to vše při nižších nákladech. Tím se nám podařilo 
udržet cenu echa na stále stejné úrovni - 15 korun za kus. Navíc jsme mohli začít 
tisknout standardně 150 výtisků, které se vždy bez problémů prodaly. 
 
V létě 2000 se uskutečnilo přátelské setkání se členy Spolku přátel Jablonce nad 
Nisou na Driketě. Navázali jsme nové kontakty a dozvěděli se zajímavé věci.  
 
Na konci léta byla zahájena rekonstrukce střechy lodi kostela sv. Josefa v Loučné. 
Práce se rozběhly poté, co firma KPMG darovala obci pro tento účel částku 100 tisíc 
korun. Podrobně o této akci informuje podzimní číslo Janovského echa, kam jsme 
také díky nové technice tisku mohli umístit fotoreportáž. Na konci září pak obec 
dostala od stejného dárce další peněžní dar a finanční prostředky na novou střechu 
schválili z rozpočtu obce také sami zastupitelé. Spolek přátel pak věnoval obci dar ve 
výši 20 tis. Kč, aby mohla být střecha opatřena novou kvalitní krytinou z pálených 
tašek, které se nejvíce podobají té původní. 
 
Podzimní číslo Janovského echa se na prodejních pultech objevilo v novém kabátě. 
Od tohoto čísla mají všechna vydání minimálně 16 stran! Cena za výtisk zůstává 
stejná. Titulní stránka nalákala čtenáře zdařilou fotografií janovské radnice a obrázek 
na této stránce se dále s každým číslem začal měnit.  
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