
INFORMACE O ČINNOSTI SPOLKU PŘÁTEL   
OBCE JANOV NAD NISOU V ROCE 2001 
 
Mnoho z akcí, které se v loňském roce podařilo uspořádat, by se nemohlo uskutečnit 
bez přímé i nepřímé pomoci obce a zastupitelů. Naším přáním je, aby tyto akce 
zpestřily život v Janově nad Nisou a v místních lidech vzbudily pocit sounáležitosti.  
 
První svatba po padesáti letech se uskutečnila v kostela sv. Josefa v květnu. byla to 
zároveň první akce, která začala do kostela postupně vracet život. Vzbudila velký 
zájem mezi novináři a díky ní se Janov nad Nisou a kostel sv. Josefa dostal na stránky 
skoro všech regionálních deníků. 
 
V letních měsících byla dokončena vnější oprava (střecha věže, fasáda, odvodnění) 
kostela sv. Josefa díky financím uvolněným z rozpočtu obce a díky sponzorským 
darům. První etapa proběhla již v roce 2000 (300 tis. Kč obec Janov n.N., 150 tis. Kč 
soukromý dar, 20 tis. Kč Spolek přátel obce). 
 
Během rekonstrukce se uskutečnilo setkání se zastupiteli a zástupci médií, cílem bylo 
seznámit s probíhající rekonstrukcí a předložit plány, jak dál s interiérem. Šlo pouze o 
informativní setkání. 
 
V září podal Spolek přátel obce žádost o grant v projektu obnovy veřejných 
prostranství, který vypisuje nadace VIA Praha. Z celkem 19 přihlášených projektů 
uspěly čtyři, mezi nimi i rekonstrukce Berkovy louky v Janově nad Nisou. Dvě stě tisíc 
sice není žádná horentní suma, ale je prvotním vkladem, který rozhýbe zájem o toto 
prostranství u místních občanů i dětí a přizve je ke společnému stolu, aby u něj 
vyjádřili svá přání nad budoucí podobou hřiště. Příspěvek obce v tomto projektu není 
podmínkou, ale čím více peněz bude k dispozici, tím více se toho podaří postavit. Více 
o tomto projektu najdete na samostatném přiloženém materiálu. 
 
Soubor Jablonecká píšťalka, který doprovázel již zmiňovanou květnovou svatbu, 
projevil přání si v loučenském kostele někdy zakoncertovat. Přání se jim vyplnilo 19. 
října. Slavnostně jsme tak ukončili vnější rekonstrukci kostela. Koncertu se zúčastnilo 
skoro dvě stě návštěvníků, kromě místních si našlo cestu do Loučné i mnoho lidí z 
Jablonce a Liberce. Mezi diváky se objevili například senátorka Paukrtová, ředitel 
okresního archivu Kašpar, vedoucí referátu kultury OkÚ Broulová, ředitel 
severočeského muzea Palata a mnoho dalších. Mimořádný úspěch, vezmeme-li v ten 
den probíhající benefiční koncert Severáčku v Liberci. Podařilo se vybrat na 
dobrovolném vstupném přes pět a půl tisíce korun, za něž jsme nechali vyrobit nové 
mříže do zakristie. Koncert opět vzbudil zájem novinářů. 
 
V neděli 2. prosince jsme poprvé zahajovali advent. Kromě svařáku, kaštanů, 
perníčků, se zpívaly i koledy a z adventního setkání se stala mimořádná regionální 
kulturní událost. Velkému zájmu (téměř pět set návštěvníků) přispěl i unikátní 
Loučenský betlém, který se pro kostel podařilo získat. Návštěvníci adventního setkání 
darovali do kasičky kostela skoro šest tisíc korun, za něž jsme zakoupili nové 
ochranné mříže do dveří. Díky nim mohl být kostel po dobu adventu a vánočních 
svátků otevřený a betlém shlédly další stovky zejména turistů. Dobrý začátek budoucí 
tradice. 
 



Mediální prezentace. Všechny výše jmenované akce probíhaly za mimořádného zájmu 
nejen veřejnosti, ale i médií - lokálních (TV Jablonec, Deník Jablonecka), regionálních 
(RCL, Radio Euro K, TV Genus, Čro Ústí n.L.) i celostátních (ČT, Čro 1, Čro2, Radio 
Impuls, Radio Kiss, Radio Evropa 2, Architekt, MF Dnes, Právo, Blesk, ČTK, ČTI) i 
zahraničních (Iserbergische Rundschau), která o opravách i jednotlivých akcích 
průběžně informovala a tím přispěla k příznivému obrazu obce Janov nad Nisou pro 
okolí.  
 
Plány do budoucna. Realizace projektu „Berkova louka dětem“, jež musí probíhat za 
účasti veřejnosti.Pokračování prací na opravě kostela sv.Josefa v Loučné (osazení 
vitrážových oken, příprava prací na případnou rekonstrukci interiéru a s tím spojené 
shánění financí), rozšířit počet pravidelných kulturních a společenských akcí. 
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