Rok 2002 ve Spolku a ve zkratce
Rok 2002 byl pro Spolek přátel obce dalším náročným, zároveň však úspěšným
rokem v jeho dosavadním působení. Kromě členských příspěvků jsme měli
v loňském roce peníze na své aktivity opět ze sponzorských darů, dále z grantu
Nadace VIA a z výtěžků kulturních akcí.
Kostel sv. Josefa v Loučné byl pro nás i v roce 2002 jednou z hlavních akcí. Po
ukončené rekonstrukci střechy a omítky jsme po dlouhých šesti letech konečně mohli
objednat instalaci zrenovovaných vitrážových oken. Práce perfektně provedl David
Roskovec, ochranné mříže vyrobil David Skrbek. U této mimořádné příležitosti
jsme14.června 2002 uspořádali koncert, kde byly vitráže slavnostně představeny
veřejnosti. Všichni sponzoři vitráží obdrželi kromě poděkování i unikátní pamětní
medaili, raženou v omezeném počtu kusů speciálně pro tuto příležitost. Autorem
medaile je Martin Dašek z Vyšší odborné školy při Umělecko průmyslové škole
v Jablonci nad Nisou.
Kostel sv. Josefa nás však zaměstnával i nadále. Společně s obcí jsme se totiž
podíleli na přípravách rekonstrukce interiéru. Ta byla nakonec zahájena v listopadu
2002, na základě výběrového řízení ji provádí firma Radosta s.r.o.
Hodně práce, která je však také naštěstí hodně vidět, nás loni stála Berkova louka.
Na rekonstrukci dětského hřiště jsme získali dvě stě tisíc korun od Nadace VIA,
dalšími penězi celou akci podpořila obec Janov nad Nisou. Cílem bylo nejen opravit
hřiště na Berkově louce, ale do všeho zapojit veřejnost včetně dětí. Ony samy měly
nevíce mluvit do toho, jak má nové hřiště vypadat. Pod názvem Berkova louka dětem
proběhlo 23.března první plánovací setkání v Hotelu Praha, návrh nové podoby
hřiště představil 27.dubna architekt, opět v Hotelu Praha. Všechny další akce se pak
již odehrávaly na místě činu – 22.června se více jak stovka lidí sešla na Berkově
louce a začala stavět dětský koutek, nové osvětlení nad škvárovým hřištěm, atd. Dílo
se podařilo, i když není možné vše stihnout za jeden den a stavba postupně
pokračovala až do prvního sněhu. Poslední pátek v srpnu se uskutečnilo Loučení
s prázdninami s mnoha atrakcemi a lákavými cenami pro děti. Práce se na Berkovu
louku vrátily ještě 12.října a konečně 20.listopadu, kdy byl za účasti dětí, zástupců
obce a médií zasazen Strom kamarádství.
V loňském roce podruhé pořádal Spolek přátel obce Janov nad Nisou adventní
koncert – první adventní neděli. Velkým lákadlem byl opět Loučenský dřevěný
betlém, koledy zpívané dětmi z janovské školy, vánoční perníčky a svařené víno.
Adventní setkávání v kostele pak vyvrcholila na Štědrý večer 24.prosince.
Co však považujeme za nejdůležitější, celý uplynulý rok se nesl v duchu spolupráce
s dalšími skupinami z Janova nad Nisou. Teprve tato spolupráce a vzájemná
podpora může přinést nějaké výsledky. Spolek přátel obce totiž dle mého názoru
sám o sobě, byť jsou jeho myšlenky a snahy nanejvýš bohulibé, dokáže jen velmi
málo v porovnání s tím, když spolupracuje s ostatními. Je namístě poděkovat všem,
kteří k tomu přispívají – janovští hasiči, škola, různá jednotlivci, zejména pak
zastupitelstvo a vedení obce, které záměry Spolku pochopilo jako prospěšné pro
obec a podpořilo je i finančně.

Hospodaření Spolku přátel obce za rok 2002:
Stav pokladny k 1.1.2002:
Příjmy celkem:
- členské příspěvky*
- dary*
- ostatní*
- za prodej stezek
- za prodej echa
- za akce v kostele v Loučné
- úroky z účtu*
Stav pokladny k 31.1.2002:

7,80 Kč
126.327,33 Kč
1.490,00 Kč
100.000,00 Kč
1.235,00 Kč
- Kč
8.141,00 Kč
15.059,70 Kč
401,63 Kč
30,40 Kč

Poznámka * = nedaňové příjmy a výdaje

Stav účtu k 1.1.2002:

187.769,87 Kč

Výdaje celkem:
- náklady na echo
- režijní náklady
- projekt Berkova louka dětem*
- bankovní poplatky*
- poštovné povinné výtisky
- nájemné – kostel v Loučné*
- okna – kostel v Loučné*

227.524,00 Kč
7.189,90 Kč
5.991,50 Kč
152.500,10 Kč
1.693,00 Kč
445,50 Kč
1,00 Kč
59.703,00 Kč

Stav účtu k 31.1.2002:

86.577,60 Kč

