
Co se dělo ve Spolku v roce 2003 
 
Mezi stálé a pravidelné akce patřilo i tentokrát vydávání Janovského echa, za jehož 
prodej Spolek získal celkem 7.860 korun. To vše i díky ochotným místním prodejcům 
v janovské samoobsluze, Textilu, prodejně Týna a paní Řehořkové z Loučné. Echo 
se prodává za 15 korun a příjmy z jeho prodeje tak tak zaplatí výrobu, na kterou ještě 
ze svého rozpočtu ročně přispívá obec Janov nad Nisou částkou 2000 korun. Za 
výrobu echa jsme loni zaplatili celkem 9.546 korun, a to jsou pouze náklady na papír 
a tisk, protože všichni ostatní lidé pracují na vzniku echa bezplatně, včetně autorů 
textů, fotek a dalších činností, které se ke vzniku časopisu váží. Všem patří 
poděkování.  
 
Jaro bychom si snad už ani neuměli představit bez práce na Berkově louce, která se 
i loni dočkala jarního úklidu a drobných oprav. Proběhla ve stejný den společně s 
večerním lampiónovým průvodem a pálením čarodějnic 26.dubna. Janovští hasiči 
měli i tentokrát všechno plně pod kontrolou.  
 
Léto a začátek podzimu patřil ve Spolku finišování s rekonstrukcí kostela sv. Josefa v 
Loučné, které po několika letech a etapách spělo do své závěrečné fáze. U 
příležitosti ukončení oprav kostela uspořádal Spolek přátel obce koncert pražských 
umělců Atlantis Collegium 10. října.   
 
V den slavnostního koncertu vydal Spolek přátel barevné pohlednice s obrázkem 
kostela na dobové fotografii někdy z počátku minulého století a podobným pohledem 
na kostel dnes. Současnou fotografii vytvořil Petr Vitvar. Pokud se dostanete na 
některou akci Spolku, jistě budete mít možnost pohlednici zakoupit i s pamětním 
razítkem, zvlášť vytvořeným podle návrhu Jiřího Dostála. Pohlednici bez razítka však 
seženete i jinde po Janově, většinou na prodejních místech Janovského echa a na 
radnici. Koncert však nebyl jedinou akcí, hned následující víkend proběhla v kostele 
výstava a Den otevřených dveří, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout nově opravený 
interiér v denním světle. Dnes již neuvěřitelné fotografie z dob, kdy v kostele bylo 
skladiště a chystala se v něm první svatba nebo originální šablony ornamentální 
výmalby si přišlo prohlédnout na dvě stě návštěvníků.  

 Ještě jsme ani 
nestačili uklidit 
výzdobu po koncertu 
a už se připravoval 
Loučenský advent. 
Tradičně na první 
adventní neděli se 
sešlo několik stovek 
návštěvníků. Ti, kteří 
se dostali dovnitř si 
mohli vychutnat 
zpívání ženského 
Teptetu a vánočních 
koled janovských 
dětí. Většina místních 
už ale věděla, že 
neprohloupí, pokud 

Pohlednice s dobovou i současnou fotografií kostela sv. Josefa v Loučné jsou 
k dostání na akcích v kostele s pamětním razítkem za 10 Kč. Zakoupit  je 
můžete i  v samoobsluze, v prodejně Týna a na obecním úřadě za 5 Kč. 



zůstanou venku, kam je přenášen zvuk zevnitř kostela a kde je k mání tradiční 
svařené víno a pečené kaštany. Na obou akcích v kostele získal za loňský rok 
Spolek od návštěvníků na dobrovolném vstupném téměř 20.000 korun. Obě akce 
také finančním příspěvkem podpořila Nadace Preciosa. Z peněz získaných na 
vstupném platí Spolek další práce, které souvisí s kostelem a jeho okolím. Nejnověji 
např. nový kovový plot před kostelem, jehož výroba stála přes 15 tis. Kč a je věrnou 
kopií plotu původního. Ten bohužel nebylo možné opravit, protože byl již velmi 
zničen. Práce provedla firma Preciosa a plot se na své místo vrátí během měsíce 
dubna.  
 
Kromě Berkovy louky a kostela v Loučné jste mohli lidi ze Spolku potkat s pracovním 
náčiním i jinde. Například u pomníku v Hraničné, kde sice pomalu, zato však poctivě 
a odborně pokračuje oprava kamenné zdi pod velením Luboše Doležálka. V letošním 
roce by měla být zeď hotova, včetně celkových úprav kolem pomníku. Dalším 
místem byl loni také Památník obětem první světové války v sousedství janovského 
kostela, který jsme v létě museli doslova vystříhat z přebujelé zeleně vysoké trávy a 
přerostlých pámelníků.  
 
Ještě neroztál ani všechen sníh, který nám v zimě bránil ve vstupu do kostela a už se 
objevili první zájemci o svatbu v Loučné. Pokud o svatbě uvažujete také, informujte 
se u členů Spolku (nejlépe u paní Blahoutové) nebo na jablonecké matrice. 
Nahledanou u některé z našich letošních akcí. 
Milena Jelínková 
 
Hospodaření Spolku přátel obce za rok 2003: 
 
Stav pokladny k 1.1.2003: 30,40 Kč  Stav účtu k 1.1.2003: 86.577,60 Kč
   
Příjmy celkem: 94.003,05 Kč  Výdaje celkem: 138.914.30 Kč
- členské příspěvky* 1.150,00 Kč  - tisk echa 9.546,00 Kč
- dary* 25.000,00 Kč  - opravy - kostel v Loučné* 21.346,00 Kč
- ostatní* 2.000,00 Kč  - nájemné – kostel v Loučné* 1,00 Kč
- za prodej pohledů 880,00 Kč  - tisk pohledů 5.368,00 Kč
- za prodej echa 7.860,00 Kč  - projekt Berkova louka dětem* 55.711,50 Kč
- za akce v kostele v Loučné 19.094,00 Kč  - bankovní poplatky* 1.786 ,00 Kč
- za ples 37.950,00 Kč  - akce v kostele 15.980,70 Kč
- úroky z účtu* 68,25 Kč  - ples 25.264,30 Kč
  - ostatní  3.910,80 Kč
   
Stav pokladny k 31.12.2003: 96,00 Kč  Stav účtu k 31.12.2003: 41.600,75 Kč
   
Poznámka * = nedaňové příjmy a výdaje 
 
 


