
Spolek přátel v roce 2004 
 
Devátý rok existence Spolku přátel obce Janov nad Nisou nepřinesl nic 
mimořádného, podařilo se nám ale naplnit vše, k čemu jsme se na začátku roku 
přihlásili. Předně se dále pracovalo na opravě pomníku v Hraničné. Všechny 
kamenické práce jsou již hotovy a pro letošní rok plánujeme úpravy v okolí. S novou 
věcí se může též pochlubit kostel v Loučné, který má od léta nové kovové zábradlí. 
Původně jsme sice chtěli to staré jen opravit, ale poté, co jej dělníci odmontovali a 
začali s pracemi, doslova se jim drolilo pod rukama. To, které si můžete prohlédnout 
před kostelem je věrná kopie. Spolek zaplatil práce v hodnotě 15 tisíc korun. 
V kostele se také uskutečnily tři svatby. Za každou svatbu odvádí Spolek obci Janov 
500 korun.  
 
Janovské echo v loňském roce vyšlo třikrát. V posledním čísle také započalo 
spolupráci s janovským zastupitelstvem, které se tím vrátilo k původní nabídce 
redakce, že obec bude sama informacemi naplňovat dvě vyčleněné stránky echa. 
Poprvé se tak stalo v prosinci 2004 a my doufáme, že spolupráce vydrží a oficiálních 
informací z obce se dočkáme pravidelně.  
 
V loňském roce se Janov poprvé zapojil do programu „Nisa, řeka která nás spojuje“. 
V rámci toho se 10. června v loučenském kostele uskutečnil koncert Óda na lenost 
bystrému proudu Bílé Nisy v podání dívčí skupiny Musica Puella. V koncertování na 
počest řeky Nisy chceme pokračovat i letos, ale možná vás překvapí účinkující, těšte 
se na druhou půlku června. 
 
Na závěr zmínka o adventu. Jedná se o akci, která už dávno přesáhla hranice 
Janova. Již od prvního Loučenského adventu se návštěvníci mohli potěšit i pohledem 
na dřevěný betlém. Po třech letech však Janov o svůj betlém přišel. Podrobnosti 
jsme psali v zimním čísle echu, teď proto jen shrnutí toho nejdůležitějšího: Spolek 
přátel se rozhodl, že zakoupí nový betlém, který bude patřit do Loučné. První tři 
sochy vyrobil řezbář Ivan „Dědek“ Šmíd a v dalších letech budou přibývat. Spolek je 
zaplatil z darů návštěvníků kostela, a proto všem, kteří přišli a přispěli nebo ještě 
přispějí, děkujeme.  
 
A co se ve Spolku chystá pro letošní rok? Ten bude především ve znamení 10. 
výročí založení Spolku v Janově (ano, opravdu deset let, počítali jsme to). Chystáme 
nějaká překvapení, ale o nich až příště. Jinak o deseti letech spolku si můžete přečíst 
na dalších stranách echa. Víte například kolik předsedů za dobu své existence 
Spolek měl?  
 
Hospodaření Spolku přátel obce za rok 2004: 
 
Stav pokladny k 1.1.2004: 96,00 Kč  Stav účtu k 1.1.2004: 41.600,75 Kč 
     
Příjmy celkem: 35.222,20 Kč  Výdaje celkem:  41.502,50 Kč 
- členské příspěvky* 1.200,00 Kč  - nákup nového betlému 9.500,00 Kč 
- dary* 17.000,00 Kč  - oprava plotu kostela* 15.382,50 Kč 
- ostatní* 0,00 Kč  - nájemné – kostel v Loučné* 1,00 Kč 
- za prodej pohledů 220,00 Kč  - příspěvek Sokolu 6.000,00 Kč 
- za prodej echa 3.585,00 Kč  - tisk echa   4.482,00 Kč 
- za akce v kostele v Loučné 10.182,50 Kč  - bankovní poplatky* 1.544 ,00 Kč 
- za svatby  3.000,00 Kč  - akce v kostele  3.078,00 Kč 
- úroky z účtu* 34,70 Kč  - odvod za svatby obci 1.500,00 Kč 



   - ostatní 15,00 Kč 
     
Stav pokladny k 31.12.2004: 158,50 Kč  Stav účtu k 31.12.2004: 35.257,95 Kč 
     
Poznámka * = nedaňové příjmy a výdaje 
 


