
Spolek přátel obce v roce 2005 
 

V květnu roku 2005 uběhlo přesně 10 let od založení 
janovského Spolku přátel obce. Patřičně jsme toto výročí 
oslavili a při té příležitosti také vznikla elektronická foto kronika 
Spolku. K vidění bude na nových webových stránkách naší 
organizace, které jsme si nadělili k 10. narozeninám. Ale 
popořádku. Jaký byl vlastně uplynulý rok? Začněme fakty 
nepříliš radostnými. V roce 2005 vyšlo pouze jedno číslo 
Janovského Echa. Ptáte-li se na důvod, ptám se společně 
s vámi. Že by únava? Málo času? Echo vychází v Janově nad 
Nisou již od roku 1991. I když se autoři společně s léty měnili, 
vždy na echu dělali ve svém volném čase a z pouhého 
nadšení. Možná nám tedy to nadšení v loňském roce chybělo. 
To však neznamená, že se Echo vytratilo. Uvidíme, jak se mu 
bude dařit roce letošním. 

V dalších oblastech ale Spolek nezahálel. V květnu 
oslavili současní, ale i starší členové Spolku, 10.výročí od jeho 
založení. Byl to také důvod k tomu, aby vznikla elektronická 
kronika, která pomocí obrázků mapuje aktivity tohoto sdružení. 
Prohlédnout si je budete moci i vy na nových webových 
stránkách Spolku. Ty jsou další věcí, na které jsem během 

loňského roku pracovali. Autorem grafické podoby webové prezentace je Petr Vitvar z Janova nad 
Nisou. Zbývá stránky zveřejnit a zpřístupnit, což by mělo být hotovo v nejbližších týdnech.  

V průběhu celého roku probíhaly v kostele sv. Josefa v Loučné svatební obřady. Z poplatku, 
který snoubenci zaplatí Spolku putuje polovina peněz do obecní pokladny, druhá polovina zůstává 
Spolku na případné opravy a údržbu, spojenou s různými akcemi v kostele. Více si o svatbách můžete 
přečíst na stránce 9 tohoto vydání Janovského echa. 17.června Spolek uspořádal druhý koncert 
v rámci každoročního festivalu řeky Nisy. Koncert sice tradičně proběhl v kostele sv. Josefa v Loučné, 
avšak netradiční byla muzika, kterou jste mohli slyšet. V podání sboru Akcent poprvé v kostele 
zazněly sklady od The Beatles, Pink Floyd, Stinga. Bonbónkem bylo následné vystoupení kapely Jen 
tak. Chtěli bychom i v letošním roce podobný koncert uspořádat, opět v rámci celoregionálního 
festivalu Nisa, řeka, která nás spojuje. Datem bude určitě opět pátek v polovině června, místem určitě 
kostel sv. Josefa v Loučné. Jediné, co není jasné, je kapela, která zahraje či zazpívá. Máte-li tip, dejte 
nám vědět. 

Na sklonku roku již tradičně – Loučenský advent. Zřejmě nejvýznamnější akce jak pro 
samotnou Loučnou, tak i pro Spolek. Díky Spolku přátel obce, vašim Dobrovolným příspěvkům a díky 
řezbáři Ivanu Šmídovi se Loučenský betlém rozrostl o další tři dřevěné sochy. 

Na závěr zbývá poděkovat za vaši přízeň i za zmíněné příspěvky, pokud v průběhu roku 
navštěvujete některé akce v kostele v Loučné. Velké díky patří i našim sponzorům či partnerům. 
V loňském roce nás finančně podpořili Obec Janov nad Nisou a Nadace Preciosa.   

 
 
Hospodaření Spolku přátel obce za rok 2005: 
 

Stav pokladny k 1.1.2005: 158,00 Kč  Stav účtu k 1.1.2005: 35.257,95 Kč
   
Příjmy celkem: 54.932,26 Kč  Výdaje celkem:  45.214,90 Kč
- členské příspěvky* 1.200,00 Kč  - nákup nového betlému 9.500,00 Kč
- dary* 18.000,00 Kč  - vybavení kostela* 10.334,50 Kč
- ostatní* 0,00 Kč  - nájemné – kostel v Loučné* 1,00 Kč
- za prodej pohledů 100,00 Kč  - odvod za svatby obci 8.000,00 Kč
- za prodej echa 2.025,00 Kč  - tisk echa   1.856,40 Kč
- za akce v kostele v Loučné 17.432,50 Kč  - bankovní poplatky* 1.003,00 Kč
- za svatby  16.000,00 Kč  - akce v kostele  11.157,00 Kč
- úroky z účtu* 174,76 Kč  - ostatní 3 363,00 Kč
   
Stav pokladny k 31.12.2005: 7 700,00 Kč  Stav účtu k 31.12.2005: 37.433,81 Kč
 
 


