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Zpráva o činnosti OS od 7.10.2011 do 3.5.2012  

 
 
 

1. V čase minulé členské schůze jsme kontaktovali příslušné odbory ČD ohledně možnosti 
přesunu železniční stanice Machnín blíže ke středu obce. 17.10.2011 jsme obdrželi 
odpověď, že tato záležitost není v plánu a že na ni nejsou peníze. 

2. 25.10.2011 jsme obdrželi od pana náměstka Rutkovského odpověď na naši žádost (R. 
Bartoš) o omezení nákladní dopravy v Machníně a jejího neblahého vlivu na stav 
komunikací, bezpečnost  a životní prostředí. Z odpovědi plyne, že nemůžeme nic! 

3. Od našeho člena pana Miličky jsme obdrželi dopis se žádostí opravu cesty k viaduktu, ten 
jsme předali jak TSML, tak zaslali panu náměstku Rutkovskému (11.11.2011). Do dnešního 
dne jsme neobdrželi žádnou odpověď.  

4. 14.10.2011 jsme U Elišky uspořádali Taneček II s Milanem Pilařem, akce měla menší 
účast, než první ročník, ale zdařila se. 

5. V rámci akce „UKLIĎME SI SVĚT ☺“   a díky Jirkovi Boháčovi jsme zorganizovali 22.10.2011 další 
brigádu. Účast byla lepší, než na jarní brigádě -19 dospělých a 5 nadšených dětí. 

6. 25.10.2011 jsme se zúčastnili výjezdu expertní skupiny k novému územnímu plánu a našim 
námitkám. Co se týče parcel č. 396/1 a 396/16, tedy bodu B) naší námitky, tak jsme se 
shodli na tom, že jeden dům vedle Studených (směrem k zastávce) nám nevadí, ale že 
jinak tuto oblast považujeme za nezastavitelnou. Informovali jsme je i o našich plánech 
včetně vazby na TJ Jiskra. I projektant se vyjádřil, že je tato oblast těžko zastavitelná. 
Druhá projednávaná část Machnína byly parcely podél Hrádecké k obalovně, tedy bod A) 
naší námitky. Projektant nového ÚP se vyjádřil, že vlevo od silnice při pohledu od 
Machnína žádná průmyslová zóna V03 nebude. Vpravo, tedy od Holatových k obalovně, by 
ji chtěl v plánu zachovat, ale zelený pruh, který nesahal od hlavní silnice až k Hrádecké, 
zvětší a zajistí tak oddělení Machnína od této plánované zóny.  

7. 25.10.2011 předseda OS zaslal dopis majiteli pozemku u Nisy pod Kmochovými, kde je 
černá skládka. Majitel je pan Miroslav Urban. Odpověď do dnešního dne nepřišla, úklid 
jsme zajistili částečně sami v rámci jarní brigády 2012. 

8. Osobní schůzka předsedy OS s nám. Rutkovským proběhla ve stejném termínu a týkala se 
především plánu na volnočasovou plochu. 

9. Ing. Černý nás 15.10.2011 upozornil na chystanou opravu cyklostezky v Machníně. Jedná 
se o úsek mezi Integrou a již upravenou cyklostezku u vodní elektrárny v Hamrštejně. 
Projektant (JAP projekt), na kterého náš dotaz na kraj přeposlali,  nás 26.10.2011 
ubezpečil, že cesta bude dimenzovaná i na provoz těžké hasičské techniky.  

10. 27.10.2011 jsme podali na magistrát žádost o informování o všech zahajovaných 
stavebních řízeních v naší městské části. Máme na to sice právo, ale oni nejsou povinni. 
Tudíž se pokusíme toto zajistit jiným způsobem. Musíme sledovat vývěsku.  
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11. Pan Milička nás upozornil po minulých povodních na špatný stav příkopů u cesty k 

bývalému koupališti a černé skládky. Opakovaně jsme oslovovali nejdříve Správu 
železniční dopravní cesty (dopis 10.9.2010) a poté město ( 28.10., 7.11.30.12.2011, 
poslední březen 2012) s urgencemi a se žádostí o povolení pokácet náletové dřeviny. Pan 
náměstek Rutkovský doporučil toto téma k jednání s paní primátorkou (16.3.2012). Pan 
Milička zajistil vlastními silami vyčištění té části příkopů, kde nerostly stromy. Na oslovení 
majitele bývalého koupaliště (Pionýr) přijela jejich zástupkyně a slíbila nápravu. Ta 
nenastala, situace je dnes horší. 

12. V listopadu se i díky našim členům rozvířila na našich stránkách a nejen tam, diskuze o 
topení špatným uhlím a spalování odpadu. Především díky Romanovi Bartošovi se někteří 
hříšníci polepšili. Už existují páky, díky kterým je možné těmto „travičům vzduchu“ 
znepříjemnit život a ostatním alespoň částečně zlepšit životní prostředí. 

13. V listopadu 2011 jsme se snažili zajistit instalaci „sněháků“ podél silnice Na Bedřichovce 
(R. Bartoš). Jediné, co jsme zjistili, bylo, že silnice není zkolaudovaná a že vlastně 
neexistuje. Že podle výpisů z katastru se jedná o ornou půdu. ŘSD údržbu údajně předalo 
městu, to se k tomu nehlásí. 

14. 29.11.2011 jsme po delší komunikaci F. Budáka ohledně opravy žlabovek vedle pošty 
obdrželi odpověď od pana Honzíka ze správy komunikací, že oprava bude zařazena do 
plánu na rok 2012. 

15. 8.12.2012 jsme obdrželi nabídku na dodávku komponent na volnočasovou plochu, zde již 
spojené parcely od pošty ke hřišti.  

16. Za velký úspěch můžeme považovat akci Advent v Machníně. Po dohodě s libereckým 
vikariátem jsme zajistili nasvícení vnitřku kostela tak, aby si všichni mohli prohlédnout 
nádherné vitráže. Zakoupili jsme LED řetězy, na třetí pokus přes pana Kendika sehnali 
první machnínský vánoční strom. Pak se již za velké účasti převážně machnínských 
občanů a zároveň za velké nepřízně počasí uskutečnil 16.12.2011 v našem kostele Božího 
srdce Páně první ročník akce Advent v Machníně. Po vystoupení dětí z místní ZŠ  
následovalo adventní čtení p. Polácha  a vystoupení paní Věry Poláchové. Po páterovi  P. 
Tomášovi Genrtovi OFM následovalo vystoupení Scholy od 3A (od tří Antonínů).Na závěr 
jsme rozsvítili vánoční strom. V klubu U Trubek na děti čekaly cukrovinky pro děti a vánoční 
dílna. 

17.  Na Štědrý den jsme se sešli v menší počtu v 16 hodin v machnínském kostele, kde jsme si 
pod vedením paní Štěpánky Prýmkové (DFXŠ) za účastí celé její rodiny společně zazpívali 
koledy. Vystoupili zde i děti z Nové čtvrti (kluci od Jirky B.) se hrou na flétnu a kytaru. Na 
harmonium zahrál pan Keclík, který celý týden před akcí ladil kostelní piáno a závěrečnou 
hrou na tento nástroj akci zakončil.  

18. 30.12.2012 se předseda OS a J. Boháč zúčastnili jednání s panem Rutkovským ohledně 
NÚP. 

19. 8.1.2012 jsme odeslali náměstku Rutkovskému žádost o urgentní převod plochy 10.06.RS2 
z Pozemkového fondu ČR na město, za účelem jeho pozdějšího pronájmu za účelem 
sportovně rekreačního vyžití občanů (J. Boháč). 

20. 12.1.2012 zaslal F. Budák žádost o doplnění chybějící dopravní značky u vyústění ulice 
Heřmánkové do Rynoltické. Značka byla doplněna. 

21. Na rozšířené schůzi výboru OS konané 12.1.2012 byla hlavním bodem příprava naší účasti 
a vystoupení na následném mimořádném jednání zastupitelstva k NÚP.  

22. Užší výbor OS schválil podobu prezentace našeho postoje k plánovanému vybudování 
průmyslové zóny nad Machnínem připravené J. Boháčem, která byla následně zaslána 
všem zastupitelům 16.1.2012. Následoval dotaz Ing. Rutkovského, zda zaslaná prezentace 
reperzentuje stanovisko výboru našeho OS.  

23. Díky prezentaci zaslané všem zastupitelům J. Boháčem se rozproudila diskuze především 
mezi Šolcem a Ing. Baxou, kde nám pan Šolc ukázal „úroveň diskuze“. Utnout je musel p. 
Dufek. 
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24. Ve čtvrtek 19.1.2012 jsme se zúčastnili mimořádného zasedání v sestavě J.Boháč, M. 

Porš, J. Šlambor a Z. Šulc. Všichni výše jmenovaní vystoupili v diskuzi, Jirka Boháč se 
svou prezentací. Když jsme na schůzi přišli, dostala se k nám zákulisní informace, že za 
nás bude ve věci průmyslové zóny 10.05.VO3 hlasovat jen 7 zastupitelů. Pro zrušení 
záměru bylo třeba 20 hlasů. Při hlasování konkrétně o této lokalitě, které proběhlo až 
20.1.2012 zhruba v 02,10 hod (! schůze začala v 10,00 19.1.!), jsme získali 18 hlasů. Těch 
18 hlasů ale považujeme za velký úspěch. Zastupitelé vyhověli jen malému počtu námitek 
a připomínek, stejně nebo podobně dopadly požadavky z Ostašova, Doubí... Na ploše 
10.04.VO3, to je vlevo od silnice na Chrastavu, žádná zóna nebude. Mezi poštou a 
fotbalovým hřištěm (plocha 10.13.BS2) také místo velké zástavby bude max. jeden dům, 
zbytek zůstane pro volnočasové aktivity. Na pozemku vlevo od silnice na Chrastavu 
směrem k Ovčí hoře průmyslová zóna nebude. Pozemek u Nisy proti poště směrem ke 
hřišti zůstane zachován pro volnočasové aktivity. Těm zastupitelům, o kterých jsme věděli, 
že nás podpořili, jsme zpětně poděkovali. 

25. I díky výše uvedenému zastupitelstvu jsme navázali užší kontakt se Spolkem přátel 
Ostašova a s paní Vízkovou z Doubí. 

26. Následně proběhlo tiskem několik zpráv a článků, včetně rozhovoru pana Šebelky s M. 
Poršem a J. Šlamborem. Na článek p. Šebelky reagoval negativně Ing. Rutkovský s 
odkazem na pravý stav věci. 

27. Dne 4.2.2012 se konal již 28. ročník tradičního výletu Ve stopě prvního machnínského 
lyžaře, organizovaný místní TJ PRAK. Tohoto závodu se zúčastnilo 18 nejvěrnějších 
závodníku včetně našich členů F. Budáka, M. Porše a teď již člena Vl. Šindeláře.  

28. Předseda sdružení poslal řediteli DPMLJ 5.3.2012 dopis, kde ho upozornil na nepořádek 
na otočce autobusů MHD u nádraží. Nejenže přišla odpověď, byl zde dokonce osazen koš 
na odpadky. Nepořádek je tam ale zas. 

29. 5.3.2012 přišel Jirka Boháč s plánem akcí v excelu,na kterém budeme postupně pracovat. 
Jirka zkoušel umístit tuto tabulku na web pro užší skupinu uživatelů, na google se to 
neosvědčilo. 

30. 12.3.2012 vyšel článek v MFdnes, že DPMLJ bude do autobusů instalovat kamery. A 
začnou na lince č.16. 

31. 13.3.2012 jsme obdrželi dopis ČSÚ o přidělení IČ, o které jsem žádali 9.3.2012. 
32. 14.3.2012 proběhla schůzka části výboru sdružení v užším složení s J. Boháčem, kde jsme 

plánovali další koncepci činnosti ve vztahu k NÚP a ostatním spolkům a osadním výborům. 
33. 31.3.2012 proběhla v našem kostele Božího srdce akce Jaro v Machníně.  Po velice 

zdařilém vystoupení dětí z machnínské školky byly pašijové zpěvy  pro mnohé příliš 
náročné. Na následná slova pátera  Pavla Tomáše Genrta navázala první část vystoupení 
Scholy od 3A (od tří Antonínů) pod vedení pana Zd. Glasera. Velice zdařilým blokem 
vystoupení  Prýmkových a Poláchových provázela Štěpánka Prýmková. Vyvrcholením této 
části odpoledne byla Schubertova Ave Maria v podání Věry Poláchové s klavírním 
doprovodem Báry Poláchové. Následovala druhá část vystoupení Scholy od 3A. Na závěr 
jsme viděli vystoupení pana Keclíka, který na Advent i nyní skvěle naladil piáno. V 
návaznosti na to M. Porš domluvil opravu dveří do zakristie, na kterou se použije i část 
dobrovolného vstupného z akce. Nové dveře vyrábí J. Čmelík. 

34. 10.4.2012 jsme na našem webu zveřejnili výzvu Městské policie Liberec ke spolupráci při 
tvorbě Plánu prevence kriminality města Liberce pro léta 2013 - 2015. Nikdo z občanů 
nereagoval. Dopis s náměty odeslal předseda OS 23.4. Zmínil v něm problémy s 
machnínským „Chánovem“, plánem instalace kamer do autobusu a spojitost volnočasové 
plochy s vyžitím mládeže. 

35. V sobotu 14.4.2012 proběhla v Machníně opět brigáda v rámci akce „UKLIĎME SI SVĚT :-
)“ ve spolupráci s libereckou ZO ČSOP Armillarií. Sešlo se nás 21 dospělých a 16 dětí, 
Odvezli jsme 4 přívěsné vozíky na sběrný dvůr. Závěr akce jako obvykle proběhl U Elišky. 
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36. 17.4.2012 jsme se ve složení M. Porš, P. Kneysová, J. Boháč, J. Šlambor společně se 

zástupci Spolku přátel Ostašova schůze Změny, kde jsme se radili, jak postupovat dále ve 
věci NÚP.  

37. 20.4.2012 M. Porš na žádost občanů zaslal na Oddělení dopravní obslužnosti KÚ žádost o 
úpravu jízdních řádů - mezi spoji v 7,01 a v 9,28  (MHD) o víkendu z Machnína do Liberce 
nic nejede. 

38. 21.4.2012 proběhly Ostašovské poutní slavnosti, kam jsme byli zváni.Zúčastnil se 
předseda sdružení M. Porš. 

39. Drby ohledně Čarodejnic, nás a hasičů jsme se snažili vetovat jak na stránkách, tak později 
i ve vývěsce sdružení (prosklená magnetická vitrína), kterou jsme díky Ing. Černému, 
členovi rady města Liberce za VV,  mohli osadit na budovu pošty. Kromě našeho sdružení 
by měla sloužit i ke zveřejnění důležitých informací od města, smutečních oznámení, 
případně jiných důležitých sdělení.  

40. 25.4.2012 jsme zřídili bankovní účet našeho OS u KB Liberec.  
41. 25.4.2012 jsme se zúčastnili veřejného seznámení s aktuálními informacemi k NÚP, které v 

Ostašově pořádal Spolek přátel Ostašova. Vystoupil zde s upravenou prezentací J. Boháč. 
M. Porš a v diskuzi i P. Kneysová.  

42. 28.4.2012 proběhl U Elišky třetí Taneček, opět s Milanem Pilařem a spol.. Zúčastnili se i 
zástupci Spolku přátel Ostašova. 

43. 30.4.2012 jsme obdrželi od paní Sovinové z magistrátu (sekretariát kanc. primátorky) návrh 
termínu setkání představitelů našeho sdružení s primátorkou a jejími náměstky - 16.5.2012 
v 16,00. 

44. J. Boháč pravidelně aktualizuje kontakty na e-mailu na somachnin@seznam.cz 
45. 2.5.2012 se j. Boháč sešel ve věci prům. zóny se starostou Vratislavic p. Pohankou. 
46. Průběžně se nám hlásili noví sympatizanti, které jsme registrovali v adresáři a budeme je 

obesílat aktuálními informacemi (p. Tesařová, Bubnovi, p. Akrman, M. Zaplatílková, M. 
Ulrychová, E. Bubeníková + T. Sudek, V. Kubíčková...) 

 
 
Zapsal: Ing. Porš 
 
3.5.2012 schválila členská schůze Společnosti občanů Machnína, o.s. 


