
Přehled činnosti Společnosti občanů Machnína o.s. od 3.5.2012 do 31.1.2013

Předběžné 
datum konání 

akce nebo 
datum zadání
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Komentář ke schůzi 31.1.2013

3.5.2012 Členská schůze sdružení x Zavedení členského příspěvku  a jiné

7.5.2012 Tvarovky u býv. MNV x
Nové uložnení odvodňovacích tvarovek podél 
MNV zajistil u správy majetku ML, Franta B.

16.5. Schůzka s primátorkou x

Schůzka zástupců o.s. Milan, Pavlína, Franta a p. 
Šlambor s primátorkou a jejími náměstky, 
komentář extra. Zastupitelé zde obdrželi v závěru 
jednání i pozvánku na pochod STOP zónám

22.5.2012
Nové dveře do zákristie - sponzoring 3 
000,- z fondu sdružení

x
Nové dveře do zákristie - sponzoring 3 000,- z 
fondu sdružení

23.5.2012
Dopis od Koridu - přidané zastávky na 
Bedřichovce o víkendu - od 10.6.

x
Dopis od Koridu - přidané zastávky na 
Bedřichovce o víkendu - od 10.6.

31.5. Účast na zastupitelstvu x
Další prezentace OS na zastupitelstvu, zastupitelé 
schválili další kroky k PZ Machnín

1.6.2012
odevzdání zpracovaného návrhu 
projektantem

x Prům. zóna u obalovny stále v ÚP

2.6.
Pochoďák STOP PZ - Ostašov -
Machnín přes hrůzy Zlatého kopce

x

Mediálně úspěšná akce (titulní strana 
Libereckého deníku, článek v MFDnes, informace 
na IDNES atd.) minimálně 292 účastníků, výstava 
fotografií Machnína, bouřlivá diskuse a  kulturní 
tečka v Ostašově

průběžně Oslovení jednotlivých zastupitelů x

Průběžně proběhly schůzky s: dnes bývalým 
náměstek KÚ a předsedou  klubu ČSSD SEPPEM, 
předsedou  klubu ODS HAMPLEM, býv. 
předsedou  klubu VV ČERNÝM, členy strany 
Změna pro Liberec (Baxa, Hrbková, Korytář atd.), 
starostou Vratislavic Pohankou, starostou 
Chrastavy Canovem atd.

9.10.2012 Anketa k volnočasové ploše x Anketa k volnočasové ploše

20.10.2012 Podzimní tóny v Machníně x
Pěkná akce, Musica Viva, Generace Gospel, Karel 
Diepold

14.11.2012 Urgence kvality opravy ul. Chotyňské x Urgence kvality opravy ul. Chotyňské

2.12.2012 Nahlášena černá skládka - Tolstého x Nahlášena černá skládka - Tolstého

15.12.2012
Advent 2012 - včetně stavění stromu, 
nasvícení kostela

x
Zdařilá akce, 2. vánoční strom v Machníně , 
školka, Laurentius, Poláchovi, Prýmková

podzim 2012 Oslovit dotčené orgány města ŽP, KÚ, - x
Průběžně proběhly schůzky s dotčenými orgány 
MML, KÚ a  MŽP

24.12.2012 Odpolední "půlnoční"  2012 x

Vánoční zpívání pro členy sdružení, vlmi příjemná 
akce, vybráno 435 Kč pro kostel, Prýmkovi a kluci 
Boháčovi. Zájem příště přizvat i další děti.

1.12.2012 Pronájem plochy u pošty - od města x
Ukončení  ankety k volnočasové ploše, výsledek : 
Milan

24.10.2012 Společné jednání s dotčenými orgány x Zástupci sdružení nebyli přizváni



leden 2013 
nebo duben 

Posouzení domumentace krajským 
úřadem

x Předběžný plán MML

5.1.2013 Černá skládka Tolstého ul. - urgence x Upozornění MML na černou skládku

7.1.2013 Razítko x Sdružení má razítko
31.1.2013 členská schůze sdružení x Členská schůze viz. zápis. 


