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   „Učme se mít rádi místo,  
   kde žijeme…“ 

 

 
 
 

Tento projekt podpořila Era 
prostřednictvím Nadace VIA. 

 
 
19.12.2014 byla podepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z programu ČSOB 
a Era pro podporu regionů ve výši 43 000,- Kč. Nadační příspěvek je poskytnut na 
realizaci projektu „Učme se mít rádi místo, kde žijeme…“ jako příspěvek na pokrytí 
nákladů vyjmenovaných v rozpočtu projektu. Průběžně Vás zde budeme informovat o 
akcích, souvisejících s tímto grantem. 
 
 

INFORMACE O PROJEKTU 
 
Stručná anotace projektu:  Ve spolupráci s farností chceme zrekonstruovat věžní hodiny na 
kostele a upravit jeho okolí tak, aby bylo možné kostel využívat ke kulturním akcím,  prostor 
mezi ním a hřbitovem pak využít jako centrum pro setkávání obyvatel Machnína, 
zainteresovat děti z místní MŠ a ZŠ do údržby místa, napomoci všem obyvatelům k tomu, 
aby se necítili jako anonymní obyvatelé velkého města Liberce, ale získali jak informace o 
historii, tak lepší vztah k místu, kde žijí. Nejen členy sdružení a naše stávající příznivce 
chceme zapojit do přípravy a pořádání kulturních a zábavných akcí pro děti i dospělé. 
V neposlední řadě chceme pomoci místním seznámit se s tvorbou místních a regionálních 
umělců a interpretů. Nové kostelní hodiny jako symbol obnovy kulturního a společenského 
života v městské části Liberec 33 – Machnín. Opravené věžní hodiny budou vidět a slyšet 
v celém Machníně, budou tak spojujícím článkem, který pomůže lidi stmelit, spojit v cestě 
za společným cílem. 
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Jaké jsou cíle projektu?  
 
Hlavním cílem projektu je, abychom všichni nebrali Machnín, místo kde žijeme, jen jako 
místo, kam se vracíme po práci. Abychom v lidech vypěstovali vztah k historii i současnosti 
této městské části. Bez této vazby, bez zlepšení vztahů mezi lidmi žijícími vedle sebe, se tu 
nemůžeme cítit jako DOMA. Když bude každý z nás mít rád Machnín, bude se tu cítit 
lépe... Je třeba oživit veřejný a společenský život v obci, i když to samostatná obec jako 
taková není. Chceme vytvořit místo a příležitosti pro setkávání lidí bez toho, že by to 
muselo mít náboženský podtext. Obnovu kostelních hodin a jejich budoucí odbíjení 
vnímáme jako symbol sounáležitosti a pospolitosti lidí, kteří zde žijí. Zkulturnění prostoru 
mezi kostelem a hřbitovem chápeme jako jakousi náhradu vesnické návsi, vytvoření místa 
pro setkávání lidí.  
Chceme větší zapojení místních občanů, dětí z MŠ a ZŠ do údržby a společenského a 
kulturního života v místě, kde všichni žijeme. Snažíme se oživit kulturní a společenský 
život, zapojit co nejvíce občanů včetně dětí a členů dalších spolků do dění v Machníně. 
 
 
Co je obsahem projektu?  
 
Celý projekt můžeme rozložit na dílčí cíle. Jedním z nich je krásnější a čistější prostředí, 
kde žijeme (1). Tomu pomůžeme akcí Jarní úklid v Machníně, kde si společně s dětmi a 
dobrovolníky uklidíme především okolí ulic a hlavních komunikací od odpadků po zimě. 
Zahájíme práce na obnově zeleně u kostela. Průběžně budou členové OS a ostatní občané 
udržovat pořádek v okolí kostela. 
Ke zlepšování sousedských vztahů, seznamování se (2) navzájem pomohou především 
akce v kostele a na hřišti TJ Jiskra Machnín. 
Začátkem prosince zajistíme, postavíme a ozdobíme společně vánoční strom před naším 
kostelem  Božského srdce Páně. 7.12.2013 zde proběhne akce Advent v Machníně 2013. 
V kostele vystoupí regionální pěvecký sbor Cantemus a děti z místní MŠ. Na závěr akce 
slavnostně rozsvítíme vánoční strom a nastavíme osvětlení vitráží vždy ve večerních 
hodinách po celou dobu Adventu. Všechny návštěvníky akce zde seznámíme s našimi 
plány na revitalizaci okolí kostela a celým zde popisovaným projektem. Vyzveme je ke 
spoluúčasti na projektu včetně shromažďování materiálů o historii Machnína. Souběžně 
vyhlásíme soutěž o nekrásnější dětské výtvarné dílo s machnínskou tematikou. To vidíme 
jako další dílčí cíl – seznámit machnínské dospělé i děti s historií i současností místa, 
kde žijí (3).  
24.12.2013 v odpoledních hodinách uspořádáme v kostele odpolední setkání, kde vystoupí 
místní umělci a naše děti. Společně si zazpíváme koledy a popřejeme hezké Vánoce. 
V jarních měsících uspořádáme na stejném místě Jaro v Machníně 2014. Opět 
předpokládáme účast místních dětí, herců a zpěváků DFXŠ, kteří zde žijí, případně dalších 
regionálních umělců, kteří zde vystupují bez nároku na honorář. Po akci vystavíme kroniku 
Machnína a seminární práci místní studentky na toto téma. Vystavíme i další materiály, 
které se podaří shromáždit. Ve spolupráci s p. Egon Wiener doplníme shromážděné 
materiály o exponáty z jeho sbírky historických pohlednic, které se týkají Machnína. 
Začátkem jara započnou práce na rekonstrukci věžních hodin jako symbolu soužití lidí 
v Machníně (4). V areálu místního fotbalového hřiště ve spolupráci s TJ Jiskra Machnín a 
místními hasiči proběhnou posledního dubna Čarodějnice v Machníně . Začátkem června 
uspořádáme na stejném místě Dětský den v Machníně, na kterém se bude podílet 
minimálně dalších 15 dobrovolníků z řad občanů.  
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Během léta bychom chtěli uspořádat v areálu TJ Jiskra Machnín vystoupení regionální 
amatérské kapely opět bez nároku na honorář pro širokou veřejnost. V září 2014 proběhne 
v kostele akce Podzimní tóny v Machníně 2014, kde vystoupí regionální umělci, bude 
uspořádána výstava prací dětí a vyhodnocení soutěže o nejlepší výtvarné dílo dětí z MŠ a 
ZŠ . Na přípravě akcí v kostele včetně jeho úklidu před i po akci, výzdoby, i v areálu TJ 
Jiskra Machnín, se budou podílet naši členové, dobrovolníci, členové TJ Jiskra i místní děti. 
Předpokládáme tak propojení aktivit (5) doposud převážně individuálně pracujících 
spolků a sdružení. V rámci tohoto cíle budeme pokračovat v doposud oboustranně 
prospěšné spolupráci především se Spolkem přátel Ostašova. 
Nepravidelně budeme vydávat neoficiální tiskovinu“Machnínský občasník“, kterou budeme 
zveřejňovat na stránkách sdružení a distribuovat do schránek. O všech akcích, jak je 
uvedeno dále, budem všemi možnými způsoby informovat především místní veřejnost, což 
vidíme jako další dílčí cíl projektu – zlepšení informovanosti občanů o dění v Machníně 
(6). 
Všechny tyto dílčí cíle by měly směřovat k tomu, že se naučíme mít rádi místo, kde 
žijeme (7). 
 
 
Kde bude projekt realizován? 
 
 
Projekt bude realizován v Liberci 33 – Machnín, který má i s částí Karlova a 
s Bedřichovkou přes 1 000 obyvatel. Především pak v kostele Božského srdce Páně 
(v majetku Římskokatolické farnosti Chrastava). Dále pak na přilehlých pozemcích kolem 
kostela a před hřbitovem, který je ve vlastnictví Technických služeb města Liberce a.s., a 
na pozemcích, které má od města Liberec dlouhodobě pronajaté fotbalový oddíl TJ Jiskra 
Machnín. Žádná z uvedených lokalit není chráněna zákonem. Nepředpokládáme, že 
potřebujeme pro kosení trávy a úklid odpadků v prostoru před hřbitovem souhlas TSML, 
pokud bude třeba, zajistíme ho. 
 
 
Časový harmonogram projektu: 
 

 
7.12.2013 – Advent v Machníně  
24.12.2013 – vánoční setkání, zpěv koled  
5.4.2014 –  Jaro v Machníně 2014, výstava 
30.4.201 – Čarodějnice v Machníně 2014  
3.5.2014 – Jarní úklid v Machníně  
jaro – léto 2014 - rekonstrukce věžních hodin, údržba zeleně  
7.6.2014 2014 – Dětský den v Machníně 2014  
léto 2014 – pokosení svahu nad hřištěm TJ Jiskra Machnín – před následující akcí  
léto 2014 – přátelský fotbalový zápas, vystoupení hudební skupiny v areálu TJ    
      Jiskra Machnín  
Září 2014 – Podzimní tóny v Machníně 2014, vyhodnocení výtvarných prací dětí  
Průběžně údržba okolí kostela a před hřbitovem  
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      Tento projekt podpořila Era 
      prostřednictvím Nadace VIA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Více průběžně zde: http://www.somach.cz/grant/ 
 
 

 
 
 

 Milan Porš - předseda sdružení občanů 
 

 V Machníně 8.1.2014 
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