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Zapojte se s námi do úklidu  

V sobotu 16. dubna 2016. 

Uvítáme jednotlivce včetně dětí v 9,00 hod u pošty 

 

Pokud máte nějaké náměty, typy, kde je třeba uklidit, napište je na mail         
sdružení, nebo zavolejte. Na brigádu si vezměte rukavice, pytle zajistíme.  
              Uvítáme i účast "motorizovaných hlídek" s přívěsnými vozíky, 
         aby bylo na čem odpad svážet ke kontejneru. Kontejner  
                    bude přistaven v areálu bývalé firmy Mehari, nyní AP    

         METAL v ulici Tolstého. Prosím ty, kteří vozíky  
                   vezmou, ozvěte se mi. Děkuji.  
                           M. Porš – somachnin@seznam.cz,  
                                            tel. 777 787 021 

mailto:somachnin@seznam.cz




Čaro
dějnice

Spolek SOMACH + TJ Jiskra Machnín + SDH Machnín zvou na

občerstvení od 17.00

lampionový průvod od 20.00

zapálení vatry asi 20.30

soutěž masek • hudba • buřty
V S T U P  Z D A R M A

Čaro
dějnice
na hřišti TJ Jiskra v Machníně

30
/4/
2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis zápasů: 

 

Oslava 70-tého výročí založení klubu TJ Jiskra Machnín: 

11. 6. 2016 hřiště TJ JISKRA 

Předběžný časový program: 

13:00     Zahájení akce, úvodní proslovy… 

14:00     Zápas Staré gardy 

17:00     Zápas Machnínského áčka 

19:00 – 2:00?     Pokračování oslav, rozlučka se sezónou  A týmu… 

Datum a čas výkopu Domácí Hosté Hřiště 

16. 4. 2016 17:00 Machnín Český Dub Machnín 
24. 4. 2016 17:00 Hlavice Machnín Hlavice 
30. 4. 2016 17:00 Machnín CAMEL Jablonec n. N. Machnín 
8. 5. 2016 17:00 Bílý Kostel B Machnín Bílý Kostel 
14. 5. 2016 17:00 Machnín Václavice Machnín 
21. 5. 2016 14:00 Vesec B Machnín Vesec 
28. 5. 2016 17:00 Machnín Rozstání Machnín 
4. 6. 2016 10:45 Kr. Studánka B Machnín Kr. Studánka 
11. 6. 2016 17:00 Machnín Rynoltice B Machnín 



KNIHOVNA? MÁTE TO K NÁM BLÍŽ, NEŽ SI MYSLÍTE… 

Pokud patříte mezi vášnivé čtenáře, tak právě Vás zveme k návštěvě pobočky Krajské 
vědecké knihovny v Liberci, která sídlí v budově základní školy (Heřmánková ulice).
 V komorním a příjemném prostředí si můžete vybrat z několika tisíc knih různých 
žánrů – najdete u nás romány a povídky ze současnosti nebo historie, romantické příběhy, 
detektivky,… Nechybí ani několik titulů časopisů (např. Květy, Home, Lidé a země, Praktická 
žena, Reflex, Vlasta). Velkou pozornost věnujeme dětem – kromě nabídky knih a časopisů 
pro ně připravujeme zajímavé programy. Velmi dobře funguje spolupráce se základní školou 
– děti v prostorách knihovny stráví mnoho zajímavých chvil.    
 Pokud k nám do knihovny zavítáte a nebudete si vědět rady, můžete se s důvěrou 
obrátit na paní knihovnici, která Vám s výběrem četby ráda pomůže. Vzhledem k omezené 
velikosti pobočky je i výběr knih omezený – nicméně, pokud si v katalogu knihovny na našem 
webu (http://ipac.kvkli.cz/) vyberete titul, který v machnínské pobočce není k dispozici, na 
vyžádání Vám ho dopravíme z hlavní budovy. Všechny nabízené knihy a časopisy si můžete 
vypůjčit domů na dobu jednoho měsíce.      
 Součástí nabídky knihovny je také přístup k internetu, který mohou zájemci využít 
k vyhledávání. Na setkání s Vámi se těší knihovnice machnínské pobočky Vlaďka 
Sodomková v pondělí a čtvrtek od 13 do 16 hod. 

********************************************************************************************************* 

Mladí hasiči z Machnína zvou další zájemce mezi sebe – můžete se ozvat na mail: 

mladihasici@sdhmachnin.cz, 

nebo zavolat starostce SDH Kátě Papajové na tel. 731 796 678. 

Případně se podívat na web: sdhmachnin.cz/menu/mladi-hasici 

Nejbližší akce, kde můžete vidět, jak to mladí hasiči z Machnína zvládají, je Dvojboj    Sv. 
Floriána, který se uskuteční 15. 5. 2016 od 9, 00 hod na hasičské louce v Machníně. Pokud 
chcete navštívit soutěže mimo Machnín, obraťte se na vedoucí mladých hasičů. 

 Nejen členové SDH, ale všechny děti s rodiči mohou přijít na Soptíkovu 
machnínskou šlápotu, která se uskuteční předběžně 10. 9. 2016. 

********************************************************************************************************* 

Nový územní plán - Machnín 

Sousedé, stále není rozhodnuto, co budete mít za svými domy, zda zeleň nebo stavby 

či průmysl! 

Věnujte proto pozornost novinkám na našich stránkách www.somach.cz včetně diskuse 

www.somach.cz/diskuse-prispevky/.   

Podívejte se i na oficiální stránky www.uzemniplanliberec.cz/. Pouze do 15.4. máte možnost 

podávat připomínky k tomuto novému návrhu územního plánu. Po obdržení stanovisek 

dotčených orgánů a připomínek občanů bude návrh upraven a předložen k 

veřejnému projednání na podzim roku 2016 ! 

Spojení na spolek Společnost občanů Machnína: 

www.somach.cz, somachnin@seznam.cz, tel. 777 787 021 (předseda M. Porš) 

Spojení na Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku: 

ovmachnin@seznam.cz, tel. 602 182 787 /(předseda M. Hlavsa)  
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