
 

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

zřízen na zasedání zastupitelstva města Liberce dne 25.6.2015 

Přehled komunikace, která se týká úklidu listí: 

 

 

• 17. 10. 2017 jsem poslal Ing. Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 
následující mail 

 ( z komunikace s Ing. Sládkovou jsem vypustil pasáže, které se netýkají zde řešené záležitosti) 

Dobrý den, paní inženýrko. 
Na základě našeho telefonátu připomínám heslovitě: 

1. Přistavení kontejneru před hřbitov v Machníně pro podzimní úklid listí a trávy – chtějí zajistit 
ženy z Machnína. Je to přibližně zde: https://mapy.cz/s/28hqL Pokud to bude možné, 
domluvíme, kdy by to bylo vhodné a dám, vědět. Asi ideální kontejner předem, jak jste 
říkala, abychom mohli listí dávat rovnou do něj a nerozfoukal ho vítr. 

Děkuji předem za odpověď i pomoc s řešením našich záležitostí. 

Přeji hezký den a těším se na další spolupráci. 

S pozdravem Ing. Milan Porš 

…………… 

• 18. 10. 2017 jsem napsal: 

Dobrý den, paní inženýrko. 

Včera jsme si volali a psal jsem Vám. Teď jsem se Vám nedovolal. Naše ženy mě překvapily. 
Hrabat jdou dnes odpoledne. Pokud vůbec, kdy je reálné přistavit kontejner ke hřbitovu, prosím? 
Mám jen strach, aby vítr listí nerozfoukal. 

Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den. 

S pozdravem Ing. Milan Porš 

…………… 

• 18. 10. 2017 proběhla před hřbitovem brigáda, foto viz zde: 
http://somach.rajce.idnes.cz/Uklid_pred_hrbitovem_18._10._2017/ 

…………… 

 

• Tuším, že 23. 10. 2017 mi volala paní Mrovčáková, co že jsme si to dovolili, uklidit před 
hřbitovem předem to nenahlásit atd. Zjednodušeně řečeno jsem dostal vynadáno. 

…………… 

 

• 25. 10. 2017 přišlo od Ing. Sládkové:  

Dobrý den pane Porši, 

Ad1) vyřešeno přes paní Mrovčákovou, která se s Vámi spojila telefonicky. Tedy pro příště úklid 
listí na a před hřbitovem prosím řešte přes ní. 

S přáním hezkého dne 

Ing. Lucie Sládková 

…………… 

 

 

 

https://mapy.cz/s/28hqL
http://somach.rajce.idnes.cz/Uklid_pred_hrbitovem_18._10._2017/


 

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

zřízen na zasedání zastupitelstva města Liberce dne 25.6.2015 

 

• 28. 10. 2017 jsem na upozornění občanů napsal paní Mrovčákové: 

Dobrý den, paní Mrovčáková. 

Když jsme spolu naposledy mluvili ohledně pytlů s listím na hřbitově, předpokládal jsem, že se 
Vám odvoz pytlů podaří obratem zajistit. Dnes mi volají lidi, kterých na hřbitov teď chodí opravdu 
mnoho, že tam pytle stále jsou. Je to tak velký problém, zajistit jejich odvoz? Mrzí mě, že jste 
neřekla na rovinu, že tam ještě tento týden budou. Sousedky, které listí hrabaly, chtěly, aby byl 
před hřbitovem na Dušičky pořádek… 

Dejte mi, prosím, vědět, zda a kdy dokážete odvoz pytlů zajistit. 

Děkuji předem za odpověď. 

S pozdravem Ing. Milan Porš 

…………… 

 

• 29. 10. 2017 napsala paní Mrovčáková: 

 
Dobrý den, zajistila jsem to obratem, ale volal mi pan Grof z FCC, že byl podmáčený terén a 
nedostali se tam s autem a slíbil mi, že to ihned vyvezou. Kdyby to neslo tak bych Vám to na 
rovinu řekla. Před dušičkami byl objednán i mimořádný svoz, ale vše ovlivnit nemohu, i když bych 
chtěla. 
Hezký den (Jaroslava Mrovčáková) 

…………… 

 

• 29. 10. 2017: 

Člen OV Ing. Boháč 30. 10. 2017 se svou paní sbíral pytle s listím, které vichřice rozfoukala po 
hřbitově.  

…………… 

 

• 30. 10. 2017: 
 
30. 10. 2017 jsem odvážel na sběrný dvůr větve, které buď popadaly nebo byly v rámci hrabání 
listí 18. 10. odstraněny jako nálety nebo nebezpečné a překážející dopravě na Hrádecké ul. před 
hřbitovem. Kolem osmé hodiny ranní jel kolem hřbitova. Před bránou stálo malé auto TSML s pytli 
listí na korbě. Zaradoval jsem se, že je vyřešeno. Obratem mi volal Franta Budák, že jel kolem a 
zastavil se tam. Osádka vozu mu sdělila, že uklízí listí na hřbitově a mají zákaz odvážet naše pytle 
s listím, které naše ženy shrabaly 18. 10. 2017 před hřbitovem. 
 
 
Moje reakce bude v samostatném dopise. 

 
 

Ing. Milan Porš 
                                                       předseda Spolku SOMACH, 

                          člen Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 
  

V Machníně 31. 10. 2017 


