Přehled činnosti Společnosti občanů Machnína o.s. - 31.1.2013 - 20.2.2014
Datum
31.1.2013
7.2.2013

Popis

Komentář ke schůzi 20.2.2014

Členská schůze o.s.
Účast členů výboru na schůzce k NÚP se zástupci ostatních sdružení a osad. výborů - utajování
věcí kolem NÚP
DOPORUČUJEME ÚČAST, potřeba zajistit
sníh na další ročník!!!

16.2.2013

Účast našich zástupců na akci "Ve stopě prvního machnínského lyžaře" - TJ PRAK

20.2.2013
23.2.2013
24.2.2013
24.2.2013
11.3.2013
20.3.2013

Schůze výboru o.s. - petice - NÚP - referendum
Účast našich zástupců na akci "Ostašovský masopust"
"Po (ve) stopě pivní pěny!" - turistický výšlap do Kr. Studánky - 12 účastníků
Nahlášena černá skládka na Bedřichovce p. Rychetskému
Schůze výboru o.s.
Dopis p. Rychetskému - těžba dřeva na Bedřichovce - problémy s průjezdem

23.3.2013

Jaro v Machníně - sbor ZNIČEHONIC, E. Wienner - M. Polách, Š. Prýmková, p. Keclík

27.3.2013
30.3.2013

Účast J. Boháče na přednášce "Moderní přímá demokracie" (švýcarský model)
Účast našich zástupců na akci "Výlet za Hliníkem do Humpolce" - TJ PRAK

Zdařilé…

3.4.2013

Účast zástupců o.s. na jednání v místní knihovně - záchrana?

Následná řada jednání a výzev veřejnosti…

Účast na akci„Večer se starostou“ na téma
„Ohrozí nová průmyslová zóna v Machníně i Chrastavu?“
Odeslání upozornění na vyloučení pro neplacení příspěvků a následné automatické vyloučení
Vydán Machnínský občasník č. 1/2013 - knihovna, čarodejnice, brigáda, mateřské centrum
Brigáda - příprava na Čáry v Machníně
TV - "Boj o půdu", z cyklu "Nedej se" - tentokrát o nesmyslném zastavění orné půdy
Čarodejnice v Machníně - ve spolupráci s TJ Jiskra
Brigáda - Chotyňská - Hrádecká - likvidace naveženého "biodopadu" - Jarní úklid v Machníně - 1.
etapa
Mateřské centrum v Machníně - 2. etapa
Jarní úklid v Machníně
Setkání v klubu U Trubek k NÚP
Odeslány dotazy k besedě k NÚP nám. Rutkovskému
Účast na besedě s občany k NÚP v machnínské škole
Dopis p. Rašínovi - biokoridor
Organizační schůzka k dětskému dni
Podat námitku k NÚP? Podpora Ostašova…
Dětský den v Machníně - společně s TJ Jiskra Machnín a dobrovolníky
Započetí prací na opravě vodovodního řadu v Chotyňské a Donínské ulici
Účast našich zástupců na akci "Strážské slavnosti"
Účast našich zástupců na akci "Ostašovská noc III"

Přípravě jsme věnovali mnoho času,
bohužel min. účast veřejnosti…
Jarisch, Kasan
M. Porš

8.4.2013
11.4.2013
24.4.2013
28.4.2013
28.4.2013
30.4.2013
4.5.2013
7.5.2013
11.5.2013
13.5.2013
16.5.2013
21.5.2013
27.5.2013
29.5.2013
květen
8.6.2013
červen
15.6.2013
22.6.2013

1

Uklizeno - konec dubna
J. Šlambor
Seznámení veřejnosti se záměrem opravit
hodiny

Machnín, Ostašov
Zdařilá akce i přes nepřízeň počasí

Vysázení keřů, stromků…
Střešní azbest. krytina v příkopě!!!
Špatně zvolené prostředí…

F. Budák
V býv. knihovně!
Zdařilá akce, velká pomoc dobrovolníků
Nikdo s námi nemluvil, nekoordinoval…
Super akce - příklad?
Viz předchozí

červenec
září
3.9.2013
19.9.2013
září
23.9.2013

Předána kronika sl. Beňové - práce o Machnínu
Urgování mateřského centra - knihovna
Odeslán dopis všem zastupitelům ohledně NÚP a "nové utajovací strategie NÚP"
Schůze výboru o.s. - NÚP, grant
Projednávání přípravy žádosti o grant
Účast našich zástupců na jednání Změny k NÚP

26.9.2013

Účast zástupců o.s. na zasedání zastupitelstva

říjen
3.10.2013
4.10.2013

Podpora referenda
Jednání s novým farářem R. Vašinkem ohledně akcí v kostele a grantu
Odeslání žádosti o grant

17.10.2013

Schůzka s nám. Rutkovským ohledně NÚP - na jeho výzvu

7.11.2013

Schůze výboru o.s.

14.11.2013

Schůzka v klubu U Trubek - seznámení s žádostí o grant, NÚP…

17.11.2013
22.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
5.12.2013
29.11.2013
30.11.2013
4.12.2013
7.12.2013

6.1.2014
11.1.2014
leden
leden

Schůze výboru o.s.
"Lidé jsou v šoku. Město řeší jejich námitky k nové tváři Liberce tajně" - článek na iDNES.cz
Odeslána první verze článku do Libereckého zpravodaje - společně s SP Ostašov
Liberecké průmyslové zóny v TV vysílání - Události v regionech
Schůze výboru o.s. - Advent, Vánoce, strom…
Úklid a výzdoba kostela na Advent a vánoce
Pokácení, odvoz, stavění stromu (jeřáb) a zdobení stromu, večer rozsvícení osvětlení kostela
Zpráva o přidělení dotace z Nadace VIA
Vánoční dílničky, Advent v Machníně - děti z MŠ, sbor Cantemus, manželé Poláchovi, R. Vašinek
Setkání sousedů a přátel na Štědrý den v kostele - Poláchovi, Prýmkovi, hoši z Nové čvtrti, M.
Nováček, p. Keclík
Slavnostní otevření přemístěné knihovny v budově školy
Kácení vánočního stromu
Článek v Libereckém zpravodaji
Zveřejnění grantu a výzvy - výtvarná soutěž

15.1.2013

Schůze výboru o.s. - grant,

30.1.2014
5.2.2014
5.2.2014
7.2.2014
13.2.2014
15.2.2014
17.2.2014

Schůze výboru o.s. - termín členské schůze, plán akcí, plaketa
Odeslána žádost o zřízení transparentního účtu u KB
Dostali jsme návrh plakety . Vzorek
Jednání s ředitelem školy v Ostašově - dětské hřiště u školy v Machníně
Schůze výboru o.s. - příprava členské schůze, plán akcí, plaketa
Účast našich zástupců na akci TJ PRAK "Výlet po trase nové silnice z Hrádku do Bílého kostela"
Odladění transparentního účtu, průběžné práce na tiskových materiálech

24.12.2013

Malý zájem, ruší záměr Mateřského centra

Vystoupení proti utajování plánů kolem NÚP

M. Porš
Boháč, Porš - požadovány ústupky, vše "v
režimu utajení"
Příprava schůzky U Trubek
Neformální a zdařilá akce, budeme
pokračovat…
Rozhovor - Haidlová, Porš
Vyšlo až v lednovém čísle
Rutkovský, Haidlová, Porš

SUPER akce
M. Porš
A. Poršová!
Odeslán v listopadu...
Uvedení č. účtu na www a oslovení
sponzorů

2

Porš
Hlavsa, Porš

