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Občasník obce Stvolínky,
vychází pravidelně nepravidelně, informuje a snad i pobaví
14.srpna 2015

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, uplynul zase nějaký čas od posledního
vydání obecních novin a myslím, že by bylo dobře připomenout si, co se
za poslední dobu událo u nás v obci. Mám velkou radost z toho, když se
aktivně účastníte pořádaných akcí a dobře se bavíte, nebo pomáháte
činem nebo radou pro zlepšování života v naší obci. Budeme se i nadále
snažit, aby se naše společné soužití rozvíjelo. Moc děkuji všem, kteří se
podílejí na přípravě kulturních a společenských akcí.

Co se událo
Maškarní zábava
Poslední únorový den se ve Stvolínkách nesl ve znamení
masek a maškar. Odpoledne se na sále obce sešly děti ve
svých krásných maskách. Některé děti nebyly ani k
poznání, sál zaplnili piráti, princezny, víly, Batman, Hulk,
čarodějnice, ohnivá stvoření, berušky, Pipi dlouhé
punčošky, kočičky i větší tygříci, taky malí pracanti a
dokonce se sem zatoulal z pekla i jeden malý čert (možná
se tady zapomněl od mikulášské nadílky, nebo už se
nemůže dočkat té další).
Tři Šaškové a lesní víla pro děti
připravili hromadu soutěží, tančili s nimi, a rozdávali malé dobroty.
Vrcholem odpoledne byla promenáda masek, děti představily svoji masku a
všem se ukázaly, aby si je každý mohl dostatečně prohlédnout. Na sále byla
také malá dílna, na které děti vyráběly škrabošky a veselé čepičky. Protože
dětská fantazie nemá naštěstí žádné hranice, vznikly opravdu krásné
originály.
Po dětech své kostýmy předvedli večer i dospělí. Myslím, že si s dětmi vůbec nezadali. Na sál
postupně přicházely zajímavé masky, které hned v zápětí důkladně prohlížely
nezdolné zdravotní sestřičky. Některé rodiny přišly ve zvláštním složení,
námořník si vedl svou kravičku, která nabízela své mlíčko, jejich příbuzným už
zbyl jen vězeňský mundúr.
Největší skupinou byli zdatní fousatí trpaslíci, kteří s sebou vedli svou hodně
vysokou Sněhurku. Nechyběly ani důstojné jeptišky, dokonce dorazil i pan
páter.
Kočky a kočičky tančily sálem se svými námořníky a natěrači. A na
svou příležitost čekali i dva upíři. I kostlivec přišel ukázat své vybledlé kosti.

Čarodějnice si našly své řezníky a do Stvolínek dorazili i nebezpeční mafiáni se svými překrásnými
společnicemi. Na sále byli i hodinoví manželé. A aby plejáda byla úplná, dorazili vodníci, tahitské
tanečnice i nejeden suchý chleba, který se celý večer pečlivě snažil pořádně se
namazat.
Večer plný hudby a zábavy uběhl tak rychle, že se nikomu nechtělo moc domů,
ale každá zábava musí skončit, a tak skončila i tahle noc plná maškarního reje.
Už se těšíme, na tu příští rok - možná bude i tematická, kdo ví? Že by RIO?
Zasedání dámského klubu
Dámský klub zasedal za uplynulé období dvakrát, první setkání se uskutečnilo 7. února 2015 a
druhé 7. března 2015. Dámy přinesly ochutnat své úžasné dobrůtky. V únoru jsme mlsaly sladce a v
březnu pro změnu slaně a kysele. Při příjemném povídání čas utíkal jako voda. Jaro letos přišlo velmi
záhy a tak se stalo, že se další zasedání uskuteční až těsně po prázdninách, snad budete zpět
z dovolené. Přineste fotky, k dispozici bude i počítač, aby se dostalo i na ty digitální.
Tvořivá dílnička a posezení v knihovně
14. března jsme se začali připravovat na velikonoce, pro kulturní komise
připravila zajímavou dílničku, práce s hlínou, válečkem a vykrajovány šla dětem od
ruky a za chvíli měli stůl plný oveček, zajíčků, motýlků a vajíček. Své výtvory
zdobili mašličkami, vlnou i barvami.
A ještě týž den se uskutečnilo setkání v knihovně. Proběhlo vyhodnocení nejlepšího čtenáře za
rok 2014, kterým byla Hanička Bittmanová. Děti si zasoutěžily, dospěláci si pochutnali na občerstvení
a domů si všichni odnesli bezva náladu a malé dárečky.
Den Země ve Stvolínkách
21. dubna 2015 proběhl den země společně se Základní školou
Kravaře. Úžasně pomohly s úklidem zanedbaného koutu obce pod
zámkem, posbíraly dlouholetý nepořádek a vyčistili odvodňovací kanál od
dlouholetých náletů, které bránily pracím na opětovném zprovoznění
odvodnění celého zámku. Moc děkujeme a těšíme se na další společné
akce.
Slet čarodějnic
Ani Stvolínkám se nevyhnul slet čarodějnic. Kolem čtvrté odpoledne se začaly
na zahradu obecního úřadu slétat malé čarodějnice a čarodějové.
Tady na ně ale čekalo překvapení. Zjistilo se, že v čarodějné zemi mají
hrozný nepořádek a proto jsme se rozhodli, že je naučíme, jak na to. Měli jsme
připravené popelnice i odpadky a učili jsme ty malé nepořádníky, co s nimi.
Čarodějnice i čarodějové jsou ovšem hrozně učenliví, rychle pochopili, že odpad
může být i užitečný a třídili, jako když bičem mrská.
Nakonec si zasoutěžili a na připraveném ohni si opekli buřtík, který zapili hltem dobré
limonády. Akce se moc podařila i příroda se umoudřila a celé odpoledne se na nás smálo sluníčko.
Malé čarodějnice odletěly a začaly se slétat ty dospělé. Nejdřív také přiletěly na
zahradu obecního úřadu, ale protože se docela rychle ochladilo, přesunuli jsme se na
sál a rej pokračoval. Zábava probíhala ve veselém duchu. O půlnoci čarodějnice
uchopily svá košťata a vyzkoušela jejich létací schopnosti.

Turnaj v člověče nezlob se
23. května 2015 se uskutečnil historicky první Stvolínecký turnaj
v člověče nezlob se. Většina závodníků byly ženy a dívky. Dokonce jsme
měli i dvě účastnice mimoobecní. Nejdřív jsme zápolili v připravených
kategoriích: Mladší žáci, Starší žáci a Dospěláci, Nakonec jsme se poprali
o celkové vítězství. Moc jsme si odpoledne s figurkami a kostkou užili a
moc se těšíme na další kolo, které se uskuteční 12.9.2015 na sále
kulturního domu.
Dětský den
30.května 2015 jsem oslavili den dětí. Ráno to vypadalo, že se budeme muset schovat na sále
ale, přesně ve dvě odpoledne vykouklo sluníčko a oslavy mohly začít.
Členky kulturní komise a další dobrovolnice připravily pro děti zábavné
odpoledne. Nechybělo malování na obličej, házení kroužků, krásné tvoření,
střílení ze vzduchové pistole a další zábava. Krásné odpoledne nám pomohli
vytvořit i dobrovolní hasiči, kteří dětem předvedli hasičskou stříkačku i to
co všechno umí. Stříkalo se a houkalo a děti se pěkně vyřádily. Nakonec
jsme si opekli buřtíky, které jsme spláchli dobrou limonádou.
Zahradní posezení s hudbou
6. června 2015 jsme pro všechny i připravili zahradní slavnost. Součástí bylo i opakování akce
– najdete se nebo své předky na dobových fotografiích? Počasí k nám tentokrát bylo pěkně kruté,
teploty přes třicítku připraveným dobrotám moc nesvědčilo, ale i přes tuto nepřízeň se vše moc
povedlo. K poslech nám hrála osvědčená kapela p. Kotyševa.
Hasičská zábava
18. července 2015 si hasiči připravili pro všechny hasičskou zábavu. Veselé rejdění se sice
rozjíždělo pomalu, venku zase bylo jako v peci, ale dobré pivo a hudba nakonec přilákala dost
nadšenců tančení a zábavy.
Chystané akce:
29. 8. 2015 Rozloučení s prázdninami
12. 9. 2015 Turnaj v Člověče nezlob se
19. 9. 2015 Zasedání dámského klubu
26. 9. 2015 Hasičská zábava
3. 10. 2015 Bramboriáda
10. 10. 2015 Beseda v knihovně
24. 10. 2015 Zasedání dámského klubu
7. 11. 2015 Výroba betlému- pro děti i dospělé
21. 11. 2015 Hasičská zábava
29. 11. 2015 Rozsvícení vánočního stromečku
5. 12. 2015 Mikulášská a možná přijdou i čerti:-)- hry + dílna
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V obci se samozřejmě jen nebavíme a neoslavujeme, i když to neodmyslitelně patří k životu.
Probíhají samozřejmě i akce na zvelebování vzhledu naší obce:
Oprava střechy zámku Stvolínky
V současné době je dokončována II. etapa opravy zámecké střechy. Střecha už opravdu není v dobré
kondici a jsme moc rádi, že se nám podařilo i v letošním roce získat dotace ve výši 800 tis. Kč na
opravu další části střechy. Rovněž vznikl projekt na zbývající část rekonstrukce střechy a bylo
zahájeno stavební řízení k získaní stavebního povolení pro další etapy. Tento krok je nezbytný,
abychom mohli pokračovat v získání další dotace. I když se může zdát, že rekonstrukce probíhá
pomalu, je velmi náročné, vyhovět všem požadavkům na opravy ať ze strany památkářů nebo
technických možností.
Oprava hasičské zbrojnice
Hasiči již dlouho volali po tom, aby se jejich sídlo zrekonstruovalo. Snažili jsme se získat na tuto
rekonstrukci dotace, bohužel jsme neuspěli. Tak jsme se rozhodli, že si hasičskou zbrojnici opravíme
sami. Zaměstnanci obecního úřadu se pilně pustili do rekonstrukce, opravili vnitřní omítky zasedací
místnosti, a položili novou dlažbu, opravili střešní trámy a celou střešní konstrukci ošetřili proti
dřevokazným parazitům. Opravili stropy, obložili sociální zařízení a sprchu. Vyměnili okno, dveře a
dojde i na výměnu vrat do garáže. Myslím, že se odvedl kus práce a hasičská zbrojnice bude krásným
a funkčním doplňkem naší malebné vesnice.

A co nás letos ještě čeká?
Autobusový záliv
Je toho ještě hodně, především jde o rekonstrukci autobusového zálivu na návsi, ve směru na Českou
Lípu. Živičný povrch už dosloužil, a nástupní místo začíná být nebezpečné. Vznikl projekt na
rekonstrukci tohoto místa návsi, který odpovídá všem stavebním normám pro autobusový záliv. Bude
vybudován chodník, který oddělí místo pro zastavení autobusu od místa pro bezpečný pohyb chodců.
A bude zde i autobusová zastávka, kam se všichni budou moci schovat před nepřízní počasí. Podařilo
se nám získat dotaci z Libereckého kraje z dotačního titulu Obnova venkova ve výši 300 tis Kč. A
všichni věříme, že po vybudování nového autobusového zálivu bude cestování i pohyb po obci
bezpečnější a čekání příjemnější.
Výměna lávky na nádraží
I na tuto akci již delší dobu čekáme, a konečně bylo získáno stavební povolení. A může se začít
s rekonstrukcí. Akce by měla začít někdy v září. Naštěstí se nám termín shoduje s výlukou vlakového
spojení, tak snad nebude tak omezující, že se na nádraží bude muset chodit po silnici.
Drobnější opravy:
Odvodnění budovy obecního úřadu - bylo dokončeno a již teď je znát, že se situace zlepšila.
Oprava plotu obecního úřadu - v zadní části zahrady se plot začal rozpadat, především sloupky již
dosloužily. Přistoupili jsme proto k rekonstrukci a to jak podezdívky, tak k výměně sloupků a
k natření celého plotu.
Nové připojení vody na sál kulturního domu – protože se chceme stát nezávislí na vodě z hospody,
oprášili jsme projekt na rekonstrukci vlastní vodovodní přípojky. Doufáme, že se nám podaří opravu
provést co nejrychleji. Situaci zkomplikoval špatný stav sociálního zázemí sálu (praskliny). Naštštěstí
dle vyjádření statika nejde o neodstranitelné vady. Je však potřeba provést statické sledování a situaci
monitorovat po dobu minimálně jednoho roku. Poté provést sanační práce a pak teprve přistoupt
k celkové rekonstrukci sociálního zařízení.
Rekonstrukce společenské místnosti na obecním úřadě.
Protože Česká pošta, s.p. nechce ve Stvolínkách provozovat své služby na kamenné pobočce,
přistoupili jsme k odstranění stávajícího uspořádání a rozhodli jsme se vybudovat v těchto prostorách

nové společenské místo pro menší společenské akce. Ať půjde o setkávání dámského klubu, nebo
tvořivé dílny pro děti. V současné době pracujeme na stavebních úpravách, především bouráme, ale to
je u rekonstrukce běžné a bohužel nezbytné. Doufáme, že se nám podaří vybudovat pěkné útulné
místo, kam budeme všichni rádi chodit.

