Obecní noviny 1/2016
Občasník obce Stvolínky,
vychází pravidelně nepravidelně, informuje a snad i pobaví
11. srpna 2016

Slovo starostky

Vážení spoluobčané, čas utíká strašně rychle a
najednou uběhl rok od posledního vydání našeho
občasníku.
Za ten rok se toho stala spousta, ať dobrého nebo
špatného, ale tak už to v životě chodí. Všichni jsme v jednom kole, snažíme se
stíhat zaměstnání, rodiny a někdy zbude trocha času i na ten společenský život. I
obec se snažila svou troškou do mlýna přispět několika akcemi. Doufám, že se
Vám líbily, a že jste si je užili.
Jaro v obci bylo ve znamení uklízení, a to nejen doma ale i za dveřmi
našich domů, ať už na zahradách nebo v našem nejbližším okolí. I my na
obecním úřadě jsme se snažili přispět svým dílem k hezčímu prostředí kolem
nás. Moc děkujeme Základní škole Kravaře za uskutečnění akce Dne země u
nás ve Stvolínkách, na které žáci druhého stupně pomohli s úklidem pozemků
pod zámkem.
Dále bych chtěla poděkovat manželům Dobrovolným, kteří zorganizovali
v naší obci akci „Ukliďme Česko!“, při které uklidili prostor kolem silnic
z Rané na Taneček, z Tanečku na Stvolínecké Petrovice, a z Tanečku dolů na
Kolnou. A na fotografii vidíte
výsledek celého snažení a to
jsme hromadu pneumatik již
odvezli při svozu nebezpečného
odpadu. Když jsem tu hromadu
viděla, měla jsem z toho
rozporuplný pocit, na jednu
stranu jsem byla nadšená
z ochoty lidí, udělat něco pro
prostředí kolem sebe, ale na
druhou stranu jsem moc smutná z toho, co jsou lidi schopni udělat proto, aby
ušetřili pár korun za odpad.
Opravdu je to tak těžké třídit odpad a jednou za čas koupit lístek na
popelnici a nechat odpad zlikvidovat odbornou firmou?
Součástí novin je malý letáček, který by Vám měl pomoci při třídění
odpadu.
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Co se událo

Od posledního vydání se toho událo opravdu hodně,
hodně aťť už to byly hasičské
hasi
zábavy, Mikulášská nadílka nebo Silvestrovská zábava s půlnoč
ůlnočním
překvapením v podoběě sněžení,
ěžení, maškarní ples pro děti
dě i čarodě
čarodějné rejdění.
Beseda s nevidomými a slabozrakými

Naa podzim jsme se sešli se členy Sdružení osob
nevidomých a slabozrakých, kteří
kteří se s námi podělili o
své životní příběhy
p
hy i o každodenní rutinu osob se
s
zrakovým postižením. Zjistili jsme, že v žádném
případ nežijí ve tmě. Zažívají
případě
ažívají své radosti a strasti jako
každý z nás, jen to mají trochu těžší,
ěžší, když chtějí
cht třeba
připravit
ipravit kávu a manželka ráno prohodila cukr se solí.
Pak ochutnáte opravdu zajímavé nápoje.
nápo Nikdy bych
nevěř
nevěřila,
že mohou střílet na terčč a trefují se mnohem
lépe než to šlo některým z nás, kteří
lépe,
kteř měli přepych ve
formě vidění.
Jiní píší knihy pro děti.
dě Píší je sami na
počítači,
i, bez pomoci jiné osoby. Jen si to zkuste,
zavažte si oči a pište, kdo z vás by to dokázal.
Popsali nám své pomůcky,
ůcky, jako jsou telefony,
hodinky, hole a především
ředevším nám představili
p
své
největší pomocníky - psy. Jsou to lidé, ke kterým
nebyl osud příliš
íliš laskavý, ale přijali svou životní
dráhu, a i když ne vždy jednoduše, našli
n
své
místo, své blízké a žijí své životy s nadhledem a především
edevším humorem.
Zámek

I v letošním roce jsme uspěli
usp
v získání dotací na rekonstrukci střechy
st
zámku. Uspěli
li jsme jak na Ministerstvu kultury, které poskytuje dotaci ve výši
1,3 mil Kč, tak na Libereckém
ibereckém kraji, které přispívá
p
částkou 300 tis. K
Kč.
Z obecního rozpočtu
čtu uvolňujeme
ujeme letos 400 tis. Rekonstrukce tedy prob
proběhne za
rekordní částku 2 mil Kč.
č. Na zámku byla rovněž
rovn ž obnovena dodávka elektrické
energie. Vlastními silami jsme odstranili z nádvoří zámku nánosy hlíny na
kamenné dlažbě,, abychom získali představu,
p edstavu, co budeme muset podniknout pro
obnovení jeho stavu. V přilehlé
řilehlé zámecké zahradě
zahrad jsme po dohodě
dohod s vlastníkem
– Biskupstvím Litoměřickým,
ěřickým,
ickým, provedli kácení náletových dřevin.
dř
d
A zahájili
jsme jednání s vlastníkem o možnosti převodu
p
těchto
chto pozemk
pozemků na obec, aby
bylo možné zámeckou zahradu a zámeckou alej obnovit a využívat jako
relaxační
ní zónu pro všechny obyvatele a návštěvníky.
návšt
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Adventní setkání na zámku

Obnovili jsme kontakt s dobrou duší
zámku Stvolínky s panem Jiřím
Ji
Bartošem
Šturcem a požádali jsme ho, aby nám
pomohl s uskutečněním
č ěním adventního setkání
na zámku. S velkou ochotou souhlasil.
S přípravami jsme začali
čali již v předstihu.
Jediné, čeho
eho jsme se obávali, bylo počasí,
po
jak
asi bude 12. prosince?? To byla velká otázka.
Naštěstí
stí jsme se probudili do slunného a
poměrně teplého dne. A sláva mohla za
začít.
Zámek není přístupný
řístupný pořád
po
a zřejmě proto, přilákal
řilákal velké množství
návštěvníků, kteříí si ho se zájmem prohlédli a vyslechli si průvodce
prů
pr
p. Šturce,
který
terý o zámku velmi krásně povídá. Z jeho vyprávění
ění mám vždycky pocit, že
dějiny české země se odehrávaly ppředevším zde v naší obci.
Návštěvníci
vníci se pak zahřívali
zah
u dobrého čaje
aje nebo kávy s nějakou tou
dobrotou, nebo něčím
ěčím výživnějším.
výživn jším. Nakupovali krásné výt
výtvory místních
obyvatel a prohlíželi celé okolí zámku.
Setkání vyvrcholilo nádherným
adventním koncertem Musica Viva,
který se celý nesl ve vánočním duchu.
Poslední prohlídka proběhla
probě
v
romantickém duchu při
ři svíčkách.
svíč
Zde patříí velké poděkování
pod
všem, kteří přiložili
iložili ruku k dílu, ať
dělali
lali výzdobu, nebo stavěli
stavě stánky,
nebo pak v těch
ch stáncích nabízeli své
výtvory
a
dobroty.
Nemalé
poděkování rovněž
ě patří
ří lidem, kteří
kte
zajišťovali občerstvení.
Návštěva divadla

V březnu
eznu jsme se vydali do Prahy do
divadla (skoro jako v „Chalupářích“).
„Chalupář
Parádním
autobusem jsme byli za necelou hodinu a půl
p
v Praze, pak následovala procházka jarní Prahou
do divadla „Bez zábradlí“ na hru „Další roky ve
stejnou dobu“. Moc jsme se zasmáli. Jen je mi
divné, že většina mužůů zůstala
ůstala doma.
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Beseda o Japonsku

Monika a Jiří
Jiř Vackovi nám
představili
edstavili svou cestu na kolech po
Japonsku. Ukazovali nám spoustu
fotografií, kde zachytili Japonsko
jinak, než jak ho vidí běžní
b
turisté.
Bydleli v rodinách, spali ve stanu,
někdy
kdy u supermarketu, někdy
n
u
továrny, někdy
ěkdy u školy. Vyprávěli
Vypráv
o tom, jací jsou Japonci, jak mají
až neuvěřitelnou úctu k autoritám, jak je lepší se jich neptat na svolení, protože
bez šéfa nechtějí o ničem
čem
em rozhodnout. Slovo improvizace v nich vzbuzuje až
neuvěřitelnou hrůzu. Vyprávě
rávění, které mělo
lo trvat jen asi 90 minut, se protáhlo
na třii hodiny. Nakonec jsme si nepovídali jen o této jejich cest
cestě, ale i mnoha
dalších místech, které také již navštívili, ať
a to byla Jižní Amerika, Madagaskar,
Nový Zéland a mnoho dalších míst. Už se těšíme,
šíme, až se vrátí ze své další cestě
cest a
zase si je pozveme, aby nám o ní vyprávěli.
vypráv
Nový autobusový záliv ve Stvolínkách

ském roce jsme obdrželi dotaci
V loňském
z Libereckého
kraje
na
vybudování
autobusového zálivu ve Stvolínkách směr
sm Česká
Lípa. Získat stavební
tavební povolení je ovšem věc,
v
stavební povolení jsme získali až v listopadu.
Naštěstí nám přálo počasí
časí a listopad i prosinec
patřily k nejteplejším obdobím za posledních 30
let. A tak díky úžasné spolupráci s firmou
Ingstav Doksy, byla stavba dokončena
dokon
včas a
v plné kvalitě.
Taneček

Součástí
ástí Stvolínek jsou i její osady. Osadou s největším počtem
po
trvale
žijících občanů je Taneček.
ček. Tam jsme v loňském roce začali
čali s úpravou zeleně.
Vyčistili jsme od náletůů hřbitov a cestu od hřbitova
h bitova na náves a vysekali jsme
jsm
cestičku
ku nahoru ke studánce. A udržujeme nově
nov vybudovanou komunikaci na
Stvolínecké Petrovice. V letošním roce bychom ještě
ještě chtěli navozit št
štěrk na
místní komunikaci směr k Novákům,
Novák
aby došlo ke zpevnění
ění komunikace, která
je těžce sjízdná, aťť je deštivé léto nebo tuhá zima. Je mi jasné, že by bylo
potřeba více, ale prostředky
ředky jsou omezené.
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Rekonstrukce křížků

Dva křížky v obci v letošním roce projdou úplnou obnovou. S přispěním
Libereckého kraje budou opraveny dva kříže.
k íže. První se nachází ve Stvolínkách u
silnice I/15 přii vjezdu do obce od Zahrádek. Zde bude provedena kompletní
rekonstrukce kamenné části kříže
k
a bude zhotovena horní část,
č
na které bude
Kristus z litiny pokrytý zlatými plátky.
Druhý kříž
íž bude rekonstruován u hřbitova
h
na Tanečku.
čku. Jedná se o kkříž,
kde je poškozená kamenná část
č
a zcela chybí litinový kříž.
říž. Tyto nedostatky
budou odstraněny a v obci tak
t budeme mít již třii opravené křížky,
kř
které jistě
přispějí
jí ke zlepšení vzhledu celé obce.
Obnova lávky na nádraží zničená při povodni

V loňském
loňském roce byla zahájena rekonstrukce lávky na
nádraží, když se začínalo
za ínalo bourat, bylo nádherné slunné a
především
ředevším suché počasí. Stavělo
lo se jedna báseň,
báse a i když
zapršelo, voda rychle odtekla a nic nebránilo zdárné výstavbě.
výstavb
Tak se stavbařům
stavba m povedlo obnovit lávku v hrubém provedení
ještěě před
řed zimou. Letos na jaře se započalo
čalo se závěrečnými
záv
úpravami.
Bohužel musím konstatovat,
tatovat, že přestože
p
byli občané
čané i ostatní upozornění
upozorn
na nutnost nepoužívat lávku v určitém
itém termínu, jeden nezodpov
nezodpovědný člověk se
prošel po ošetřujícím
ujícím nátěru,
ru, a bylo nutné jej opakovat. Bohužel v tu chvíli
začalo pršet a závěrečné
ě čné práce se protáhly až do začátku
čátku prázdnin. Výsledný
vzhled lávky je moc pěkný
ěkný no posuďte
posu
sami.
Rekonstrukce společenské místnosti na obecním
úřadě

Místnosti po odstěhování
hování pošty z obecního úřadu
byly v žalostném stavu. Protože se domnívám, že
každá obec by měla
m la mít reprezentativní
reprezentat
místo,
přistoupili jsme k celkové rekonstrukci těchto
t
prostor.
Proběhla rekonstrukce elektrických rozvodu, rozvod
Proběhla
rozvodů
vody a odpadů, následněě byla položená v celém prostoru dlažba a místnosti byly
moc hezky vyštukovány a vymalovány. Jako zázemí
vznikla v bývalém archivu kuchyňka.
kuchy
Celá místnost
byla vybavena novými stoly a židlemi a stylovým
nábytkem, který zlepšuje atmosféru celého prostoru.
Místnost bude sloužit k setkávání občanů,
ob
k zasedání
zastupitelstva nebo pro konání voleb v obci.
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Rekonstrukce sálu
sál

Vloni jsme zahájili rekonstrukci
společenského
enského sálu. Na podzim minulého
roku jsme vyměnili
ěnili všechna akumulační
akumula
kamna za nové moderní přímotopy.
p
Ale
nejdůležitější
jší bylo vybudovat vodovodní
přípojku,
ípojku, protože hospoda přestala
př
definitivně
fungovat a přívod vody z hospody byl
zastaven. Zde patří
pat
velké
pod
poděkování
firmě pana Mirka Hrníčka.
ka. Následovala rekonstrukce
kuchyňky a natírání židlí. Moc jsme spěchali,
kuchyňky
sp
abychom
všechno zase stačili
sta
připravit
ipravit na velkou maškarní zábavu.
Štukovalo se, obkládalo, natíralo, montovalo.
mo
Ani to
nevypadalo, že bychom to mohli stihnout.
Ovšem díky nasazení mnoha místních občanů
ob
se to
podař
podařilo.
Proběhla
hla maškarní zábava a čarodějné
č
rejdění a
začali
čali jsme s další rekonstrukcí, vybourali jsme celé
sociální zařízení,
za
vyměnili
nili odpady, budou
bud
vyměněna
všechna okna a vstupní dveře
dveře (s přispěním dotace
z Libereckého kraje). Mělo
M lo by se stihnout vše znovu
vyštukovat a vymalovat. Čeká
eká nás toho ještě
ješt hodně, ale
budeme se snažit to stihnout.

Hasiči

Na začátku
átku letošního roku došlo ve vedení
jednotky ke změně. Původní
ůvodní velitel p. Josef Říha
rezignoval, a do funkce velitele byl jmenován p.
Jan Černý. Společnými
čnými silami se snažíme
pokračovat v rekonstrukci hasičské
hasi
zbrojnice,
bylo vybudováno vytápění
ění formou přímotopů
p
a
pracuje se na finálním dokončení
dokonč
fasády. Došlo
k vybavení jednotky chybějícím nářadím,
ná
a
členové byli vybavení potřebnou
řebnou výstrojí, kterou
potřebují pro případ
ípad zásahu. Chtěla
Cht bych touto cestou poděkovat
ěkovat všem hasičům,
hasi
kteří se zapojují do dění v obci, ať
a už při pořádání dětských
ětských dnů nebo zábav pro
dospělé,
lé, nebo svou prací pomáhají udržovat naše vozidlo v chodu, nebo přiloží
p
ruku k dílu všude tam, kde je silné ruky zapotřebí.
zapot
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Kanalizace a čistírna odpadních vod

V projektové přípravě projektu jsme se dostali do fáze, kdy máme podánu
žádost vydání územního rozhodnutí pro umístění kanalizace a vybudování
čistírny odpadních vod v obci. Získali jsme vyjádření všech dotčených orgánů a
s vlastníky pozemků kudy povede kanalizace, jsme uzavřeli smlouvy o věcných
břemenech. Občané by měli začít uvažovat o tom, jakým způsobem se napojí se
svými odpady do nově vybudované kanalizace. V případě potřeby mohou
nahlédnout do projektové dokumentace, která je k dispozici na obecním úřadě.
Dolanský a Hrázský rybník v Malém Boru

V červnu letošního roku byl zahájen proces, který
povede k vyhlášení těchto rybníků za národní kulturní
památku. Majitelem těchto rybníků je z větší části
Biskupství Litoměřické, které chce, dle jejich sdělení
na těchto rybnících začít hospodařit. Mělo by dojít
k dokončení opravy hráze Hrázského rybníka a měla by
být zcela obnovena jeho funkčnost.
Obchvat

Mnoho z nás tíží situace na silnice I. třídy I/15, která protíná naší obec.
Situaci by vyřešil obchvat, na kterém Ředitelství silnic a dálnic již několik let
pracuje. Moc jsem se těšila, že se dočkáme jeho vybudování v nějaké dohledné
době. Z tohoto důvodu jsem učinila Ředitelství silnic a dálnic dotaz, bohužel mi
sdělili, že v programovém období 2014-2020 se s vybudováním obchvatu
nepočítá. A další práce na přípravě stavby jsou pozastaveny.
Krajská silnice na Kolnou

Další otřesnou silnicí v naší obci je silnice na Kolnou. Silnice je ve
vlastnictví Libereckého kraje. Opakovaně žádám o provedení alespoň
nejnutnějších oprav. Ani v tomto případě nemám dobré zprávy. Kraj nemá
zpracovaný projekt na rekonstrukci silnice, a tudíž se zatím s větší opravou nedá
počítat. Žádala jsem proto kraj, aby alespoň přikročil k dočasným opravám, a i
když mi na jaře letošního roku přislíbil vedoucí odboru dopravy Libereckého
kraje p. Mastník, že budou opraveny alespoň nejhlubší díry, nakonec se do
plánu oprav tato silnice nedostala. Tak jsme se snažili trochu my, a nejhorší
místa jsme se snažili zaplátovat a trochu prostříhat bujnou vegetaci okolo
silnice.
Lesy v majetku obce

Na jaře letošního roku jsme vybírali nového lesního hospodáře v lesích
v majetku obce. Obec je vlastníkem bez mála 50 ha lesa. Jako nový lesní
hospodář byly vybrány Městské lesy Česká Lípa, s.r.o., jejichž jednatelem je
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Ing. Petr Kreisinger. Na základě této smlouvy prohlédl nový hospodář naše lesy
a na jeho doporučení je zpracováván nový lesní plán. Firma učinila několik
zdravotních zásahů, především z důvodu přemnožení kůrovce. Vytěžené dřevo
bylo prodáno na další zpracování.

Chystané akce:

Datum

Akce

Kdo?

27.8.2016

Prázdninový orienťák

Děti

10.9.2016

Dámský klub

Dámy

17.9.2016

Opera na zámku

Všichni

1.10.2016

Turnaj v „Člověče, nezlob se!“

Všichni

7.-8.10.2016

Volby do krajského zastupitelstva

Dospělí

8.10.2016

Country bál

Dospělí

15.10.2016

Dámský klub

Dámy

22.10.2016

Stavovské divadlo – Jedenácté přikázání

Všichni

5.11.2016

Turnaj v „Člověče, nezlob se

Všichni

12.11.2016

Dámský klub

Dámy

27.11.2016

Rozsvěcení vánočního stromečku- Advent

Všichni

3.12.2016

Mikulášská nadílka

Děti

17.12.2016

Dámský vánoční klub

Dámy

31.12.2016

Silvestrovská zábava

Všichni
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