
  

ČERVENEC 2011 XIX. ročník  

Je to jako včera, máma s tátou nás poprvé vedli někam, kde jsme museli zůstat bez nich. 

Báli jsme se, všechno bylo jiné, nové….. 

Teď jdeme znovu do neznáma. Čeká nás nové prostředí, noví kamarádi, nové paní 

učitelky. Zase se budeme trochu bát….. ale ne tak moc jako předtím. Jsme už velcí, jsme 

školáci. Hodně jsme se naučili, a to nejen díky rodičům, ale hlavně díky paní ředitelce 

Mirce, paním učitelkám Ivě, Hance a Renátce.  

Děkujeme jim za všechno, co dnes umíme ….. a také tetám Růženkám, Alence, Božence a 

Ivě, které se o nás staraly a věnovaly nám svou péči a lásku. 

Bude se nám po vás moc stýskat. 

Vaši malí školáci 

Vojta Honeš, Vašík Honeš, Adam Marek, Vojta Šmiřák, Honzík Winter, Klárka Kelnarová, 

Terezka Kociánová, Šárka Krausová a Natálka Gapková. 
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Milí spoluobčané, 
 
občas vyvstanou nejasnosti, které se 
týkají uţívání veřejných cest v naší    
obci, proto bych chtěla tentokrát         
věnovat úvodník tomuto tématu. K     
němu vyuţiji výňatky z publikace, kterou 
vydala kancelář veřejného ochránce 
práv. 
 Všem obcím je svěřená velmi    
významná pravomoc v posuzování 
oprávnění uţívat něčí pozemek jako  veřejnou cestu. Můţe se jednat jak o cesty na 
obecních pozemcích, tak i o cesty na pozemcích soukromých; o cesty vedoucí 
k mnoha nemovitostem ale také o cesty vedoucí třeba k jedné chatě, na pole nebo 
do lesa. 
 Dopady rozhodnutí obecních úřadů na práva a povinnosti dotčených osob 
jsou velké. Je potřeba si uvědomit, ţe jde často o zásah do majetku, o citlivé vztahy 
sousedů apod. Skutečnosti, které musejí obce zváţit, jsou velmi sloţité a mají    
přesah práva soukromého. 
 
Jak silniční správní úřad (obec) pozná, ţe jde o veřejnou cestu? 
1) jde o cestu určenou k uţití silničními a jinými vozidly a chodci. Z logiky věci tedy 
vyplývá, ţe   komunikací můţe být i cesta slouţící pouze chodcům (chodník). 
2) dále se musí jednat o cestu, která slouţí ke spojení jednotlivých nemovitostí pro 
potřeby vlastníků těchto nemovitostí, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními 
pozemními komunikacemi, nebo k obhospodařování zemědělských a lesních       
pozemků. 
3) musí se prokázat, ţe majitel nebo jeho předchůdce dali ke vzniku komunikace 
souhlas. Tento souhlas nemusí být výslovný tedy písemně nebo ústně deklarovaný. 
Můţe to být souhlas mlčky udělený. Ten je vyjádřen dlouhodobým tolerováním    
existence cesty. 
4) důleţité je i prokázání komunikační potřeby. Protoţe uţívání pozemní komunika-
ce je bezplatné a majiteli nenáleţí ţádná náhrada, musí se v případě jeho            
nesouhlasu s uţíváním komunikace zkoumat, zda cesta vedoucí přes jeho pozemek 
je nezbytná k zajištění dopravní obsluţnosti nějaké oblasti nebo nemovitosti. Tato    
nezbytnost se posuzuje i z hlediska zkrácení cest. 
 Na závěr tohoto úvodníku je ještě potřeba dodat, ţe povinností obce je chránit 
veřejné   uţívání cest. V případě, ţe majitel pozemku na komunikaci umístí         
překáţku, úřad nařídí její odstranění a stanoví mu k tomu lhůtu. Po jejím marném 
uplynutí můţe přistoupit k náhradnímu rozhodnutí – odstranění překáţky na náklady 
povinného. 

 
Příjemně strávenou dovolenou a bezpečný návrat z prázdninových cest  

Vám přeje Marie Janečková 
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 Jindřiška  Kvitová     90  let 

 Marie  Pavelková  85  let 

 Jarmila Hyvnarová  82  let 

 Ladislav Kocián   80  let 

 František   Lokša   65  let 

    

Hodně zdraví, štěstí, mnoho radosti a dobré nálady do každého 
dne přejeme občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve občany  

na 2. ročník pohárové soutěţe poţárních druţstev  

SPÁLENIŠTĚ  2011, 

která se koná ve středu 6 .července 2011 od 10,00 hodin  

v areálu rybského kravína. 

Přijďte se podívat na netradiční soutěţ,  

podpořit místní druţstvo a seznámit se s jednou z mnoha činností hasičů. 

Občerstvení zajištěno. 

„Hospůdka u Milana― zve milovníky dobrého jídla  

v sobotu 30. července  

na tradiční ZVĚŘINOVÉ HODY. 

Začátek od 12:00 hod.    
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ   se bude konat v pondělí 11. července v konzultační    
místnosti lékaře na novém obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  25. července 
           ve stejnou dobu.    
  

 Připomínáme účastníkům zájezdu do Zlína a okolí, ţe odjezd autobusu 

je od Fojtství v 8. hodin v pátek 15. července, autobus bude přistaven jiţ 

od 7.30 hodin.  

Zájezd prosím uhraďte nejpozději do 11. července na obecním úřadě –       

dospělí 300,-Kč, děti do 15 let 150,-Kč.  

Zde Vám také sdělí informace o aktuálních volných místech na tento výlet. 

Pavel Lichnovský, předseda kulturní komise 

 

I ve státní svátek v úterý 5. července  
bude vývoz odpadů v obvyklém čase. 
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Rybí „Horní―   7:30 
Pustevny příjezd  9:00 

 
Mše sv. za farníky Libhoště, Rybí, Závišic   11:00 

 
Po mši  moţnosti dle vlastního výběru : 

1. návrh : 
Přesun lanovkou do Ráztoky 
cena lanovky:  nad 140 cm výšky 65 Kč 
    děti do 140 cm  40 Kč 
   děti do 5 let zdarma 
   kočárky, kola  15 Kč  
Tarzánie 
výška účastníka minimální pro ţlutou a zelenou trasu 140 cm 350 Kč 
trasa junior               minimální  výška 120 cm   200 Kč 
trasa dětská          minimální výška  100 cm   150 Kč 
Pro děti od 3-10 let dětský park Tarzánek zdarma 
 

2 návrh : 
Sejití po Kníţecí cestě 6,5 km dlouhé do Ráztoky zbudované v roce 1910-1911. 
V průběhu cesty krásná scenérie pádu vody po kamenech – kaskáda. 
 

3. návrh 
Pobyt na Radhošti. Na Pustevnách prohlídka Libušína s malbami Mikoláše Alše. 
 

4. návrh 
Moţná budou i borůvky. 

 
 

Odjezd autobusu z Pusteven v 15:30 hodin do Ráztoky. 

Odjezd autobusu z Ráztoky v 16:30 hodin. 

Předpokládaný návrat  17:30 hod. 

Cena zahrnuje jen dopravu na Pustevny a zpět  

Dospělí  160 Kč 

Děti        100 Kč    (pokud budou mít samostatné 

sedadlo) 

 
Za farní radu zve Otec Rafael Wala a Ludmila Krausová, mobil 606 893 211 
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Slibovaná reportáţ z Hrabyně z předávání Vámi sebraných uzávěrů PET lahví, kte-
rou jsem Vám slíbil v červnovém zpravodaji  se z důvodu technické závady nekoná,  
proto přijměte alespoň touto cestou ještě jednou díky.  
 
 
Valašská rally 2011 – RETRO – o tom, jak vypadal průjezd rychlostní zkoušky od 
startu v Novém Jičíně-Ţilině, přes Puntík, Rybí, Libotín do cíle v Závišicích 
z  pohledu soutěţní posádky, můţete shlédnou na tomto odkazu http://www.i-
novojicinsko.cz/rychlostni-zkouska-z-pohledu-posadky-3666.  
 

Pavel Lichnovský, www.i-novojicinsko.cz  

………………………………………………………………………………… 
 

„Do 31.května 2011 měla být většinou plátců zaplacena  
DAŇ Z NEMOVITOSTI ZA ROK 2011.  

Pokud někdo tuto platbu doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.  
 

Platbu můžete provést buď na poště složenkou typu „A“.  
S vyplněním  složenky Vám určitě  poradí pracovníci pošty.   

 
Platbu lze také provést převodem z účtu či přímým zaplacením na   

pokladně Finančního úřadu v Novém Jičíně v úřední dny do 16:00 hod.   
Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo. 

 
V případě nejasností volejte ve všední dny od 6:00 do 13:00 hod. 

správce daně – Milada Kalinská, telefon: 556788388.“ 
 
…………………………………………………………………………………… 
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Přijďte si zahrát volejbal na nové VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ   

v areálu Klimbach. 

Hrajeme každé úterý v měsíci červenci a srpnu od 19:00   

(za příznivého počasí) 

Těší se na vás členové volejbalového oddílu TJ Sokol Rybí. 

Pěkný úspěch se podařil rybskému týmu KPNP, ve sloţení  

Lumír Soukup (předseda), Pavel Skalka, Honza Krpec, Tomáš Musil,  

kteří se zúčastnili 3. ročníku 

 „ZÁVODU PRO PRAVÉ CHLAPY - RADEGAST - BESKYDSKÝ ŠERPA“. 

Úkolem soutěţících druţstev je vynést z Ostravice na vrchol Lysé hory 50 l. 

sud piva. Tým KPNP  ve velké konkurenci 51 druţstev vybojoval   nádherné 

6. místo. 

BLAHOPŘEJEME !!! 

ilustrační foto 
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     UPOZORNĚNÍ !     O letních prázdninách bude knihovna otevřena  
pouze v pondělí od 16:00 do 19:00 hod. 

 
 
  V minulém Zpravodaji jsem slíbila, ţe kaţdý měsíc vám představím jeden časo-
pis, který nabízí naše knihovna k přečtení. Dnes je to Čtyřlístek. 
 
      Tento komiksový časopis je čtrnáctideník a je určen pro malé čtenáře. Vychází 
jiţ jeho 43. ročník a je stále oblíbený. V kaţdém čísle je jeden příběh čtveřice          
kamarádů Myšpulína, Fifinky, Bobíka a Pindi, kteří vţdy zaţijí nějaké vzrušující      
dobrodruţství. Tento seriál je pak doplněn dalšími komiksy s různou tématikou. V    
posledním čísle Čtyřlístku to jsou Příběhy ze zoo, jehoţ hrdiny jsou samozřejmě    
zvířata. O klukovi Alfínovi a opičce Ţuţu je další příběh a děti, které zajímají piráti si 
mohou přečíst další komiks Isabela, královna Karibiku. V kaţdém čísle tohoto          
časopisu je také část věnovaná výuce angličtiny, kdy je jeden příběh Čtyřlístku      
uveden v češtině i angličtině. 
 
Nové knihy 
 
Egidio Trainito                 Podmořské divy světa – nejlepší místa k potápění 
 
     Tato kniha obsahuje nádherné, speciálně pořízené fotografie mořské fauny a flóry, 
doplněné výborným komentářem známých potápěčů a oceánologů. Nechybí ani uţi-
tečné rady a tipy pro potápěče. 
 
 
Lenka a Václav Špillarovi               Pod Africkým sluncem 
 
     Tito autoři jiţ více neţ dvacet let cestují světem a setkávají se zajímavými etniky a 
kulturami. Vydali jiţ 11 fotografických cestopisů a v této knize popisují své putování po 
Keni, Tanzánii a Zanzibaru. 
 
 
Pavel Kosatík                       Manželky prezidentů – deset žen z hradu 
 
     Na základě dostupných literárních a archivních pramenů, vzpomínek dosud ţijí-
cích členů rodiny a dalších pamětníků,  vypráví autor ţivotní příběhy manţelek všech 
československých i českých prezidentů. 
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Zdeněk Miler                      Jak krtek ke kalhotkám přišel 
     Jedna z nejznámějších kníţek o krtkovi, který touţí mít krásné modré kalhotky. 
Oblíbený dětský hrdina za pomoci svých kamarádů si splní svůj sen. 
 
Enid Blytonová                   Tajemný ostrov 
     Oblíbená autorka napsala novou řadu detektivek pro děti. Čtveřice kamarádů 
proţívá o prázdninách nečekaná dobrodruţství na neobydleném ostrově. 
 
Krystyna Kuhn               Past na Sněhurku 
     Tato kniha je určena pro dospívající mládeţ. Čtrnáctiletá Stella ztratila paměť při 
autonehodě, při níţ přišla o ţivot její matka. S otcem se přestěhovali na ostrov v 
Severním moři a tam začíná objevovat neuvěřitelné tajemství. 
 
Joy Fieldingová           Poprvé 
     Mattie Hartová ţije s Jakem navenek spokojené manţelství. Ale skutečnost je 
jiná, Jake má milenku, ke které nakonec odchází. Mattie se právě v tuto dobu do-
zvídá šokující zprávu, a ta osudově změní její další ţivot. Jak se zachová její man-
ţel Jake a jakou úlohu v tomto příběhu hraje láska?   
 
Klára Janečková              Manželské okovy 
     Příběh Sofie, která se po tragické otcově smrti a patnácti letech strávených v 
Londýně vrací s matkou a sestrou do rodného Ruska. Je to kniha plná lásky i napě-
tí. 
 
Jan Cimický                     Příběhy za plotem 
     Známý psychiatr a spisovatel vypráví příběhy lidí zapletených do kriminálních 
případů ať uţ jsou to zločinci nebo jejich oběti. 
 
Magda Váňová                 Přítulný Zajíček 
     Kriminalisté Přítulný a Zajíček se při vyšetřování zločinů setkávají s často aţ ne-
uvěřitelnými lidskými osudy. Čtenáři budou překvapeni, jak snadno hanebné úmys-
ly a skutky splynou s normálním jednáním. 
 
Lee Harrisová                   Vražda na silvestra 
     Další z detektivek kde zločin vyšetřuje bývalá jeptiška. 
 
Wilbur Smith                    Nářek vlků 
     Tato kniha přináší příběh dvou rozdílných statečných muţů a jedné krásné ţeny 
uprostřed válečného běsnění při italském útoku na Habeš krátce před druhou svě-
tovou válkou. Je to velmi čtivá a svěţí dobrodruţná kniha s překvapivým koncem. 
 

  Věrka  Šustalová—knihovnice 
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Sándor Mester's Repertoir  

 - Augustín Barrios Mangoré (1885-1944):  

Öt darab (El sueño de la muñeca, Minueto en Do, Minueto en La, Gavota al estilo antiguo, 

Mabelita) 

- J.S. Bach (1685 – 1750):  

D-minor Praeludium BWV 999. A-mol Fúga (orig. G-minor) BWV 1000 és E-dúr Suite BWV 1006 

- Bálint Bakfark (1506 – 1576): 

5 Songs  

- Béla Bartók (1881 – 1945): 

20 Mouvements from „For Children” 

Sándor Mester, klasický kytarový virtuos již několik let 

koncertuje po celém světě. Od roku 2005 vystoupil na více 

než pěti stech koncertech v jedenácti zemích. Koncertuje 

nejenom ve velkých koncertních sálech a velkých        

městech, ale také v  obcích, malých městech, ve školách a 

v hudebních školách. Hrál na mnoha koncertech 

v Maďarsku, po dobu 1 roku koncertoval v Portugalsku, 

vystoupil také v USA, Izraeli, Itálii, Maroku, Bulharsku, na 

Slovensku, na Ukrajině, v Rumunsku a v Srbsku. V tomto 

roce uskutečnil v Maďarsku pod názvem Concert for Roma 

sérii více než třiceti koncertů v sociálně vyloučených    

obcích s převážně romským obyvatelstvem a také sérii 

koncertů nazvanou Bakfark-Bartók ve čtyřech zemích na 

takových místech, kde žije maďarská menšina.  

 

Letos v létě se na tři měsíce odstěhuje do Čech: 

v Kopřivnici a v okolních obcích a městech odehraje za 

podpory fondu International Visegrad Fund padesát      

koncertů v rámci programu VARP (Visegrad Artist Residen-

cy Program). Hostitelskou institucí, centrem a organizační 

základnou série akcí pro klasickou kytaru je Kulturní dům 

Kopřivnice. 

V pátek dne 5. srpna v 19:00 vystoupí v kostele v Rybí kytarista 

Sándor Mester. Jste všichni srdečně zváni.  

Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela. 
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ve spolupráci s www.agentura-basta.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

     

 



12 

Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 15. zasedání dne 30.5.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

pověřila  starostku zjištěním řešení omeze-
ní mobilního bydlení v obci u zpracova-
tele ÚPD a na Krajském úřadě MSK;   

   
bere na vědomí informaci o projektu    

sdruţení Arnika „Topíme ohleduplně 
k přírodě a sousedům;   

   
bere na vědomí  informaci o oslovení     

Povodí Odry, aby provedli prohlídku   
stávajících mostů a propustků a navrhli    
způsob jejich opravy; 

schvaluje  pročištění jednotné kanalizace 
na trase M firmou Jiřího Rosmarina, 
Lesní 1586,  Příbor; 

 
schvaluje  zapracovat do rozpočtu obce 

na rok 2012 provedení kamerových 
zkoušek jednotné kanalizace obce; 

 
souhlasí  s přípravou projektu na podání 

ţádosti do vyhlášené výzvy OPŢP o 
moţnosti získání dotace na zateplení 
pláště Besedy v kombinaci s výměnou 
plynového kotle, který je starší 10 let. 

bere na vědomí  neobdrţení dotace na 
veřejné prostranství v centrální části 
obce. Náklady na  úpravu centra obce 
budou započteny do rozpočtu na rok 
2012; 

   
schvaluje připravit projekt pro úpravu hřiš-

tě v mateřské škole a moţnost získání 
dotace na  rekonstrukci dětského 
hřiště přes grantový program Minister-
stva pro místní rozvoj a 
pověřuje starostku a místostarostu 
přípravou projektu;  

   
bere na vědomí  informaci o návrhu     

jízdního řádu dráţní dopravy na rok 
2011/2012 s tím, ţe nebudou k němu 
vznášet ţádné připomínky; 

neschvaluje  poskytnutí finanční podpory 
formou inzerce na vydání broţury 
ČČK, který se týká vydání příručky 
na výuku první pomoci dětí, mládeţe 
a dospělých pod názvem „První     
pomoc není věda―;  

 
schvaluje umístění reklamy firmy     

Asompo a.s. Ţivotice u Nového Jičína 
na budově sokolovny a uzavření 
smlouvy o umístění reklamy s TJ Sokol 
Rybí; 

 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 3  

Rada obce na svém 16. zasedání dne 13.6.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  



13 

Marta Kubišová, jedna z patronek Domu Šance 

 

Připadá mi bohužel normální, že existují mladí lidé, kteří se z různých důvodů 

ocitnou na periferii lidské společnosti. 

 

Připadá mi ovšem stejně normální, že se někdo snaží těmto lidem pomoci. 

 

Kéž bychom byli občas citlivější k problémům našeho okolí.  

 2. června 2010 spojila kancelář ministra práce a sociálních věcí zásadní hovor o Domu Šance…  

Tehdejší ministr práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka nás osobně informoval o možné cestě k 

Domu Šance...  

Vážená paní. Vážený pane, 

 

dovolujeme si k Vašim rukám zaslat dopis Projektu Šance, o.s., který se už více než šestnáct let snaží 

v České republice pomáhat našim zapomenutým dětem, které skončily na ulici,  
„dětem ulice“. 

Dle poslední oficiální statistiky Ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality, končí v některých 

skupinách až 70 % dětí z dětských domovů a „výchovné péče státu“ ve vězení, potažmo na ulici. Přes-

tože se jedná o číslo, které bylo už dávno alarmující, nic se neděje, byť Projekt Šance na tuto skuteč-

nost upozorňuje od svého vzniku ve svých zprávách. 

Rovněž až 70 % klientů Projektu Šance jsou děti a mládež z dětských domovů, „z výchovné péče stá-

tu“. Jak tuto mládež přivést k běžnému životu, jsou-li na prahu dospělosti a sociální návyky nemají 

žádné? Je to „boj“, ale každý rok se nám podaří „zachránit“ a nebo zlepšit život celé řadě klientů, a to 

nám dává sílu jít dál… 

 

Jmenujeme se Projekt Šance a naším cílem není utvrzovat klienty v tom, že na ulici se dá také dobře 

žít. Široká škála programů a nabídek vrcholí PRACOVNÍ DÍLNOU v Domě Šance, která nabízí al-

ternativní vzdělávání – cestu do běžného života. 

 

Za každou naší propiskou se skrývá příběh. Vlastně každá naše propiska má svůj příběh. 

 

Pro mnohé z „dětí ulice“ je skládání propisek Mount Everestem, jehož jsou při svém mentálním a soci-

álním rozvoji schopny dosáhnout. Bez PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY by neměly šanci získat zá-

kladní sociální návyky potřebné pro zařazení se do české pracující společnosti. Neměly by na vybranou 

ve své životní situaci a musely by své živobytí vydobývat na ulici… Dál by tak přežívaly na „účet“ da-

ňových poplatníků, mezi ulicí a vězením. Zkušební provoz v praxi ukázal a potvrdil nám, že vlivem 

pracovní terapie je pravděpodobné, že se „většina“ z nich stane časem daňovými poplatníky.  
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/P%C4%8CR_seal.png
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Dobrý den, 
Zasíláme Vám oznámení o uzavření budovy OSSZ Nový Jičín: 

 
Z důvodu revitalizace vstupu do budovy bude Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín  

v době od 4.7. do 8.7.2011  pro veřejnost uzavřena,  

a to  včetně pokladny pojistného. Náhradní provoz bude zajištěn ve vedlejší budově, bude však 

omezen pouze na příjem dokladů a poskytování základních všeobecných informací. Našim     

klientům  doporučujeme, aby si návštěvu správy naplánovali na dobu do 30.6.2011 nebo po 

10.7.2011. Za případné komplikace se omlouváme. 

 

Mgr. Bc. Karin Bezděková 
vedoucí oddělení důchodového pojištění 
  

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

NOVÝ JIČÍN 
Svatopluka Čecha 15, 741 01 Nový Jičín, Česká republika 
tel.: +420 556 769 110, fax: +420 556 769 312 
e-mail: karin.bezdekova@cssz.cz 
www.cssz.cz 
 

mailto:karin.bezdekova@cssz.cz
http://www.cssz.cz
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 7/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.6.2011   

v počtu  330 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

    4.6. dorost Trojanovice I  : Rybí   3   : 0 
 

    5.6. muţi  Rybí   : Pustějov A  0   : 2 
 

    8.6. ţáci  Petřvald n.M. : Rybí   2   : 2 
 

   11.6. muţi  Petřvald n.M. B : Rybí   3   : 2 
    

   12.6. ţáci  Tichá   : Rybí   0   : 3 
 

   19.6. muţi  Rybí   : Straník   2   : 1

Kolik stál obec nový multifunkční 
dům? 

 
 Od listopadu loňského roku fungu-
je provoz v multifunkčním domě. Po půl 
roce můţeme říct, ţe bylo šťastné       
rozhodnutí předcházejících zastupitelstev 
se do tohoto projektu pustit. Minimálně 3x 
týdně je obsazena klubovna, konzultační 
místnost pro lékaře navštěvují děti i      
dospělí a v nové knihovně vzrostla       
návštěvnost především díky mladým    
lidem. Co víc jsme si tedy mohli přát?  

 
 A od června konečně i víme, kolik na tuto stavbu přispěla Evropská unie        
a kolik zaplatila obec ze své kapsy.  
Celá dostavba i s vybavením stála 5.444.667,- Kč. Z fondů EU jsme dostali do naší 
pokladny zpět 4.717.505,- Kč (86,65%). Za zpevněnou plochu (parkoviště,        
chodníky), která nebyla způsobilým výdajem, ale bez ní by stavba nebyla povolena, 
zaplatila obec 499.824,- Kč. 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/

