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DOtAZAVi
Historicki dfim na n6m6sti ve Stiibrn6 Skalici se prom6nil v multifunkdni centrum
Knihovna, infocentrum a vice0delovyi prostor pro v17stavy, vliuku a spolkovou dinnost vznikly v nov6m
multifunk6nim centru, ktere bylo ptevieno na n6m6stl ve Stiibrn6 Skalici, N6klady na piestavbu
ch6trajiciho domu, v n6mZ byl v minulosti mandl prddla a sklad, dosdhly 4,6 milionu korun. Znich 1,8
milionu korun pokryje dotace z evropskfch fond0 a zbytek uhradl obec ze svlich zdroj0, uvedl starosta

Jiii Prochdzka.

a kvalitni rekonstrukci historick6ho domu v majetku obce, kteqi stoji v chrdn6n6
pamdtkove 26n6, jsme mohli uskutednit jen diky dotaci. Stavebni Upravy piisp6ly ke zlep5eni
celkov6ho vzhledu n6m6sti i piilehl6ho okoli a dfrm se stane piirozenfm centrem spoledenskeho d6ni
v obci," dodal starosta. Piipomndl, 2e se v minul6m volebn[m obdobi podaiilo s pomoci evropsk6
dotace zrekonstruovat take samotn6 n6m6sti a fas6du z6kladni Skoly, kterd se na n6m nachAzi.
,,Takto rozs6hlou

Nov6 prostory pro obecni knihovnu ud6laly radost zejmena Vdrce Drozdov6, kter6 zdej5i p0jdovnu
knih spravuje uZ vlce neZ 30 let. ,,Mdm obrovskou radost, 2e se to povedlo, viddla jsem pldny a jako
blivalyi stavebnl projektant jsem si vlsledek dokAzala piedstavit. Dopadlo to vfborn6, ted' uZ mfiZu jit
sm6le do d0chodu," poznamenala s Usmdvem vitdlni knihovnice. Douf5, Ze nov6 prostory piildkaji
dal5i dten6ie. V soudasne dob6 jich md knihovna registrovanfch 120, to je desetina obyvatel Stiibrn6
Skalice. Jsou mezi nimizejm6na d6ti a d0chodci.
Krom6 knihovny bude v opraven6m domd informadni centrum, kter6 zah6ji provoz v pii5tim roce.
P&dni prostory zase vyuZiji mistni zdjmov6 skupiny a spolky, napiiklad 5achist6, maZoretky nebo
sDortovci.

S my5lenkou umistit do domu na ndm6sti obecnl knihovnu pii5ly v roce 2007 samy knihovnice. Na
nutnou rekonstrukci objektu ale dlouho nebyly penize. Zlom nastal a2v roce 2010, kdy se Ukolu ujal
mistostarosta Ing. Zby5ek Zelik s Ing. lvanem Tomanem. Na realizaci projektu, kter! vypracoval Ing.
arch. Tomd5 KuZel, ziskala obec dotaci z Programu rozvoje venkova, kteni administruje spolednost
Posdzavi o.p.s. Stavbazadala v srpnu 2012 a kolaudov6na byla v kvdtnu 2013.
Jaroslava Trtmovd
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