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měnou pmšly letos ve Vrano-
vicich hned tri lokatitv. zátin_
co dřjve tám lidé od'hazováli
nebezpecný odpad a \,unitalv
óemé sktádky, teď budou slo;.
žitk reIaxaci a odpočinku.

,,Dokončili j§me tak dalši
etapu za?eleňování obce, J+
j írn hla!Ť ím ci]em je zabránit
zákládanr čemých skládek, A
také zwšitatrat{tititu DřoDřj
jemnějši bvdleni. tulisiv i'W.
už it' vo]ného aasu á řelá;á.ii,
uvedla Petra Holá§ková ? iŤá_
novického obecniho tiřadu.

Ve dvomím tŤáttu Domu
pŤo 8eniory vybudovala obec
no\.ý prostomý piirodni paŤk
o rozloze osmiset metru čtve.
rečnlch, Poďouri nejen pro Ťe,
laxáci obwatel domu,

,,Mi§to zvelebila vÝsadbá
čtťiašedesáti strornú.' Za§a_
di] i jsme ta}é na pét s€t jehlič_
natýchalistnalýchkeru. téméř
patrláct set pokryl,ných dřevin
a př€s dva ti§ice trvatek a tŤa_
vin za celkem devět §€t tisíc ko_
run, při procházce paŤkem bv
nynijen máokdo tl.idal. že rc§.
té nedái,no šlo o lokalifu Ídé
hŤozito ekologické nebezpeči,..
\ryzvedla Holá§ková,

I odkladiště Vitany
Proměnou prošla také lokali_
ta Dotiny, zrlámá jako ďivější
odkladiště Vitany, § množ_
§tvírn čemých skládek. Po dů_
klaalné revitalizaci bude slou_
žit bydlení. ,,v současné době
se tu již stavi nové rodirtné do_
my. Podél obvodu pozemlQ i
uvnitř arálu je nová zeleň,"
§dělila pracolŤice obce,

vyčištěni, ílpmv a obnovy
z€teně, včetně podsádby keř,i,
se dďkala i zelená plocha pc
dét zeleznični tratě.

,,zmizely stromy, které byty
ve špatném stavu a mobly by
olrrozit b€zpe€nost pmvozu na
trati nebo pěší a cyklisíý na při_
lehlé c€§tě. U asfaltové ce§ty
r}Ťostlo nové sEromořadí jeřá-
bu ptačího. Doplnilo siávajicí
ořešáůy. Podéi sjezdu z hlavi'
silnice lzniklo stmmořadí jab_
loní, z dalších stmmú jsme vy_
sadili např dad lípu nebo ja_
vor babyka, z mobilníie pŤiby,
ly lavičky a odpadkové koše,"
wjmenovala Holá§ková.

ÍlpralT za tři miliony konrn
podle ní 9ýramě přispěly ke
zlepšeni životniho prosťedi i
poalminek pro byauenl.

Těrnito změnami však ob_
nolT neudŤžovaných lokalit
v€ VŤanovicich nekončl, V ob_
lasti U Háku má v pŤištím ro_
ce vzniknout no\rý park odde-
chu s všestranným využitím
pro vo]ný čas, Druhý dlouio_
dobější projekt se dotlme ob-
tasť kolem ŤtčL-y Šatal,y až po
bývalékoupaliště, (.!r)


