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vtanouice - celkem osmde-
sát starších lidi nejen z Vra-
novic má šanci najít od kvé!
na nové bvtllení ve vranovrc-
kém domě pro seniory. vy,
ro§tl na mjsté b}aárého e
médélskébo družstva nedale
ko centfa obce, prohlednout si
poprve vzniklé prostory prc
dů.nodce mobou záiemcr rr'
tuto sobotu dopoledne,

-Denote!'IŤnych dveři jsme
piipravili ná tricátého břez-
Ďa od deseti do dvanácti hc
ilirr." upřesnila pmcovnice
vranovického obecního úŤa-
du Dacmar Humpohkova,

pód;étem k Wstavbě do-
mu oro důchodce bylo chát
railcl sidro zemédélského
,lružstva, kteŤe se pFo Vrano,
vice stávalo ekologickou zá,
téžl, Mvšlenka lTtvoŤlt zde zá_

,pmi k bvtllenj, kteř by od,
Dovidalo Dotr€bam star§ich li
ill. se popl,ve objeÝila na stole
iiž ! ro{re 2005.' Důvodem byl stále vzrůs,
lajicj počet obwatel vyššiho
véku a naprosti absence uby,
tovaciho a petovatelského

žázemi- proto vedení obce
rozhoallo v roc€ 2007 o pře,
ctávbě bivaleho dru^tva na
dúm pró senjory, Původnl
obiekt totiž vyhovoval zámě,
ninejlépe. Jak pro stavbu do
mu. ta} DŤo vytvoreni dosta
tečného zázeml ze,iméĎa za
hŤadniho parku za budovou"'
vysvětlil \Ťanovický starosta
Jan Helikar.

nabídka služeb
/ sociálíí a zdEvotni §luáy
/ sociálně teEp€utická činnost

t/ pomoc pti uplatňďán| plav.
Ďbstaá!ánl o§obílch áhžitoďí
/ kuchyně a jíd€Ina s nožností
celodenniho stravování

' 
léŘrI;

Dúm oostavila dvoutisico,
vá ob€c ila vlastni nli&lady za
DouhÝ ieden rok, výstavba
itišú ita necelých pádesát
milionú korun.

RáDacita domu je 48 jeilno,
lužko!,],ch a dloulůžkolych
pokojů pro c€lkem osmdesat
lidr. NoW domov v n'ch na-
idou ptev;žné soběstačnl lidé

důchodového věku, ale k dis
tMici isou i at]Ťi pokoje se
;61ou'péčovatplskou sluzbou

' ..všem obyvatelúm domu
húáou k disDozici sociálni a

zdravotní služby, sociá]ně te-
rapeutická člnnost. pomoc
Dri UDlatnováni práv á pal ob-

itaŤáváni osobnich záežito.s-
t' a podotlně"' qlmeno!ára
HumDoliková,

soičásti komplexu je také
kuchvné a jldelna s možnosll
..hd;Ďniho stravováni, V
budově navic jř v těchto
dnech funguje lékáma.

S otevř€nim nového bydle-
nl oŤo staršr tidi počltaji od
qmia take ,!e velkých Pavlo-
vi;r.h kde od loilska vzn*á
devét byhr, JeJrch stavbá !Y,
ide na 8.7 milionu korun. §e,
itesát Drocent náJdadů 6le pc
kryJe 

-dotace z min isterstvá
pl]o mistni rozvoj,

V budoucnu by méla ná_

sledovat také druhá etapa.
kdv ve velkých pavlovicjch
doatavr dalšlch devěi bytů, K
tómu bv úěIo vzniknout i á,
7ém1 s ijdehoLl, společenskou
mi§fi Áti nebo Drade]nou.
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