
Lidé stárnou, radnice
na ně mvslí. I
_ť lb(t q vs!(9'rťru,'t, Uy'q. q 2otl
Dům pro důchodce, dennístacionái, klub
maminek. To i mnohé da|ší ie součástí
projektu Sociálníobec ve Vranovicích na
Brněnsku. Jedním z autorůje starosta.

domem

NIKOLAJAKUBOVÁ

vfanovicÝ - chcéme nabid,
nout obyvatelům dostatek §e
ciálnich služeb, Takováje mvš
lenka projektu sociálni obec ve
vranovicich na Bměn§ku.
vznjkal nékolik let a \,-\,Ťracó_
Ýaliiéi stalosta Jan Heili.aŤ §é
zastupitelkou Ivou Rapcovou.
,,Plojekt jsrne §pustiti proto, že
vranovičtí obyvatelé snár.nou,
A chybély pro ně někter€ po-
třebné služby," konstatoval

součástí pŤoiektu se stalo ta-
ké dokoncen, noveho domu pm
dúchodce, VŤanovlčti jej ole.
vřeliv kvétnu, záiemcl sedonéi
prestéhujl v tomto tydnu.

zatm v domové byd]i jen
vlasta Eo]áskova, ..Mo. ce hi
tady líbi, ale už s€ iěštm. až nás
bude vic," konstatovala včerá
osmdesátiletá dúchodkyně,

Nové prostor} si pochvaluje
táké Jitka Rausová ktérá vdó,
mově pracujé ]iako kuchařka.
,.Je tu hezké D!ostředí... ř€kla
žena, Jíd€lna v domově dú_
chodcú slouž' i uanovickÝm
škol|ih]m nebo jiným ,ájdŤn.
cům, ,,samozřejmě ale budeme
vařit i pm ob}.vatele tohoto do,
mova," upozomilaRau§ová,

Dům nabízí bydlení plo víc

než pad€sát ]idi, eájemci si
nůu ou lyblŤat z dvaačtrŤicetl
jednopokoJo!Ých b},tú a sedmi
dvoupokojových. v budoucnu
§e lidé v budově dočkaji i úz_
ných sluz€b. Témi budou na_
příklad p€dikúŤa, masáže nebo
kadeinictvi.

,,Přotože je domov
důchodců jalaýmsi
základním kamenem
přojektu, plánujeme
možnost vzniku
denniho stacionáře.''

vřanovickázástupitekarvaRapcová

Domov však nenabizí mož-
no§ti yýhradně pro starši tidi,
,,své misto v nem našel náDil_
klad také klub naminek,";.
svétlll majitel wanovlckélio
domova důchodců lvo kocián,
Ktub navštěurje i Gabriela Mi
chálková z vranovic, ,M|ím€
tain vět3í a hezčí prostory, než
jsme Ílěli doposud, v}užít mů
žeme kmmě jiného třeba i ku
chyňku," poznamenala mladá

součásti §lužeb pro vrano_
vické ob!.vatele se stane i ťoční

příspěvek pro nemocné dítě,
Má činit od třiceti ti§ic do Da
de§áti tisic kolun, penize však
poputlrji na přred€m §tanovený
úc€l, J€dnim z nich je třeb;
přispěvek na léky, kt€ré paci
entovi neplatl zdÉvohj pojrš_
tbvna, n€bo ta}é na vzdéláván i
posti€ného dltéte, ..Tento oil
spévek nabul pomoc nairri.
klad détém, ktere majj různa
zdravotní omez€ni. Jmenujé se
to Podaná r1lka," vysvětlil sta
rosta, Dodal, že jde o jednu z
nejdůležitéj§ch častiprojektu,

Jeho zakladatele do budou..
na p]ánLrii dď rozšřIt spolu_
prácj s domoven prodúchodce
v podobě denního stacioDáje.
Ten má sloužit pouze pŤo do,
ča§né ubiloÝíĎ' staršich lidi,
,,Protože je domov důchodc,ija}ímsi základrrirn kanenen
celého plojéktu, do budoucna
plánqieme právě rnoznost
vzni}u denního stacionáře .'

uvetlla vranovická zastupitet.

Podle ni by uskutečněni to,
hoto zám&u mohlo některým
]id€m pomoct. ..Nabídneme ťo-
dinám možnost napřiklad tý
denního ub}tování plo jejich
blizké v pŤípadě, že §€ o ně sa
mi nemužou nějakou dobu po
starat"' dodala jedna 2 autoIek
projektu.

vznik vranovického domo-
va plo důchodce pŤišel na
téměř padesát milionů korun.
Dotace se obci získat nepoda-
řilo, stávbu proto zaplaiila
obec a maiiteldomova kócláh


