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y/drtolrrce - Kolem osmdesá,
ti ádostí o misto v novém do-
mově důchodcrt §e sešlo rra
§tole §taťosty vranovic.

,,Zájem je opŤavdu veliký"'
poznamenal včera vranovic-
ký starosta Ján Helikar,

zájemci posilali ádosti už
před rokem. ,,Polovina je od li_
dí z Vřanovic, Dalši přišty z
Bma á blízkého okolí- věLši_
ná přespolnich má navic ve
Vranovicich své kořeny,
vš€€hny znovu oslovlme do-
pisem, abychom věděli, je§tli
jejich zájern tfiá," uvedl,

Kapacita vranovického do-
mu pŤo &}chodce ie 48 jeaino.
Iúžkových a dvoulúžkových
pokojú, Najít v,něm nové byd,
lení má šanci celkem osmde
sát staŤšich lidí.

,.Měslční nájém v jedno-
lůžkovém pokoji bude šest ti_
síc korun, ve dvouNžkovém
pak de3et tbíc," oznámil prv-
ni muž vnnovic s tim, že dúm
bude spravovat soul§omý

Pokoje necha]á obec pře-
stavět na vlastnl nálrlady,
vznikly za poubý rok. vý-
stavba přišla na necelých pa,
desát milionú kon n, NolÝ dc
mov v}tžijí hlawě sobě§tač,
nilidé v důchodovémvěku, ale
k dispozici jsou i čtyři pokoie

§e stálou p€čovatelskou služ-
bou pm š$tnáct o§ob.

všem ob},vatetům domu
budou k di§pozici sociálni a
zalŤavotní služby nebo pomoc
při uplatnování práv a po,
dobně, součást1 komplexu je
také kuchyně a jídelna s mož,
ností celodenniho §tŤavová,
ní, v budově navlc jž v těch
to dnech funguje lékáma,

Nápad vznikl už
v roce 2005
Podnětem k r.ý§tavbě domu
bylo chátrajíci sídlo země-
dělského &uhtva, kteře se
pro vranovice sávalo ekolo-
tickou zátěží, Myštenka w-
tvořit tam zázemí k bydteni §e
poprvé objevila již v roce 2005,

,,DúÝodem byl s!ále vzrůs-
tajicí počet obyvatel wššlho
věku a naprc§á ab§ence uby-
tovaciho a pečovatelského 2á-
zemí. proto vedení obce mz-
hoallo v roce 2007 o pře§tavbě
bývalého alružstva na dúm pro
§eniořy. hivodní obiekt totiž
vyhovoval záměnr nejlép€,
Jak pro 8tavbu domu, tak pro
vytvoreni dfftatečného záze-
mi, zejména zahradniho par-
ku za budovou"' Wsvětul He-
1ikať.

Pro}']édnout §i poprvé
vríri}lé prostory pŤo důchod-
ce moh.li áemci v sobotu.
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