
r Byty pro důchodce:l

Břeclav chce postavit
druhý dům s pečova-
telskou službou 5 pět-
advaceti b}ty. Hu§to-
peče stále čekaii na
domov důchodců.

!4!a!A! š!!Á!E(

BŤ€clav, Hu§topeče - Lidi v
důchodovém vcku DijbÝvá.
za devaclesaLiietými .hádlň
stál€ častěji- To jsou slova
břeclavského mlstostarostv
Iároslava VáIky, kterýml '
podpoiil plánovanoú staVbu
nového domu s Deaovate]_
skou službou V€'městě

Vydst ma V ull(i Hajová
v městské části poštoma
Dúvod je zřejmý: kapacita
stávajicího domu s pečova
telskou službou s šestaosm
desáti mísfw rrestači. 

"stáleevidujeme rid,,(u žádo§tj,
Ročně uspokojlme tak šes!
až osm záj€mců"' pňznal
sociálnl demokrat válka.

Nová bezbariérová stavba
s \4hahem ovšem poaiLa

"jen" s pétadvaceh iedno ťi
dvoupokojo\,yml b!hy, , Vy
chazeli jsme z podminek
dotace, ktelé pňpouští ma_

Jlne n§zlmy

. Dů|n s P€čovatébrcU

.třlro! slouží pío bydleni
důchodcům, kteří j§ou
3chopní§€ o 3ab€ posta-
rai. Nájemné je zvýhodně-
né, Lidé §l íňohou objednat
obědy idalší služby, člE-
téěně 3ii€.l. hrrdí.
. Donov důchodcú je uF
čéný pro ty, Keří poř€bují
věší podporu a tla7o3t-
lfuost Nabízí škší škÁtu
stužeb. Kapacita zařízéní v
Břeclávije 217 míst.

Yimá]ně pétadváce! jedno-
lek.'' naznaall mistosťárosiá
že radnice bud€ žádat o do-
taci, která představuje šest
§et tisic korun na b},t,

To je také podmínka
podpory opozičnic} lidovců.
,,Pokud t€Iou §távbu nebude
p]at]t město ze d"ého, ne-
máme s tim problém le
Potřeba ziskat dotaci a W-
myslel provož tdk, aby tó
pŤiliš nezatéžovd]o měst_
skou pokladnu," reagoval
zastupitel Richard Zemánek,

Za dobrý nápad považUje
stavbu no!Ých _důchod.ov_
ských" brtú Břeclavanka

Dlahomira opletalová.'Ne
každý má rodinu, která se o
něj postalá, Takových bytů
proto neni nikdv dost." za-
mýšlela se důch;dkyně.

Město nyni zpra(ovává
projekL 

"Když 
půide vsechno

dobře, chtěli bvchom mit do
konce přištiho'roku stavební
povolení, A v roce 2018 dům
postavi!" plánuie VáIka,

Do konce stejného loku
posunuli počátek stavby léta
Plánovaného domova dú-
chodců hustopečšt, zastupi-
telé, stavbu má na poženiku
města postaýit krai, chVbi
ale penlze. . t\4 áme }poŽd éni,
letos se určitě nezacne, sta-
vební povolení pňtom exis
tuje a projekt je nachysta
ný." poLVrdiIa stárostka
Hustopeči Hana Potměšilová

Městu domov důchodců
citelně chybí. "Máme si€€
penzion řřo ddchodc€, ale
tam mohoU zůsta! lide i€n
do !é doby, kdy se o se6€
postarají, Á pak je až léčeb-
na dlouhodobě nemocných
v nemocnici, Mezjč]ánék
chybí, máme s tím velké
problémy," piiznala Potmě-
šiloVá, HusLopečštj tak musi
bojovat o místa v břeclav
§kém domově důchodců,

uspěje jeden ze čtyř


