Vážení spoluobčané!
Obecní zastupitelstvo si vás dovoluje požádat o spolupráci při návrhu na
rekonstrukci památníku padlých a úpravu přilehlého parčíku.
Rekonstrukce i úprava bude hrazena z 80% z dotačního programu. Projekt spočívá v očištění
pískovcového monumentu, obnovení jmen padlých, a pokud to bude možné, dodání fotografií.
Dále v zahradnických úpravách, výsadbě nových rostlin a keřů a stavebních úpravách.
Zbourání původního rozpadajícího se oplocení včetně základů a nahrazení novými základy,
podezdívkou z pohledových cihel a kovaným plotem V rámci této obnovy bude také upraven
půdorys celého díla, neboť nyní je rozpadající se plot vystaven do nepravidelného
lichoběžníku, což bude vylepšeno vytvořením pravidelného obdélníku o rozměru přibližně 6,5
x 6,5 m, rovnoběžného s novým chodníkem. Počítá se s poražením 2- 4 smrků v těsné
blízkosti pomníku, náhradou za ně budou vysazena jiné, pro intravilán obce vhodnější stromy.
Ostatní původní dřeviny budou citlivě prořezány, proschlé túje nahrazeny vhodnějšími
kvetoucími keři a doplněny starými odrůdami půdokryvných keřů a dalšími vhodnými
vesnickými rostlinami. V další etapě se počítá i s úpravou okolního parčíku.

Zajímá nás váš názor zejména na následující otázky:
1. Jaká je vaše představa o podobě podezdívky (bude stavěna z pohledových
cihel), sloupků a kovaných prvků? (výška oplocení, tvar kování)
2. Jaký máte názor na eventuální pokácení i 2 smrků rostoucích dále od
pomníčku? Podle urbanistických hledisek nejsou smrk a túje vhodné dřeviny do
intravilánu obce a bylo by lepší je nahradit vhodnějšími dřevinami.
3. Jaká je vaše představa o budoucí podobě parčíku? (výška a druhy rostlin,
osazení laviček apod.)
Své návrhy, plánky a nákresy můžete dodat do 31.8.2013 e-mailem na
adresu: obecvratkov@volny.cz dále do schránky obecního úřadu nebo
přímo na obecní úřad.
Pokud jsou vaši příbuzní na seznamu padlých uvedených na památníku prosíme
vás o spolupráci a dodání fotografií, které by mohly být podkladem pro
rekonstrukci fotoportrétů na památníku.
Děkujeme předem všem za spolupráci.

