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Co týden dal

Školka může uvolnit místo pro byty
Redakce navštívila Ladnou. se bude nacházet naproti bu-

Vedení radnice tam chystá
výstavbu mateřské školy,
kterou doplní knihovna

s poštou.

i deník
l na návštěvě

školka vyjde asi na šestapadavy tamní základní školy, má desát milionů. V Ladné je obbýt i knihovna s poštou a ko- rovská poptávka po místech
munitní centrum. „Momen-

tálně jsme ale rozhodnutí, že
vystavíme v první etapě pouze
mateřskou školu, protože ta
nás skutečně tlačí. Později
v dalších etapách dojde právě
komunitní centrum, poštu
a knihovnu," uvedla starostka.

IVAHAGHOFER

Pláň má podporu i mezi
místními, s nimiž při návštěvě
Ladná - Kapacitu až dvaase- vsi mluvila redaktorka Novédmdesát dětí bude mít ve
ho života. Patří mezi ně natřech třídách nová mateřská
příklad Gabriela Bachmanová
škola v Ladné. S její výstavbou „Jsem ráda, že se vedení obce
chce vedení obce začít ještě
vrhlo do projektu výstavby
v letošním roce a hotovo by
nové školky. Současná kapamohlo být už za rok. „Aktuál- čita je nedostačující," reagoně jsme ve fázi výběrového
vala.
řízení na zhotovitele," řekla
Výstavba celého areálu má
starostka obce Renáta Priesvyjít na pětasedmdesát militerrathová.
onu korun. Obci se podařilo
Součástí areálu školky
získat třicetimilionovou doo rozloze až čtyřiceti arů, který tad. „Počítáme s tím, že jen

do ulice bude nová pošta
s knihovnou a komunitním

centrem. Přes dvorek pak lidé
v mateřince. I z tohoto důvodu půjdou do školky.
jsme se rozhodli do projektu
V Ladné se již nyní zamýšjít, kapacitu ve stávající školce lejí také nad tím, co bude
totiž již zvednout nemůžeme," s budovou stávající mateřinsdělila starostka.
ky. Obci chybí bydlení pro
mladé
rodiny. K této variantě
BYTY PRO MLADÉ
se starostka přiklání. Konečné
Rodiče se podle ní zajímali
slovo ale budou mít zastupii o místa pro děti mladší tří let. tele. „Současně s tím také
Proto jedna z nově vzniklých zjišťujeme, že nemáme dotříd bude právě uzpůsobená
statečné prostory pro obec. Za
pro dvouleté.
úvahu proto stojí i to, zda sem
O rekonstrukci stávající bu- nepřesunout náš úřad," zadavy mateřinky vedení obce
uvažovala Priesterrathová.
neuvažovalo. „Když jsme zjisChátrající budovu, v níž nytili, za jakých podmínek
ní sídlí pošta a knihovna, pak
bychom ji museli opravit, do- Ladenští nechají nejspíš zbospěli jsme k názoru, že se to
rit. „Vznikne zde prostor pro
absolutně nevyplatí," zdůrozšíření bydlení pro důchodvodnila.
ce, které je v sousedství. Ze
Nový areál má zcela zapad- strany starších lidí je o tyto
nout do stávající zástavby
malometrážní byty obrovský
v Masarykově ulici. Směrem zájem," dodala starostka.

Anketa | Jak se vám žije v Ladné?
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Jan Brandýs

Jaroslava Danielová

Gabriela Bachmanová

Marcela Dekařová

Jsem rodák z Ladné, jsem tady
spokojený. Nikdy bych se odsud
neodstěhoval, ani za nic. Máme
tady všechno, co člověk k životu
potřebuje. Mám tu dům, odsud

V Ladné se mi bydlí moc dobře,
jsme tady spokojeni. Pravidelně
vyrážím na procházky, predevším mimo obec do přírody.

Pocházím ze Slovenska, manžel
z Brna, do Ladné jsme se pňstěhovali jsme se před čtrnácti lety.

se nehnu.

chůzi v přírodě bem jako nej-

Do Ladné jsem se přistěhovala
před jedenáctí lety z Bulhar.
Bydlí se nám tady moc krásně. Je
tady klid, krásná příroda a okolí.
Jsem ráda, že se vedeni obce
vrhlo do projektu výstavby nové
mateřské školy. Sice mám už
kluky školáky, takže se nás to
netýká, ale rozhodně je to potřeba. Současná školka je nedo-

Snažíme se intenzivně chodit,

lepši prevenci, a to nejen před
koronavirem. Máme tady krásnou školu, k tomu přistavěnou
sportovní halu, nove i kanalizači, opravené silnice. Zkratka
jsme spokojení.

stačujíci.

Oba jsme tehdy pracovali v
Břeclavi a tady se nám podařilo
najit si domeček. V Ladné se
nám bydlí výborně, jsme maximálně spokojení. Obec se rozvijí, žije to tady, děti zde chodí do
školy. Vítáme, že je nově vybudována i kanalizace a celá naše
ulice je kompletně opravená.

Zakázková i sériová výroba
tu až do
práškové iakování

tel.:+420 777 355 293 tí

Pískování všech rozměrů
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rozměru l,5mx2mx 3,40 m
Lakovna Ladná
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