lvovy život.!

Co týden dal
LADENSKÁ STAROSTKA RENÁTA PRIESTERRATHOVÁ ŘÍKÁ:

Současnou Ladnou jsme
zachytili v novém filmu
^

IVA HAGHOFER

opravili silnice, chodníky

' ^" a veřejné osvětlení v celé

čele Ladné s dva-

W.

načti sty padesáti
obyvateli stojí
Renáta Pries-

t

terrathová už

dvanáct let, tedy čtvrté volební období. V tom prvním vystřídala po dvou letech svého
předchůdce a nyní se řadí
k jedněm z nejdéle působících
starostů na Břeclavsku. V roz-

hovoru zavzpomínala na své
začátky, na to, co se v obci podařilo nebo na to, co by ještě

jtí^
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3 V Ladné si letos pnpomenete
sedm set padesát let od založeni obce. Chystáte k tomuto výroči nějaké oslavy?
Ano, ovšem zatím nevíme,
» zda nám něco podobného ko-

ráda dokončila.

Jak se vám v Ladné žije?
Moc dobře/jsem z Poštorné,
avšak moje rodina z Ladné asi

pochází. Přišla jsem sem v ro•s \
ce 1987 učit a mezi lety 1995 až
\
..A,»>—K.»<«WW.<t>.
2003 a potom 2007 až 2011
jsem působila v místní škole LADNÁ. Starostka Renáta Priesjako ředitelka. Přestože jsem terrathOVá. Foto: Denfk/Iva Haghofer
v mezičase odešla učit zpět do
Břeclavi, opět jsem se sem do
Ladné vrátila. Zřejmě je to
místní říčky Trkmanky, který
můj osud (úsměv). Neumím si je rázem zcela čistý.

představit, že bych bydlela
někde jinde. Ladná je velmi

—^^-.:":^

Ladné. Uvidíme ale, jak na
tom budou rozpočty obcí. Požádali jsme také o dotaci na
doplněni a rozšířené mobiliáre dětského hřiště. Zde by pro
děti měla přibýt lanovka.
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ronavirus dovolí. Momentálně

jsme spíš rozpačití. Pokud by
to však epidemiologická situace přece jen umožňovala, rádi bychom oslavy pojali jako
dvoudenní akci. K této příležitosti bychom uspořádali výstavu, zároveň bychom i promítali staré filmy o obci, které
jsme si nechali vyčistit. Podařilo se nám natočit i jeden
zcela nový několikaminutový
film, který pro příští generace
zachycuje, jak obec vypadá
nyní.
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Co vás v nejbližší době čeká, co Jak mají oslavy vypadat?
byste rádi započali?
V sobotu by zahrála MiNejdůležitější je výstavba
stříňanka a Karel Gott Revival
Před nedávném jste dokončili
nové mateřské školy, která by av neděli Melody Gentlemen
novou čistírnu odpadních vod. měla začít v letošním roce.
z Lednice. Nechyběl by záUž je v provozu?
Rádi bychom vystavěli chod- bavný program pro děti, ani
Ano, chybí námjiž jen něco nik k místní firmě Alba Metal. krájení velkého obecního
papírově dořešit. Čistírna je
Řada lidí z obce zde pracuje
dortu. Kromě toho bychom
spuštěná od konce minulého a do zaměstnání chodí pěšky. oslav využili k založení nové
roku, lidé se nyní postupně
Je pro nás důležité zajistit je- tradice sjezdu rodáků, který
připojují na kanalizaci. Rozdíl jich bezpečnost. Do budoucna by se pak mohl konat pravijsme okamžitě poznali v toku bychom pak rádi postupně
dělně každých pět let.
klidná obec.

r

Foto: DenÍk/Iva Haghofer

INZERCE

KOVO PRUDIK - VÝROBA Z NEREZOVÉ OCELI
Rodinná firma založená v roce 1991

Hlavním výrobním programem firmy je výroba nerezových nádrží, vinofikátorů,

as
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chladicích boxů nebo dopravníků.
80 % produkce jsou nádrže a technologie pro vinaře.
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^^ Zbývající výrobní kapacitu tvoří výroba pro jiný potravinářský a farmaceutický průmysl.
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KOVO Prudík, Mlýnská 66/1,691 46 Ladná • www.kovoprudik.cz
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