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 Plánované činnosti v roku 2005
   Vážení spoluobčania!
Začali sme rok 2005, v ktorom nás čaká veľa spoločných 
úloh. Pri ich plnení vám želám veľa elánu a zdravia.

  V decembri 2004 sme v spo-
lupráci s firmou Semper Decor 
urobili výsadbu celého areálu 
materskej školy, s cieľom vytvoriť 
po obci oázy zelene. Steny novšej 
budovy školy neboli vymaľované 
už 15 rokov (z dôvodu zatekania). 
Poopravovali sa v nej triedy a 
nanovo sa vymaľovala, urobili sa  
chýbajúce obklady. Nasledovať 
bude výmaľba kuchyne, jedálne a 
priľahlých obslužných priestorov. 
Počas jarných mesiacov sa bude 
dokončovať rekonštrukcia ihriska 
a tenisového kurtu pri základnej 
škole a musí sa opraviť zadná časť 
stavby budovy za telocvičňou, 
ktorá ohrozuje bezpečnosť detí. 
Maľovať budeme aj objekt MŠ, 
priestory, ktoré sa nestihli upra-
viť vlani. 
     Teší ma  aktivita  rodičov detí

v oboch školských zariadeniach, 
ktorí pripravujú podujatia, aby 
zarobili peniaze a pomohli obci 
pri riešení financovania školstva.  
Obzvlášť potešiteľná je vysoká 
spoločenská úroveň týchto 
podujatí, aj to, že dokázali osloviť 
širokú verejnosť obce (predajné 
trhy). Všetkým, ktorí sa podieľali 
na ich úspešnom priebehu touto 
cestou ďakujem. 
     Obec dokončuje úpravy svo-
jich objektov. V záverečnej fáze 
sa nachádza rekonštrukcia bu-
dovy obecného úradu (dlažba na 
chodbách, obklady). Pracovníci 
obce pozvárali plot na cintorín v

ovplyvňovaná aj odpadovým hos-
podárstvom. Obec si v tejto oblasti 
vytýčila niekoľko úloh. Dajú sa 
splniť len za vašej aktívnej účasti. 
V prvom rade treba odtrániť divo-
ké skládky a pristúpiť k pokutova-
niu tých, ktorí budú tvoriť nové. 
Veľmi potrebné je aj rozšírenie 
realizácie separovania odpadu 
do každého domu, ktorý nebude 
spoplatňovaný. Každý rodinný 
dom dostane nádoby na separo-
vaný zber- papier, plasty. Na sklo 
budú po obci rozmiestnené nové 
1100 litrové kontajnery.  Dvakrát 
do roka (jar, jeseň) poľovníci alebo 
hasiči urobia zber železa po obci. 
Starší občania, ktorí majú ťažšie 
kusy v pivniciach alebo v hos-
podárskych budovách, ich môžu 
nahlásiť na obecnom úrade. 
Členovia spomenutých organizá-
cií zabezpečia ich odvoz. Taktiež 
dvakrát do roka obec uskutoční 
bezplatný zber elektronických 
zariadení (staré rádiá, televízory, 
počítače, magnetofóny, monito-
ry, mixéry, pračky). Občania ich v 
oznámenom čase umiestnia pred 
dom. Čo sa týka požitých batérií, 
resp. akumulátorov, tieto môžu 
občania priniesť kedykoľvek na 
obecný úrad, ktorý zdarma za-
bezpečí ich likvidáciu. 
  Stavebný odpad bude možné vy-
vážať len na smetisko  a za príslu-
šný poplatok. Po zavezení suťou sa 
priestor rekultivuje. Obec plánuje i 
zriadenie kompostoviska pre spra-
covanie zeleného bioodpadu.
  Drevo z búračiek je možné bez 
poplatku vyviezť na smetisko, 
musí však byť vytriedené od 
ostatného odpadu. Firma Petmas  
Onyx, ktorá vyváža komunálny 
odpad nevyvezie smetné nádoby 
tým, ktorí ich naplnia odpadom 
zo záhrady. 
   V poslednom období došlo v obci 
k viacerým vlámaniam a  ku krá-
deži majetku. Žiadame občanov, 
aby si všímali pohyb podozrivých 
osôb. V tejto súvislosti treba pri-
pomenúť, že podomový predaj je 
v našej obci zakázaný. Predávať 
sa môže pred obecným úradom, 
alebo v kultúrnom dome. Ak vám 
budú tovar ponúkať doma, hláste 
tieto skutočnosti na obecnom 
úrade alebo polícii. Vyhnete sa tak 
možným podvodom a krádežiam. 
Všímajme si veci okolo seba a po-
môžme pri riešení problémov.
     
     PaedDr. Vladimír Mihálik

l Najpočetnejšia spoločenská organizácia Miestny spolok Sloven-
ského červeného kríža na výročnej schôdzi.    Foto: L. Žitnanský

Poďakovanie
 Deti a kolektív MŠ Krako-
vany  ďakujú rodičom za prí-
pravu, sponzorom za finančnú 
a materiálnu pomoc a všetkým  
občanom, ktorí  svojou účasťou  
vytvorili príjemnú atmosféru 
na Detskom karnevale a pod-
porili  Materskú školu. 
Srdečne poďakovanie  patrí:  
vdp. Mgr. Ľ.   Malý,  P. Pal-
kech, J. Masár, P. Radoský, I. 
Výškrabka, EMU Farma – Zu-
zic, J. Havrlent , Matadorka, 
Kaviareň u Notára, Združenie 
rodičov ZŠ Krakovany, rodičia 
detí MŠ Krakovany, J. Ščepko 
z Vrbového, Delta Piešťany –  
Černák, a Stiva –  Ferech, Ná-
bytok – Hinner,  Glass Dekor 
– Ing. Jurda, Autodoprava – F. 
Sedlák, OcÚ Krakovany, Ka-
derníctvo Gabriela,  Z. Musil,  
P. Oravec, P. Gono, J, Gono, 
Jarolím Štefanka, Ing. M. 
Kubran,  A. Tonkovičová, Se-
dos Krakovany, Kipa – P. Kik-
ta, Lima P.Š. –R. Černeková,  
Kaderníctvo -  Monika Gonová, 
Pohostinstvo Krakovany, Pe-
kas,  Semper Decor, Michaela 
– p. Drobná, MsSČK, Jednota 
SD,   Linea D, s.r.o., Dom ná-
bytku – Piešťany, Kaufland, 
Tesco, Borioca Trnava,  AG 
FODS –  Sakáč, MOVACO - 
D. Miezga,  SOU  Vrbové,  P. 
Zubák z Ostrova, RENTA–  J. 
Viskup , PŠD Krakovany,  Cha-
teau  Krakovany,  Mäsiarstvo 
Čeliga – Veľké Kostoľany.  Po-
ďakovanie za poskytnutú zľavu 
na tovar patrí: Bala Krakovany, 
Hela Papiernictvo Vrbové.
Rodičom detí E. Štefankovi 
a R. Štefankovi ďakujeme za 
príjemnú hudbu, p. Romano-
vi Samuhelovi ďakujeme za  
vybavenie sponzorov.
                 riaditeľka MŠ        
                                                       
                    
                                                  

Spoločenská 
kronika

  V  mesiacoch december 
2004-marec 2005 sa na-
rodili Magdaléna Valová, 
Patrik Madunický a Katarí-
na Miklovičová.Prajeme 
im  veľa zdravia a šťastia!

  Zomreli Anna Straková 
vo veku 99 rokov, Valentín 
Paulina vo veku 89 rokov a 
Františka Zuzicová vo veku 
75 rokov. Úprimnú sústrasť!
                                          -r-

Strážoch, ktorý bude osadený 
na jar.  Vysporadúva sa cesta k 
čistiarni odpadových vôd. Obec 
podala v rámci grantového ko-
nania nadácie Pontis projekt na 
rekonštrukciu betónovej plochy 
za futbalovým ihriskom, ktorá by 
mala okrem korčuľovania slúžiť 
ako multišportový areál (basket-
bal, volejbal, hádzaná a pod.). Te-
lovýchovná jednota žiada o grant 
v rámci projektov MŠ SR na novú 
tribúnu na štadióne TJ. 
     Firme Enermont sme dali vypra-
covať projekt na novú trafostanicu 
a rozvody elektrickej energie v 
časti Staré konopiská. Vo februári 
sa uskutočnili výročné členské 
schôdze spoločenských organizácií. 
Ich úroveň bola veľmi dobrá. Do 
ďalšej práce želám členom výborov 
i  členskej základni veľa úspechov 

a splnenie úloh, ktoré si naplá-
novali.  
     Do veľkej miery nás zaujíma i 
otázka kvality životného prostre-
dia. Dokončiť by sa mala úprava 
toku Holeška a po konzultácii s 
riaditeľom Povodia Váhu, a.s., je 
snaha pokračovať v úprave toku 
ďalej, čím by sa riešili problémy 
ohroznia občanov a ich majet-
ku povodňami. Pripravuje sa 
stretnutie s projektantom re-
konštrukcie potoka Holeška, aby 
vysvetlil občanom, ktorí bývajú 
v susedstve mlynského náhonu, 
fungovanie oboch korýt. 
     Čistota a upravenosť obce je


