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   Informácie z obecného úradu
   Vážení spoluobčania!
Chcem Vás informovať, ktoré úlohy plnili pracovníci obec-
ného úradu a ktoré nás v najbližšom období budú čakať.

  Územný plán obce je na schvále-
ní na Krajskom pozemkovom úra-
de (KPÚ) v Trnave. Po vyjadrení 
KPÚ bude obecné zastupiteľstvo 
schvaľovať jeho konečnú podobu. 
Druhým dokumentom, ktorý na 
dlhé obdobie ovplyvní vývoj 
obce je  Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce (PHSR, 
asi na 15 rokov). OcÚ má záujem, 
aby sa na jeho príprave zúčastnili 
všetci obyvatelia obce prostred-
níctvom anonymného dotazníka. 
Dotazník je vložený v tomto čísle 
Hlasu Krakovian, čiže do každej 
domácnosti dostanete jeden. Ak 
sa však na odpovediach v rodine 
nezhodnete, na OcÚ a v potra-
vinách budú voľne prístupné 
ďalšie dotazníky. Všetky bude 
treba odovzdať do konca júla do 
urny na OcÚ, alebo v potravinách 
Bala a Jednota. Obecným zastupi-
teľstvom bol schválený tím ľudí, 
pod vedením Janky Belicovej, 
ktorý tento dokument vypracu-
je a predloží na schválenie OZ. 
Od 1.1.2006 by PHSR mala mať 
každá obec. Bližšie podrobnosti 
si prečítate v článku Vyjadrite 
svoje myšlienky a názory. 
   Ďalšou vážnou témou je kanali-
zácia. Úsek 180 metrového gravi-
tačného potrubia, prečerpávacej 
stanice a 360 metrov výtlačného 
potrubia bol skolaudovaný a po 
podpísaní zmluvy o prevádzko-
vaní s TAVOSom sa budú môcť 
obyvatelia Južnej ulice pripojiť. 
Veľkú nespokojnosť prejavujú 
občania s kvalitou káblovej  tele-
vízie a  so zvýšením poplatku.

svietidlá a nahradili sa výkonnej-
šími a ekonomicky úspornejšími. 
Vymenia sa aj ističe. Týmito opat-
reniami by sa mala docieliť úspora 
v nákladoch na el. energiu. 
   Počas prázdninových mesiacov 
sa budú maľovať priestory škol-
skej kuchyne a nevymaľované 
priestory materskej školy. 
   Obec vybavuje stavebné povole-
nie k malému projektu „ Prepoje-
nie vodovodov Strážovská ulica“ 
(od Heskov po ČOV), stavebné 
povolenie pre rozšírenie el. siete 
- vysoké, nízke napätie, trafosta-
nica, verejné osvetlenie - celkové 
náklady na obe stavby sú viac ako 
4,7 mil. korún. 
   Obec chce pred folklórnymi sláv-
nosťami opraviť výtlky na cestách 
a neskoršie i cestu k Spúšťu a Ve-
ternú ulicu, pričom na tento účel 
schválilo obecné zastupiteľstvo 
finančné prostriedky. Schválené 
prostriedky ale nebudú postaču-
júce, pretože sa jedná o cesty v 
dĺžke 1120 metrov. Dokončiť by 
sa mali bleskozvody na kultúr-
nom dome, hasičskej zbrojnici a 
dome smútku. Úloh, ktoré chce-
me realizovať je dosť, a vyžadujú 
si značné investície. Obecný úrad 
verí v podporu občanov, pomoc a 
pochopenie pri ich plnení.
   Na záver by som chcel za vzornú 
reprezentáciu obce poďakovať 
futbalistom TJ, hlavne žiakom 
a A-mužstvu, ktoré si v svojich 
súťažiach vybojovali prvenstvo a 
zaželať im veľa chuti do ďalšieho 
tréningu a úspešný štart do novej 
súťaže. Všetkých našich občanov 
touto cestou pozývam na jubilejný 
30. ročník folklórnych slávností - 
Krakovany 2005.  
     PaedDr. Vladimír Mihálik

Zachovajme si 
čistú obec

  Hovorí sa, že pes je naj-
lepším priateľom človeka. 
Môže nás len tešiť, že týchto 
priateľov v našej obci z roka 
na rok pribúda. Ďalším pote-
šiteľným faktom je skutočnosť,  
že majitelia si uvedomujú svoje 
povinnosti, za svojich miláči-
kov si riadne zaplatili miestnu 
daň  a podstatne sa znížilo 
množstvo voľne pobehujúcich 
psov po obci. Majitelia sa začí-
najú orientovať na nové hobby, 
ktoré môžeme nazvať ako zdra-
votné prechádzky v spoločnosti 
svojich miláčikov. Požadovaný 
zdravotný efekt je nepopiera-
teľný, to nás veľmi teší.
  Má to však jeden háčik. Mnohé 
verejné priestranstvá, trávniky 
a iné verejné plochy získavajú 
„vizitku“ svojho návštevníka.  
V tejto súvislosti chceme ape-
lovať opäť na majiteľov, aby 
si splnili aj ďalšiu povinnosť 
a po svojom miláčikovi si aj 
upratali.
  V tejto súvislosti obec zabez-
pečila potrebné vybavenie. 
Každý majiteľ, ktorý chodí so 
svojím psíkom na vychádzky 
po obci, si môže prísť na obec-
ný úrad vyzdvihnúť potrebné 
sáčky. Obec ich majiteľom 
psíkov poskytuje zdarma.
 Veríme, že pochopíte našu sna-
hu, aby naša obec zostala  čistá 
a upravená.Za Vašu ochotu 
pomôcť zabezpečiť poriadok a 
čistotu Vám vopred ďakujeme.                                                 

-jb-

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch marec - jún 2005 
sa narodili Simona Galová, Sa-
bína Gallová, Adam Vavrinec, 
Daniel Snoha, Dean Macejka 
a Aneta Tonkovičová. Praje-
me im  veľa zdravia a šťastia!

 Zomreli Anton Macejka 
vo veku 59 rokov, Mária 
Dršková vo veku 76 rokov, 
Ján Gono vo veku 76 rokov 
a Anton Valo vo veku 77 
rokov Úprimnú sústrasť!
                                          -r-

Aby obec túto situáciu riešila, na 
konci kalendárneho roku 2004 na-
kúpila potrebný materiál a dohodla 
sa s prevádzkovateľom káblovej 
televízie - firmou STELAR, že do 
konca júna namontujú zosilňova-
če signálu a 90 domácností bude 
napojených zemným rozvodom. 
Zároveň sa občania v dotazníku 
vyjadria, o aké balíky programov by 
mali záujem. Poplatky káblových 
televízií sa pohybujú v trnavskom 
regióne od 1200,- Sk do 5000, - Sk 
ročne. (napr. Vrbové 2172,- Sk roč-
ne, V. Kostoľany 1320,- Sk, Trnava 
- 6000 Sk ročne). Otázne je, či jej 
kvalita a rýchlosť servisu zodpo-
vedá danému poplatku. Budem 
rád, ak každá domácnosť vyplní aj 
tento dotazník, aby bolo jasné, o 
ktoré služby majú občania záujem.
   V druhom štvrťroku zamestnanci 
obce ukončili nasledovné činnosti: 
oplotili strážovský cintorín, natre-
li ohradu. Pracovníci aktivačnej 
činnosti opravili poškodený plot 
krakovianskeho cintorína a na-
treli ho. Dobudoval sa tenisový 
areál na miestnej ZŠ, ktorý bude 
prevádzkovaný za poplatok, pre-
tože ho bude treba polievať, starať 
sa oň a udržiavať ho. Bude mať 
svojho správcu - Petra Seitle-
ra, u ktorého sa bude možné 
telefonicky zahlásiť na tel.č. 
0904 803 300. Kurt disponu-
je prevádzkovým poriadkom, 
ktorý je potrebné rešpektovať. 
   Okrem troch svietidiel pri futba-
lovom štadióne, ktoré sú na stĺpoch 
nachádzajúcich sa v družstevnom 
obilí, sa vymenili všetky staré 

Vyjadrite svoje myšlienky a názory
  Vážení občania, v uplynulých rokoch sa obec podujala vypracovať územno-plánovaciu 
dokumentáciu pod názvom Územný plán obce Krakovany. Tento dokument bude na nie-
koľko rokov snáď desaťročí určovať územný rozvoj našej obce. Celý jeho schvaľovací 
proces sa završuje a v najbližšom čase bude tento dokument schválený.

  Druhým zásadným dokumentom, ktorý by mala 
obec vypracovať, je Program hospodárskeho a           
sociálneho rozvoja obce Krakovany. Tento doku-
ment je veľmi dôležitý i z hľadiska pripravenosti 
obce čerpať finančné prostriedky z eurofondov.  
Jeho príprava a schválenie si však vyžiada najmä 
spoluprácu občanov . Bude to niekoľkomesačný 
proces zberania a vyhodnocovania názorov obča-
nov, podnikateľov a iných subjektov našej obce.
   Vyhodnotenie týchto informácií bude základom 
na zostavenie daného dokumentu.Touto cestou Vás   
žiadame, aby ste venovali pozornosť dotazníku,  kto-
rý je vložený do tohto vydania Hlasu Krakovian.

  Prosíme Vás, pozorne si ho prečítajte a vyplňte 
odpovede na požadované otázky, prípadne pridajte 
svoje vlastné návrhy. Ak sa neviete v domácnosti 
dohodnúť na spoločnom postupe, celkom kľudne 
si príďte vyzdvihnúť na obecný úrad čistý dotazník 
a vyjadrite svoj názor. Na chodbe obecného úradu, 
v potravinách Bala a Jednota bude počas  celého 
mesiaca júla umiestnená schránka,do ktorej mô-
žete vložiť vyplnený dotazník. Za Vašu ochotu Vám 
vopred ďakujeme.Vaše názory a návrhy budú posú-
dené a zapracované do výsledného dokumentu. O 
priebehu schvaľovania Vás budeme priebežne in-
formovať.   Janka Belicová, obecný koordinátor


