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   Investície zvýšia zamestnanosť
   Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi zhodnotiť obdobie posledných troch mesiacov. 
  V minulom čísle Hlasu Kra-
kovian som vás informoval, že 
územný plán obce Krakovany je 
v konečnom štádiu schvaľovania 
a začalo sa s prípravou Programu 
hospodárskeho a sociálneho roz-
voja obce. Mrzí ma, že na príprave 
tak závažných dokumentov sa zú-
častnilo veľmi málo občanov. Tu 
bol priestor vyjadriť svoje názory 
a postoje. Verte, že ich berieme 
na vedomie a snažíme sa ich za-
pracovať do materiálov.
     Územný plán obce počíta 
s priemyselnými zónami, v 
ktorých budú umiestnené prie-
myselné   objekty. V našej ka-
tastrálnej zóne Jutrá (smerom 
od Trebatíc) stavia firma AGE 
Color, ktorá v súčasnom období 
robí nábor pracovníkov. Za-
mestná asi 40 mužov a zaoberá 
sa poplastovaním predmetov. 
Druhou firmou v tejto lokalite je 
Wabash Technologies Ltd., ktorá 
by mala rozbehnúť výrobu v júni 
budúceho roku. Zaoberá sa výro-
bou mikroprocesorov a zamestná 
väčšinou ženy. Na začiatku oko-
lo 150 a po dobudovaní, by v nej 
malo pracovať 230. V zóne Horné 
pole-od PŠD Krakovany smerom 
na Vrbové, stavajú svoje objekty 
firmy Gamaplyn a Hadice Pro. 
Každá z nich by mala zamestnať 
asi 10 pracovníkov.Sú tu i ďalšie 
subjekty, ktoré prejavili záujem o 
výstavbu v našich priemyselných 
zónach. Príchod investorov by 
sa mal prejaviť novými pracov-
nými príležitosťami a aj väčším 
množstvom peňazí v obecnom 
rozpočte. Dohody sú také, že 
prednostne budú zamestnaní 
občania z Krakovian. 

realizované pracovníkmi obce, 
spoločne s TAVOSom do konca 
kalendárneho roka. 
     Počas letných prázdnin boli 
vymaľované priestory školských 
jedální ZŠ a MŠ a časť priestorov 
MŠ. V škôlke boli zabetónova-
né a natreté preliezky pre deti. 
Momentálne prebiehajú rekon-
štrukčné práce na Dome smútku, 
maľovanie, bleskozvod, úprava 
fasády.
Obecný úrad zabezpečil opravu 
budovy železničnej stanice, pri-
čom pracovníci obce nastriekali jej 
fasádu. Iné riešenie neexistovalo, 
pretože Železnice SR iný spôsob 
opravy nechceli pripustiť.
   Obec naviezla a rozhrnula hlinu 
na plochu za zimným štadiónom, 
ktorá sa bude po zatrávnení v 
budúcich rokoch využívať ako tré-
ningové ihrisko. Chceme pomôcť 
i pri oprave tribúny.  Upravili a 
zatrávnili sa i priestory bývalého 
„Fidlerovca“ Miestny rozhlas sme 
doplnili o ďalšie tlakové ampli-
óny v miestach, kde bola horšia 
počuteľnosť. Opravili sa cesty v 
Krakovanoch, ale neuskutočnila 
sa rekonštrukcia ciest na Ulici k 
Spúšťu       a Veternej ulici, i keď 
boli na ne vyčlenené prostriedky. 
Oprava sa mala realizovať vyfré-
zovaným asfaltom z diaľnice a 
penetráciou. Pretože sa v našej 
blízkosti nič na diaľnici nerobilo, 
nebolo možné ju uskutočniť.    
    Na záver by som chcel vyjadriť 
poďakovanie a uznanie všetkým 
členom Ms Slovenského Čer-
veného kríža, ktorí pripravili v 
areáli kultúrneho domu pôsobivú 
výstavu Aké záhady a krásy ukrýva 
dedinská záhrada. Dokázalo sa, že 
máme šikovných ľudí, ktorí výbor-
ne reprezentujú obec.
    PaedDr. Vladimír Mihálik

Poďakovanie
   Na prahu nového školského 
roka sa ešte obzrieme za tým 
predchádzajúcim, v ktorom 
sme sa vždy úspešne popaso-
vali s problémami v školských 
jedálňach pri MŠ a ZŠ v Kra-
kovanoch, pri zabezpečovaní 
stravy pre deti navštevujúce 
školské zariadenia. Strava sa 
podáva kvalitná, bohatá na 
vitamíny, bielkoviny s množ-
stvom zeleniny a ovocia. Počas 
letných prázdnin sa vymaľo-
vali všetky priestory škol-
ských jedální zamestnancami 
obecného úradu. Riaditeľka 
školských jedální v Krako-
vanoch touto cestou ďakuje 
vedeniu Obecného úradu v 
Krakovanoch, že sa postaralo 
o včasné vymaľovanie priesto-
rov ŠJ pri MŠ a ZŠ a tým nám 
umožnilo začať nový školský 
rok v čistých priestoroch.
    Tešíme sa na ďalšiu pomoc 
a spoluprácu s OcÚ, nakoľko 
školské zariadenia navštevuje 
veľa detí a ŠJ pri ZŠ i žiaci s 
vyšších ročníkov zo ZŠ vo 
Vrbovom.
 
Riaditeľka ŠJ pri MŠ a ZŠ 
Jana Daňková

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch jún - september 
2005 sa narodili Jozef Pašák, 
Šimon Galbavý, Vanessa Valo-
vičová a Simona Kusá. Praje-
me im  veľa zdravia a šťastia!
   Na spoločnú cestu životom 
sa vydali Pavol Augustín a An-
drea Trokanová. Držíme palce!
 
 Zomreli Blažena Urba-
novská vo veku 69 rokov 
a Gregor Bibiš vo veku 88 
rokov.Úprimnú sústrasť!
                                          -r-

    Na Južnej ulici pri prečerpávacej 
stanici sa môžu občania trinástich 
domov pripojiť na kanalizáciu po 
ohlásení drobnej stavby a využí-
vať ju. Bola podpísaná zmluva s 
TAVOSom o prevádzkovaní tejto 
časti kanalizácie.
     Snažili sme sa riešiť i problémy 
káblovej televízie v obci. Okrem 
Športovej a Mlynskej ulice sú 
už všetci záujemcovia pripojení 
zemným rozvodom. Situáciu na 
uvedených uliciach bude riešená 
počas budúceho mesiaca spoločne 
so Slovak Telecomom. Do zeme 
sa uložia telefónne káble spolu s 
televíznymi a všetko nepotrebné 
vzdušné vedenie aj so stĺpami 
bude v celej obci demontované. 
Do konca roka sa budú riešiť aj 
požiadavky občanov na zloženie 
programov. Bolo rozoslaných 500 
dotazníkov a vrátilo sa len 74, čo 
nie je reprezentatívna vzorka a 
preto budú musieť byť občania 
oslovení znova.
    Dokončili sa výmeny svietidiel 
verejného osvetlenia a ističov v 
celej obci, čo sa prejaví výraznou 
úsporou elektrickej energie. V 
priebehu mesiaca Západosloven-
ská energetika odstráni drevené 
stĺpy v obci a nahradí ich betóno-
vými a na Veternej ulici odstráni  
nepotrebné. Je vybavené stavebné 
povolenie na elektrifikáciu lokality 
Staré konopiská, čím by sa zlepšila 
situácia v zásobovaní elektrickou 
energiou ulíc K Spúšťu, Dolnej a 
Južnej. Prebiehajú rokovania s 
energetikmi - realizácia by mala 
byť ukončená do apríla 2006. 
     Platnosť nadobudne aj stavebné 
povolenie na prepojenie vodovodov 
Strážovská ulica, ktoré by malo byť 

l  Budúca podoba výrobnej haly spoločnosti Wabash Technologies, Ltd. Foto: -juf-


