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  Síce sa už začal nový školský rok, ale ja ešte cítim potrebu trochu sa ohliad-
nuť     za tým minulým, pretože sa konala ešte jedna – podľa zúčastnených 
najlepšia – akcia na konci šk. roka. Tou akciou bol DEŇ OTCOV. Je to svia-
tok, o ktorom takmer všetci vieme, že je, ale dodnes je tak trochu v pozadí. 

  A preto sme sa rozhodli deťom 
pripomenúť, že nie len mamičky 
majú svoj sviatok, ale aj 
ich oteckom patrí jeden deň 
v roku. Pozvali sme oteckov a ich 
ratolesti na dvor MŠ, aby si zasúťažili 
spolu i proti sebe. Pekné športové 
popoludnie, ktoré pripravili p. 
učiteľky, bolo spestrené opekačkou, 
výborným gulášom a palacinkami. 
Každý otecko si zo súťaže odniesol 
vzácnu medailovú trofej a pripravené 
občerstvenie. Na záver si zasúťažili aj 
prítomné mamičky a neobišlo to ani p. 
učiteľky. My mamičky, ktoré sme sa 
zúčastnili, už vieme, že naši oteckovia 
vedia napríklad aj šiť a presvedčili sme 
oteckov, že zatĺcť klinec nie je až taký 
veľký problém, keď máme doma to 
správne „ poleno “. 
Blížil sa koniec školského roka a kto 
si myslí, že ukončiť dochádzku do MŠ 
je jednoduché, toho musím vyviesť 
z veľkého omylu. Každý predškolák 
totiž musí prejsť „škôlkárskou 
maturitou“. A že to nie je žiadna 
fraška, to vám potvrdia naši prváci. 
Po úspešnom „zmaturovaní“ oslávili 
svoje úspechy na diskotéke s pohoste-
ním, rozlúčili sa s kamarátmi vo veľkej 
aj malej skupine, dostali vysvedčenie 
a darčeky od ZRŠ, ktoré využijú ako 
školáci. Ešte raz vám prajeme veľa 
úspechov v škole a pevnú ruku pri 
písaní prvých písmen.
  Dosť už ale spomienok, začal sa 
nový školský rok. Pre niekoho 
je to ten úplne prvý, niekto už 
vedel, čo ho čaká. Pre deti v MŠ 
bol o to krajší, že pracovníci OcÚ 
vymaľovali krásnymi novými farbami 
vstupnú halu, schodište a šatne, ktoré 
už svojou bielou farbou nepripomínajú 
tak neobľúbenú ordináciu p. doktorky, 
ale privítajú deti krásnymi veselými 
farbami. Veľmi si to vážime, pretože 
vieme, že finančná situácia obce nie 
je práve najlepšia a je ešte veľa údrž-
bárskej práce, ktorú musia pracovníci 
OcÚ vykonať i v iných zariadeniach 
spadajúcich pod OcÚ. Ďakujeme za-
mestnancom OcÚ za prevedené práce 
v budove škôlky i na dvore.
Cez prázdniny sa trošku zmenil 
i školský dvor. Okrem toho, že na-
rástli dreviny, ktoré sem zasadila firma 
SEMPER DECOR, pribudli tu aj nové 
preliezačky a futbalové bránky, ktoré 
vyrobila firma BRUKOS Vrbové. Ďa-
kujeme p. Remišovi za sponzorovanie 
časti výsadby drevín a trávnika a pre-
vedené   práce   s   tým   súvisiace   a 

Vážení občania,
uplynulo niekoľko týždňov, 
či mesiacov, čo som sa na Vás 
obrátila so žiadosťou o vypl-
nenie dotazníkov k Programu 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Krakovany. Do ce-
lej obce bolo distribuovaných 
cca 670 dotazníkov, oslovila 
som podnikateľov, SHR, ale i 
podnikateľské subjekty, ktoré 
sa etablujú v našej obci.
Do 3 zberných boxov bolo 
odovzdaných 89 vyplnených 
dotazníkov, čo predstavuje  
13,28% účasť respondentov. 
Niekto môže povedať, že je 
to málo, ale ja chcem touto 
cestou poďakovať všetkým, 
ktorí vyjadrili svoj názor alebo 
predstavu o smerovaní našej 
obce do najbližších rokov.
Pre zaujímavosť možno uviesť 
niekoľko údajov: svoj názor vy-
jadrilo 36 mužov (40,44%), 49 
žien (55,05%) a 4 osoby neu-
viedli svoje pohlavie (4,51%).
Občania sa kriticky vyjadrili 
k čistote verejných priestran-
stiev (najmä autobusových 
zastávok), voľnému  pohybu 
psov po obci, stavu miestnych 
komunikácií, verejným špor-
toviskám - veľký záujem je o 
vybudovanie volejbalového a 
basketbalového ihriska. 
V rámci sociálnej infraštruktú-
ry je jednoznačná požiadavka 
na zriadenie zdravotnej am-
bulancie v našej obci, resp. 
poskytovanie zdravotných 
služieb.
Podľa požiadaviek občanov 
bude v budúcnosti potrebné  
pristúpiť k rokovaniam so su-
sednými obcami na vybudova-
nie cyklotrasy, najmä smerom 
na Vrbové. Takmer 30% 
respondentov sa vyjadrilo za 
výstavbu nájomných bytov.
Všetky dotazníky boli vyhod-
notené, pripomienky a názory 
občanov rozčlenené do jednot-
livých priorít a zapracované do 
návrhu programu rozvoja.
V mesiaci október/november 
2005 bude návrh programu 
predložený na verejné prero-
kovanie a bude k dispozícii k 
nahliadnutiu pre širokú verej-
nosť v stránkových hodinách 
na obecnom úrade. 
Záverom mi dovoľte ešte raz 
poďakovať za vyjadrené názory 
a spoluprácu, ktorú ste vyplne-
ním dotazníkov poskytli komi-
sii a obecnému koordinátorovi.        

Janka Belicová

Dotazníky

l  Na oslave Dňa otcov  v materskej škole nechýbalo 
obľúbené správne vychladené občerstvenie.  Foto:  autorka

pani Braškovej za časť materiálu a výrobu preliezačiek a bránok.
Je september a všade prebiehajú prvé rodičovské združenia. Aj 

my ho už máme za sebou. Okrem základných informácií o chode 
škôlky, financiách a voľby  nového výboru sme sa dohodli, že 
i tento školský rok pripravíme znovu všetky akcie, pretože sa 
nám páčili, bola radosť ich pripravovať a zapájať deti do činnosti, 
ukázali sme, čo dokážeme doma vyrobiť a pripraviť a spestrili sme 
váš víkendový program tým, že ste prišli posedieť, nakúpiť alebo 
načerpať inšpiráciu. 

Takže i tento školský rok pre Vás pripravíme: 
Vianočné trhy – budú sa konať 27.11.2005 v KD Kra-

kovany
Veľkonočné trhy
Deň detí

   Už teraz sa tešíme na vašu účasť a dúfame, že vaše očakávania  
splníme, alebo sa im aspoň priblížime.
                                        Za ZRŠ pri MŠ - JaK-

Nový školský rok v materskej škole

http://www.krakovany.sk


