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                  Starosta bilancuje...

    Čo sme zrealizovali a čo nie
   Vážení spoluobčania!
Rok sa stretáva s rokom a mne prináleží, aby som bilancoval, 
čo sa nám z hlavných úloh podarilo splniť a čo nie. 

Chceli sme upraviť park pri OcÚ, 
pre tento účel bol i vypracovaný 
projekt, no nakoniec sa nenašli 
peniaze na jeho krytie. 
   Územný plán je v konečnej 
fáze schvaľovania. Termín 
bol posunutý, pretože obec 
sa rozhodla do neho zahrnúť 
i priemyselné zóny (Jutrá a 
Horné pole). Schválený bude 
začiatkom roku 2005. Mrzí ma, 
že jeho verejného prerokovania 
sa zúčastnilo veľmi málo 
občanov, hoci je to dokument, 
ktorý ovplyvní vývoj obce na 
najbližších 15 rokov. Pokročili 
sme aj v rekonštrukcii káblovej 
televízie.Dokončené bolo 
podzemné zapojenie Stráží, 
na budúci rok prídu na rad 
Krakovany. Náklady na túto 
činnosť toho roku dosiahli sumu

90 000 Sk.  Obec zakúpila za 100 
000 Sk nové svietidlá verejného 
osvetlenia, postupne ich vymieňa 
a v budúcom roku by sa mali 
vymeniť i ostatné. Klesne tým 
spotreba elektrickej energie, 
pretože príkon nových svietidiel 
je 72 W, zatiaľ čo starých 250 W 
alebo 150 W, pričom svietivosť  je 
približne rovnaká.
     Sumou 50 000 korún sa OcÚ 
spolupodieľal na obnove šatní 
na štadióne, 110 000 korún 
smerovalo na nákup motorovej 
kosačky,   ktorá bude kosiť verejné  
priestranstvá    v   obci a trávnik na 
štadióne.     V        Strážoch 

nené kotly v Kultúrnom dome 
(100 000 korún). V oblasti kultúry 
sa podarilo splniť cieľ- skvalitniť 
folklórne slávnosti.
 Dali sme vypracovať projekt na  
prepojenie obecného vodovodu 
zo Strážovskej ulice k čistiarni 
odpadových vôd. Stavbu sa tento 
rok nepodarilo uskutočniť pre 
nedostatok prostriedkov, ale 
počítame s ňou v budúcom roku.
  Za najväčší problém považujem 
kanalizáciu. Keď sa konečne 
podarilo utesniť prečerpávaciu 
stanicu a začalo sa  s tlakovými 
skúškami 2 krát roztrhlo výtlačné 
potrubie od p. Strečanského po 
ČOV. Nekvalitné potrubie nás 
prinútilo v priebehu jedného 
týždňa vykopať staré a uložiť 
nové. Vznikli tak značné finančné 
náklady, s ktorými sme nepočítali. 
Vykonali sa tlakové skúšky a je 
potrebné odovzdať kanalizáciu 
prevádzkovateľovi (TAVOS). 
Čerpanie prostriedkov na 
kanalizáciu z eurofondov je možné 
len prostredníctvom vodárenských 
spoločností a v TAVOSe sme 
zaradení v pláne až na rok 2010. 
V zariadení opatrovateľskej služby 
sme vymenili bojler a odvodnili 
dvor, taktiež sa natrela fasáda 
budovy.
  Na podnety občanov sme začali 
rokovať s Povodím Váhu o úprave 
koryta potoku Holeška. Úpravu 
začal realizovať tento podnik 
v novembri 2004, pokračovať 
bude na budúcu jar. Projekt si 
hradí Povodie Váhu, z vlastných 
finančných prostriedkov. Prenajali 
sme priestor firme T-Press, ktorá 
neďaleko vyústenia Strážovskej 
ulice na cestu 2. triedy umiestnila 
novinový stánok. Iste to skvalitní 
škálu poskytovaných služieb 
občanom, pričom obec to nebude 
stáť ani korunu. To je krátka 
bilancia roku 2004 a stručný náčrt, 
čo nás čaká v roku nasledujúcom. 
Viacej sa budem týmto novým 
úlohám venovať po schválení 
rozpočtu pre rok 2005.
     Na záver chcem poďakovať 
všetkým tým, ktorí sa podieľali 
na tom, čo sa nám v roku 2004 
podarilo urobiť a každému 
obyvateľovi našej obce zaželať 
pokojné prežitie Vianočných 
sviatkov, veľa zdravia, pokoja, 
trpezlivosti a porozumenia do 
roku 2005.
     
     PaedDr. Vladimír Mihálik

l Pracovníci Povodia  Váhu spolu s mechanizmamom prečisťujú 
koryto potoka Holeška.                                        Foto: L. Žitnanský

Poďakovanie

 Ďakujem všetkým ľuďom, 
ktorí sa zúčastnili na 
Vianočných trhoch v KD 
Krakovany a finančne pod-
porili našu Materskú školu. 
Ďakujem rodičom, ktorí tieto 
trhy zorganizovali: Mgr. M. 
Havrlentovej, J. Gonovej, B. 
Madunickej, Ing. J. Kepr-
tovej, M. Tonkovičovej, Ž. 
Frnakovej, E. Papulákovej, 
M. Rajčákovej, K. Zubákovej, 
R. Valovi, a. Prednej, ďalej 
i rodičom, ktorí pripravili 
domáci vianočný tovar, ktorý 
sa na trhoch predával: okrem 
vyššie spomenutých rodičov 
vďaka patrí v tomto smere 
aj N. Valovej, P. Toplanskej, 
J. Valovej, T. Hornákovej, A. 
Štefankovej, M. Štefankovej, K. 
Kapustovej, S. Barbušinovej, E. 
Pitoňákovej,   J. Samuhelovej. 

  V neposlednom rade patrí 
vďaka i sponzorom tohoto 
podujatia, ktorými boli firma 
Chateau Krakovany (K&L 
Real Dendra) a Argus Os-
trov.

  Deti a kolektív MŠ Krakovany 
ďakujú p. Pavlovi Oravcovi 
za sladkosti, ktoré im počas 
celého roka pri rôznych 
príležitostiach venoval, taktiež 
sa nádielku do Mikulášskeho 
balíčka, do ktorej štedro pris-
pel i p. Havrlent.
 
                    Jozefína Klčová
                       riaditeľka MŠ

Spoločenská 
kronika

  V poslednom  štvrťroku 
2004 sa narodili Lukáš 
Božík,Viktória Chromják-
ová, Adrian Garafa, 
Kristián Baláž a Viktória 
Radošinská. Želáme im 
veľa šťastia, zdravia, lásky 
i úspechu.
  V tom istom období v 
Krakovanoch zomreli Mária 
Miklovičvá vo veku 79 rok-
ov a   Bernardína Žáková 
vo veku  82 rokov. Vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť 
všetkým pozostalým. 
                                          -r-

sme zbúrali starý neobývaný 
rodinný dom, tzv.

”
Fidlerovec”, 

ktorého statika bola nevyhovujúca 
a zároveň bránil vo výhľade pri 
výjazde zo Strážovskej ulice na 
cestu 2. triedy. Na budove ZŠ 
bola dokončená oprava strešnej 
krytiny, v starej budove došlo k 
zriadeniu počítačovej miestnosti, 
ktorú žiaci veľmi radi navštevujú. 
Škola získala dotáciu 120 000 
korún na vybudovanie tenisového 
dvorca i malého ihriska v blízkosti 
objektu. Zatrávnili sa priestory 
pri kurte, vykonali sa i základné 
betonárske práce, taktiež bol 
zakúpený i materiál na realizáciu 
tohto zámeru.  Zároveň je počas 
zimy  na pláne  vymaľovanie 
budovy ZŠ. Taktiež  v   MŠ bol 
vysiaty nový    trávnik, výsadba   
okrasných    drevín  prebehne   na 

jar budúceho roka. 
     Na cintoríne v Strážoch 
malo byť dokončené oplotenie. 
Materiál je zakúpený, aj 
čiastočne pozváraný. Plot by sa 
mal skompletizovať v jarných 
mesiacoch. Začalo sa s výkupom 
ciest. Tento proces sa dokončil 
na Sadovej ulici, taktiež na 
ulici, ktorá spája ulicu Sadovú a 
Hoštáky, zároveň tiež spojnica 
Strážovskej ulice s Veternou 
(vedľa Michala Valu). 
   Výkup cesty na Veternej ulici 
nebolo možné zrealizovať pre 
vysokú finančnú náročnosť.
    V   januári 2004  boli  vyme-


