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                    Príhovor starostu

   Vážení spoluobčania!
Ďalší rok sa napĺňa a je tu dôvod na jeho zhodnotenie. Väčšinu z úloh, ktoré si vytýčil 
obecný úrad sa podarilo splniť, niektoré len čiastočne.

  V poslednom štvrťroku sme 
sa zamerali na dokončenie tele-
komunikačnej siete a rozvodov 
káblovej televízie na Športovej a 
Mlynskej ulici, čo umožnilo od-
strániť z obce všetky nepotrebné 
stĺpy, po ktorých bolo natiahnuté 
vzdušné vedenie káblovej televí-
zie. Sledovali sme tým skvalit-
nenie televízneho signálu, ale aj 
zavedenie poriadku do platieb 
za káblovú televíziu, pretože 
niektorí občania argumentovali, 
že nebudú platiť za nekvalitný 
signál a postih pri vzdušnom 
vedení nie je možný. Ak máte aj 
teraz nekvalitný signál, obráťte sa 
priamo na firmu STELAR, tel.č. 
0905 312 283. Vo väčšine prípa-
dov však zrejme pôjde o  chybu 
v domových rozvodoch. Otázka 
doplnenia nových programov 
môže byť predmetom rokovania s 
prevádzkovateľom siete. Zároveň 
sa začalo s kladením telefónnych 
káblov a káblovej televízie od 
strážovského kostola až do loka-
lity Staré konopiská.
  Pracovníci obce vykonali re-
konštrukciu domu smútku. 
Bola opravená strecha, urobený 
nový bleskozvod, natreté fasády 
i vnútrajšok   budovy, obložené 
katafalky, zakúpené nové vybave-
nie, ako svietniky, vázy, skrinky a 
pod. Zároveň bolo pridané jedno 
osvetľovacie teleso v novej časti 
cintorína a pri hlavnom vchode, 
ktoré zabezpečujú aj dostatočné 
osvetlenie priestorov cintorína. 

Programe hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja obce. Zároveň 
by sa mal pripraviť návrh tvorby 
a ochrany životného prostredia 
obce.
   Záver roka je aj bilancovaním. 
S radosťou môžem poďakovať 
za vzornú reprezentáciu obce 
futbalistom, stolným tenistom, 
folklórnym súborom, miestnemu 
spolku SČK i jednotlivcom. Teší 
ma, že aktívne pracujú rodičia pri 
MŠ a ZŠ.  Som rád, že aj dôchodco-
via nachádzajú cestu na vianočné 
posedenie v hojnejšom počte, že 
aktívne pracuje folklórny súbor 
Krakovanček. To všetko dokazu-
je, že máte záujem o to, aby život 
v obci mal potrebnú kvalitu.
   Veľmi ma však mrzia spory, kto-
rými sa musí zaoberať poriadková, 
či stavebná komisia. Mnohé by sa 
vyriešilo, keby sme boli ochotní 
hovoriť spolu a počúvať svojho 
suseda. Verte, že my chceme riešiť 
vaše ťažkosti, ale najviac záleží od 
vás. Možnosti obce sú vo väčšine 
prípadov obmedzené a smerujú k 
zmiereniu strán, ak neuspejeme, 
nasleduje súd a zvýšené výdavky.
   Na záver chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa nejakým spôso-
bom podieľali na spoločenskom, 
kultúrnom, či športovom živote 
obce i zaželať všetkým našim 
obyvateľom pokojné prežitie 
vianočných sviatkov a do nového 
roka veľa zdravia, sily a chuti do 
zveľaďovania našej obce.
    PaedDr. Vladimír Mihálik

Betlehemská hviezda

 Vianoce – to je azda najčaro-
krásnejšie a najmilšie slovíčko 
roka. Vianoceo sú aj plamien-
kom betlehemskej hviezdy, 
rozžiarené detské očká, ktoré 
s napätím a túžbou očakávajú 
príchod Ježiška, ktorý im svo-
jou štedrosťou a láskou nadelí 
plnú náruč darčekov. Vianoce 
– to je zároveň aj symbolický 
betlehem pod všetkými farba-
mi trblietajúcim sa vianočným 
stromčekom, ktorý sa po tieto 
slávnostné chvíle stáva Ježiš-
kovým domovom.       
   Deti s napätím, dalo by sa 
možno povedať, že až v tran-
ze, očakávajú, kedy už len 
nastane tá magická chvíľka, 
keď sa akoby na anjelských 
krídlach prenesú pod vianoč-
ný stromček k rozbaľovaniu 
darčekov, ktoré im Ježiško 
starostlivo a s láskou pobalil 
do pestrofarebných papierov 
s vianočnými motívmi. Vtedy 
si nejedno malé dieťa zavše 
pomyslí: “Maminka! Otecko! 
Ako a kade sa ten Ježiško 
dostal pod náš vianočný 
stromček? Kde a kedy stihol 
nakúpiť všetky tie nádherné 
darčeky pre všetky deti na 
celom svete?” Na tvári oboch 
rodičov sa vtedy vyčarí radosť 
a úsmev. 
   To je tá tradičná vianočná 
chvíľa a nebeská sila Vianoc, 
kedy sa aj v očiach rodičov 
rozsvieti zázračný plamienok 
betlehemskej hviezdy a aj oni 
sa na malú chvíľku myšlien-
kami prenesú do svojich det-
ských vianočných čias... 

                           Martin Gono      

Spoločenská 
kronika

  V  mesiacoch október až 
december 2005 sa narodili 
Liliana Palkechová, Denis 
Hadviga a Tomáš Bučko. Pra-
jeme im  veľa zdravia a šťastia!
 Zomreli Jozef  Radoský vo 
veku 80 rokov, Mária Mito-
šinková vo veku 96 rokov a 
vdp. Ľubomír Sedlák vo veku 
72 rokov. Úprimnú sústrasť!
                                          -r-

 Začalo sa uskutočňovať prepojenie 
obecného vodovodu v lokalite od  
čistiarne odpadových vôd po Hes-
kov, investorom je obec Krakovany 
za dohľadu TAVOSu, a.s. Predpo-
kladané náklady sú 300 tis. Sk a 
stavba bude dokončená v jarných 
mesiacoch.  
   Zároveň bolo vydané stavebné 
povolenie na výstavbu novej trafo-
stanice v lokalite Staré konopiská. 
Vybudovaním sa vyriešia problémy 
s elektrickou energiou na Južnej, 
Dolnej  a   Ulici k Spúšťu a vytvoria 
sa predpoklady pre výstavbu rodin-
ných domov na Konopiskách. Bude 
tam však potrebné dorobiť rozvo-
dy vody a plynu. Projekty na plyn 
a vodu sa pripravujú. Náklady na 
elektrifikáciu budú 3,75 milióna Sk 
a verejné osvetlenie 300 tis. Sk. 
   TJ Družstevník Krakovany 
získala prostriedky na opravu 
plechovej tribúny. Za čiastočnej 
finančnej spoluúčasti obce bola 
oprava vykonaná dôchodcami pod 
vedením Štefana Arbeta, za čo im 
patrí poďakovanie obecného úra-
du i TJ. V budúcom roku výbor TJ 
plánuje vybudovanie novej tribúny 
nad kabínami, na jar chcú dokončiť 
tréningovú plochu za klziskom.  
   V budúcom roku bude nutné 
vybudovať kompostovisko, kde 
sa bude spracovávať bioodpad a 
počíta sa s úpravami parkov oko-
lo kostola  na  Námestí svätého 
Mikuláša, ktoré  vychádzajú z 
pripomienok občanov,   ktoré    sú 
zakomponované    v    schválenom 

l  S vianočným programom sa na posedení s darcami krvi prezen-
tovala v rámci kultúrneho programu FS Krakovienka. Foto: -juf-

Obec vyhoto-
vila formy na 
betónovanie 
hrobov, kto-
ré si môžu 
občania obce 
zapožičať za 
poplatok 50,- 
Sk. Každý, kto 
chce betónovať 
ohradu pod 
pomník, musí 
to ohlásiť na 
obecný úrad. 
Zameranie sa 
uskutoční za 
dohľadu pra-
covníkov obce. 
Predíde sa tak 
sporom medzi 
občanmi a za-
bezpečí sa i es-
tetická úroveň 
cintorína.


