
   Nastal čas Vianoc, sviatkov 
lásky, porozumenia a pokoja. 
Vianoce majú svoje jadro, 
majú v sebe vnútorný dar, 
niečo nesmierne jedineč-
né a neopakovateľné. Počas 
tejto prekrásnej a celoročne 
očakávanej chvíle  tešíme sa 
na chvíle vzájomného obda-
rúvania, vzájomnej úcty a 
porozumenia ,na chvíle plné 
lásky a pohody. 
   Pri tejto príležitosti by som 
chcela poďakovať výboru ZRŠ 
a rodičom za ich finančnú, ale 
aj morálnu pomoc, za všetko, 
čo pre nás urobili, a stále ro-
bia.  Vám, milí rodičia, patrí 
úprimné uznanie a poďakova-
nie celého kolektívu, ktorý sa 
stará o výchovu a vzdelávanie 
vašich  detí. Vrelé ďakujem 
posielame aj OcÚ Krakovany, 
JD, MS SČK a všetkým, ktorí 
pomáhajú a spolupracujú so 
školou. Chceme vás vyzvať, 
aby ste svoju lásku darovali 
každému človeku. Tak si mô-
žeme Vianoce pripomenúť 
nielen dnes, ale každý deň, 
ktorý nás v našom živote bude 
čakať a verme, že tých dní 
bude ešte veľa. Radosť a ná-
lada sú potrebné pre všedné 
i sviatočné dni. Prajeme vám 
šťastné a veselé sviatky!

Cez Vianoce vyber úsmev a 
daruj ho všetkým, 

dávaj si naň dobrý pozor, 
aby nebol riedkym.

  Kolektív ZŠ Krakovany

Poďakovanie

  V mesiacoch október až 

december 2011 sa narodili  

Šimon Žák, Agáta Dob-

rodenková  a   Hanka Kru-

pová.  Želáme im veľa zdravia 

a síl. 
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  18. 11. 2011 zorganizovalo Združenie rodičov 
pri ZŠ Krakovany Katarínsky ples. Zaujímavé 
bolo, že sa konal v netradičný deň – v piatok. 
Mal veľmi dobrú úroveň a zúčastnilo sa ho veľa 
mladých ľudí, hlavne z Krakovian. 
27. 11. 2011 Združenie rodičov pri MŠ Krako-
vany usporiadalo Vianočné trhy. Ich tradičným 
znakom bola vysoká spoločenská úroveň a 
pekná návštevnosť. Kríza sa podpísala pod 
menší záujem o nákupy zhotovených vianoč-
ných výrobkov. 
   9. 12. 2011 Miestna skupina Slovenského Čer-
veného kríža v Krakovanoch pripravila v kul-
túrnom dome 9. ročník Vianočnej kvapky krvi. 
Humanitárna akcia bola pripravená zo strany 
usporiadateľov veľmi zodpovedne. Nespokoj-
nosť medzi darcami vyvolal prístup transfúznej 
jednotky, ktorá nezobrala krv všetkým bezprí-
spevkovým darcom. Po iné roky darovalo krv 
viac ako 90 darcov, tento rok len 75, z toho 13 
bolo prvodarcov. Zarážajúci je prístup lekárov, 
ktorí ani vopred neupozornili, že majú dostatok 
krvi, pretože pre štrajk sa neuskutočnili mnohé 
operácie a argumentovali tým, že nestačia krv 
spracovávať. Obávam sa, že podobný prístup 
len znechutí darcov krvi.
   10. 12. 2011 v pivárni U notára na príjemnom 
posedení poďakovala predsedníčka MSSČK 
pani Elena Krestová bezpríspevkovým darcom 
krvi za záchranu ľudských životov. V obci 
je 100 aktívnych darcov krvi. Veľa z nich sú 
viacnásobní darcovia a držitelia Jánskeho 
plakety. Tú najcennejšiu- diamantovú- má Ing. 
Marián Kubran. Potešiteľné je, že krv darujú 
celé rodiny.
   12. 12. 2011 žiaci zo ZŠ v Krakovanoch pri-
pravili pekný program na Vianočné posedenie 
s občanmi, ktorý tento raz sledovala plná sála 
kultúrneho domu. Ďakujem všetkým, ktorí ho 
pripravili, i tým, ktorí sa ho zúčastnili.
   Z činnosti obce chcem upriamiť pozornosť 
na rekonštrukciu strechy ZŠ a budovanie 
vodovodu na Záhradkovej ulici. Z ministerstva 
školstva SR získala obec peniaze na riešenie 
havarijnej situácie školy. Krytina mala už viac 
ako 70 rokov a strecha na viacerých miestach 
zatekala. Pri výmene poškodených častí sa 
zároveň urobilo aj prekrytie medzi starou a 
novou budovou, aby sa zväčšila bezpečnosť 
žiakov, hlavne v zimných mesiacoch. V rámci 
úsporných opatrení sa zateplí povala ZŠ. V 
jarných mesiacoch bude potrebné doriešiť 
odtokové pomery pri budove školy, pretože 
voda sa hromadí pri obvodových múroch a 
spôsobuje ich praskanie.
   V investičnej činnosti obec začala s budova-
ním vodovodu na Záhradkovej ulici (bývalá 
záhradková osada). Je už dokončený. V jar-

ných mesiacoch sa bude pokračovať v tejto 
lokalite s kanalizáciou. Obec po 4 rokoch úsilia 
dostala od Slovenského pozemkového fondu 
do vlastníctva bezodplatným prevodom cestu 
z Veternej ulice do Trebatíc cez priemyselnú 
zónu Jutrá. Pôvodne jej vlastník požadoval za 
ňu 100 000 eur. 
   V budúcom roku prichádza aj k zmenám v 
separovanom odpade. 240 litrová nádoba, do 
ktorej sa zberal papier a iné plasty, bude od 
nového roka slúžiť len na papier a do vriec sa 
budú zberať PET fľaše a všetky ostatné plasty. 
Bližšie údaje v inom článku. Dôvodom prečo 
Márius Pedersen prikročil k takejto zmene, je 
jednoduchšie triedenie na linke v Šulekove.
   Chcel by som informovať občanov, že obec 
dostala zaplatené finančné prostriedky a časť 
DPH z Poľnohospodárskej platobnej agentú-
ry v Bratislave. Čiastka 17 144 eur, ktorou sa 
podieľala na financovaní miestnej komuniká-
cie na Veternej ulici bola preklopená  z úveru 
na termínovaný vklad, čo značne vylepší rating 
obce. Momentálne obec ešte spláca municipál-
ny úver z roku 2002 vo výške 9 000 eur. Oba 
úvery budú splatené v polovici roku 2013. Situ-
ácia obcí je zložitá, veď 190 obcí je v nútenej 
správe, pretože nie sú schopné splácať úvery, 
ktoré použili na budovanie obce. Finančná 
situácia našej obce je udržateľná a obec svoje 
záväzky plní.
   Spolu s mojím zástupcom pánom Kiktom 
sme sa zúčastnili na rokovaní s riaditeľom 
TAVOSu, a.s., Piešťany Ing. Kuběnom. Na pro-
grame rokovania bol vývoz splaškových vôd na 
čističku  v Krakovanoch z iných obcí. Vozidlá 
nám ničia miestne komunikácie. Ing. Kuběna 
konštatoval, že splaškové vody musia vyvážať 
na čistiareň odpadových vôd, pretože je nutná 
ich kontrola. Prisľúbil presunúť čas vývozov na 
čističku v Piešťanoch. Druhá časť rokovania 
sa týkala budovania kanalizácie v našej obci a 
rekonštrukcie čistiarne v Krakovanoch. Upo-
zornil nás, že ak obec prikročí k budovaniu 
niektorej vetvy kanalizácie, ktorá je v žiadosti 
v TAVOSu, musia znova prehodnotiť všetky 
stavby v rámci žiadosti, čo im zvýši náklady. 
Niektorí občania sa pýtajú, prečo obec nebu-
duje kanalizáciu vo vlastnej réžii a odpoveď 
vyplýva z odpovede  riaditeľa TAVOSu.

    Na  záver roka chcem zaželať všet-
kým pokojné prežitie vianočných svi-
atkov a do nového roka veľa zdravia, 
optimizmu a dobrých medziľudských 
vzťahov.

                                        Vladimír MIHÁLIK
starosta obce Krakovany   
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    Vážení spoluobčania, vo svojom príhovore by som chcel zhodnotiť 
podujatia, ktoré boli usporiadané v našej obci a činnosť zamestnancov obce 
vo 4 štvrťroku.

   Starosta sa prihovára

  Tak isto je to   i  s  jeho  rodnou dedinou, či krajinou.  
Často k takýmto zamysleniam dochádza pri príležitosti 
rôznych výročí alebo míľnikov. Aj skutočnosť blížiaceho sa 
takéhoto míľnika  - 900 rokov od prvej písomnej zmienky 
o našej obci  v  Zoborskej listine z roku 1113, nás motivo-
valo na vytvorenie prvého komplexného spracovania dejín 
našej obce. Pracovná skupina  už intenzívne zhromažďuje 
materiály k tejto publikácii.
   Dovoľujeme si vás preto touto cestou poprosiť  o pomoc 
s fotografickými i faktografickými materiálmi, aby sa nám 
podarilo vytvoriť hodnotné i komplexné dielo. Ak by ste 
chceli prispieť fotografickými materiálmi poprosím Vás o 
nasledovný postup.

   Obohaťte aj vy publikáciu o našej obci
   Vážení spoluobčania! Sú dni v živote človeka, keď sa na chvíľu pozastaví a uvažuje nad svojou 
minulosťou, kedy rekapituluje svoje skutky, spomína na ľudí, ktorých stretol a ktorí ho ovplyvnili, či 
pomohli mu. Môže ho to posunúť dopredu, určiť jeho ďalšie personálne smerovanie.

   Ø AKTUÁLNE

Spoločenská kronika

Na zadnú stranu fotografie napíšte:
1. Kto fotografiu zabezpečil
2. Rok vytvorenia 
3. Kto, resp., čo je na fotografii
4. Pri akej príležitosti

  Fotografiu treba priniesť na OcÚ, kde bude skopírovaná 
a následne vrátená majiteľovi.
Ďakujem a teším sa na spoluprácu.
   Potvrdením intenzívnej práce je i História stolného teni-
su v Krakovanoch, ktorej prvú časť uverejňujeme v tomto 
čísle.
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Začiatok decembra v znamení Červeného kríža       Ø HUMANITA
   Začiatok adventného obdobia znamená dôležité obdobie i pre Miestnu skupinu Slovenského Červeného 
kríža v Krakovanoch. V piatok 9. decembra zorganizovala v kultúrnom dome v poradí už 9. ročník 
Vianočnej kvapky krvi.

   Zúčastnilo sa ho 73 darcov krvi. Z nich 13 dalo svoju krv 
po prvý raz. Najviac darcov bolo pochopiteľne z Krakovian 
(24), z Vrbového ich bolo 17, z Piešťan 9, z   Drahoviec 4.  
Prišli aj z ďalších okolitých obcí.  Všetci darcovia sa po tomto 
vysoko humánnom skutku mohli občerstviť dobrým gulášom, 
slaným pečivom, či zákuskami, ktoré pripravili členky výboru 
MsSČK, ale aj doplniť si krvinky červeným vínkom. Jediným 
negatívom bol prístup lekárov, ktorí neumožnili darovať krv 
i ďalším, ktorý sa pre tento obetavý čin rozhodli. Oficiálny 
dôvod - málo materiálu na prepravu krvi. Nuž, veríme, že 
ani v dnešných podmienkach v zdravotníctve  sa dobrovoľní 
darcovia nedajú znechutiť a za všetkých ďakujeme za ich 
odhodlanie.
   Na druhý deň v sobotu 10. decembra sa zišli dobrovoľníci na 
posedení s darcami krvi, ktoré ako poďakovanie za ich záslu-
hy pri záchrane ľudských životov, či zmiernení utrpenia pre  
nich pripravil Výbor MsSČK v pivárni  U  notára. Pozdravné 
prejavy predsedníčky MsSČK Eleny Krestovej, starostu obce 
Krakovany Vladimíra Mihálika a Martina Heribana, člena 
Rady SČK doplnil spevom  Chrámový spevokol Krakovany. V 
príjemnom predvianočnom prostredí potom hostia v nefor-
málnej diskusii strávili sobotňajší večer.
   Záverom roka sme oslovili predsedníčku MsSČK Elenu 
Krestovú, aby v krátkosti zhodnotila rok 2011. „Chcela  by 

som predovšetkým  poďakovať výboru MsSČK, darcom krvi a 
členom MsSČK, sponzorom, starostovi a poslancom i všetkým 
občanom za celoročnú podporu našich aktivít. Taktiež by som 
zaželala všetkým spomenutým príjemné prežitie vianočných 
sviatkov, a hlavne veľa zdravia síl v novom roku 2012. Na 
budúci rok, ak v zdraví dožijeme, sa stretneme 5. februára 
2012 v kultúrnom dome na Výročnej schôdzi MsSČK. Vo 
februári máme pre všetkých ešte jedno prekvapenie. Bude 
ním sobotný fašiangový deň 18. februára 2012, počas ktoré-
ho v spolupráci s pivárňou U notára bude od rána na dvore 
tohto podniku prebiehať tradičná zabíjačka. Ľudia sa môžu 
popozerať ako prebiehali a prebiehajú zabíjačky v obci, môžu 
si pochutiť na pečených jaterničkách, zabíjačkovej kapustnici, 
guláši, či pečenom mäse. Taktiež si budú môcť nakúpiť výrobky 
domov. Všetkých touto cestou na uvedené podujatia srdečne 
pozývam.“ 
    Za redakciu ďakujem všetkým okolo MsSČK za celoročné 
aktivity a prajem veľa inšpirícií v novom roku.

Juraj FILO

 l   Vianočnej kvapky krvi sa zúčastnilo aj  veľa  mladých 
darcov.                                          Foto: L. Žitnanský

 l   Posedenie s  darcami krvi .       Foto: L. Žitnanský


