Kružlovský hlas
10. vydanie
Vážení spoluobþania !

„PrameĀ informácií
o dianí

„

v obci
do každej
domácnosti.

ýas letných prázdnin a letných
dovoleniek sa skonþil.
A my sme pre Vás pripravili
práve v tomto období

-

10. vydanie
obecných novín vo farebnom
prevedení.
V tomto þísle sme pre Vás
pripravili veĐa zaujímavého.
Chceme Vám nielen slovom, ale
aj fotografickými zábermi
priblížiĢ, akými
zmenami prešla naša obec,
od prvého vydania
našich - vašich
obecných novín.
Veríme, že aj tentokrát si
nájdete þas a preþítate si už
10. vydanie
Kružlovského hlasu.
Redakþná rada
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Viete,
že za posledných 30 rokov, teda od roku 1984 - 2014,
v našej obci :
- Najviac obyvateľov bolo v roku 1986 v počte 1 075 ... ?
- Najmenej obyvateľov bolo v roku 2007 v počte 963 ... ?
- Najviac narodených detí bolo v roku 1986 v počte 26 ...?
- Najmenej narodených detí bolo v rokoch 1996, 2008 a 2012
v počte 7 ... ?
- Najviac úmrtí bolo v roku 1986 a v roku 1994 v počte 13 ...?
- Najmenej úmrtí bolo v roku 1987 v počte 3 ...?
a
že počet obyvateľov k 01.01.2014 je rovnaký, ako v roku 1990, keď počet
obyvateľov bol 1 026 ... ?

Demografické údaje obce
od 1. vydania "Kružlovského hlasu"
Počet obyvateľov k 01.01.2007
(Od 01.01.2007 do 31.12.2013)
bolo :
- narodených
- prihlásených
- zomretých
- odhlásených
Počet obyvateľov k 01.01.2014

963

69
139
56
89
1 026
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JUBILEUM
Desiate vydanie Kružlovského hlasu
Po voľbe starostu obce, na pracovných poradách padlá otázka, ako sprostredkovať
dôležité informácie pre všetkých občanov. Mali to byť informácie z rôznych aktivít v obci.
Priblížiť obyvateľom činnosť obecného úradu a oboznámiť ich s pripravovanými akciami. A tak
vznikol nápad, vydávať obecné noviny. Aj takouto formou sme chceli informovať o
spoločenskom dianí v našej obci.
Prvé číslo našich obecných novín "Kružlovský hlas" vyšiel v júli 2007. Jeho zakladateľmi
a zároveň aj redakčnou radou sa stali Ing. Jozef Kmec, Anna Šimcová a Anna Džundová.
Grafickou úpravou sa zaoberal Róbert Pituch a Jaroslava Lazorová. Obsah novín bol rozložený
na štyroch stranách formátu A3. Každá domácnosť dostala po jednom výtlačku. Boli sme milo
prekvapení, aký pozitívny ohlas získalo vydanie novín.
Kružlovský hlas našiel svoje miesto v rodinách a tak sme pripravili 2. vydanie. Redakčná
rada sa nezmenila, ale grafickou úpravou až do 6. vydania sa zaoberal Miroslav Berecký. Od
ôsmeho vydania v redakčnej rade nepôsobí Anna Džundová a grafickú úpravu prevádza Lenka
Feledíková.
Samotná príprava, od písania článkov, zhotovením fotografických záberov a iných
činnosti, až po tlačenie obecných novín, prebieha na našom obecnom úrade a na tejto príprave sa
podieľa celý pracovný kolektív obecného úradu. .
Pri vydaní každého čísla sa snažíme, čo najviac Vám priblížiť dianie v našej obci.
Dali sme priestor aj pre zdravotné okienko, kde nám naši lekári a lekárnička poskytli
dôležité zdravotné informácie.
So svojimi spomienkami na históriu sklárne, na výstavbu kostola a strojárskeho závodu v
Kružlovskej Hute, sa s nami podelil verný čitateľ p. František Fecko.
V rubrike "Z pera nášho čitateľa ..." ste sa mohli dozvedieť niečo aj z histórie športu v
Kružlovskej Hute, kde Ing. Zdenko Lazor (†2009), nám predstavil rodáka z časti obce
Kružlovská Huta,PhDr. Júliusa Kolčitera, Csc, ktorý v ľahkej atletike dosiahol veľké úspechy.
Čitateľka a zároveň aj naša rodáčka p. Dagmar Vlášková r. Pufflerová z Nitry nás vo
svojom príspevku oboznámila s ďalším našim rodákom, ktorý si právom zaslúžil zmienku v
našich novinách. Ide o známeho nitrianskeho scénografa p. Františka Pergera. Jeho scénografie
boli súčasťou nielen nitrianskych inscenácií , ale aj predstavení v divadlách po celom Slovensku
i zahraničí. Často so scénou pomáhal aj ochotníckym súborom.
Prostredníctvom novín Vám chceme aj naďalej poskytovať čo najviac informácií o
dianí z našej obce a priblížiť Vám akcie, ktoré pre Vás budeme pripravovať. Veríme, že sa nám
to podarí, ale nakoniec musíme dodať, že žiadny "Kružlovský hlas" by nespĺňal svoj účel bez
svojich verných čitateľov, jedným slovom - bez Vás milí spoluobčania.
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.
Redakčná rada
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Schválené projekty
v rokoch 2007 – 2014

Obec Kružlov pravidelne reaguje na jednotlivé výzvy a priebežne počas roka vypracováva
a podáva projekty od investičných aktivít, cez vzdelávanie,
až po zabezpečenie
kultúrno-spoločenských podujatí.
Za úspešnosťou týchto projektov stojí aj práca a podpora poslancov obecného
zastupiteľstva v jednotlivých volebných obdobiach, za čo im ďakujeme.

Poslancami Obecného zastupiteľstva v Kružlove
vo volebných obdobiach boli :

od roku 2007
PhDr. Stanislav Bujda
Stanislav Bajcura
Ján Bľanda
Miroslav Hudák
Milena Micheľová
Ján Onufer
Ing. Milan Pituch

od roku 2011
PhDr. Stanislav Bujda
Stanislav Bajcura
Ing. Peter Bľanda
Miroslav Hudák
Ján Onufer
Ing. Milan Pituch
Peter Šveda

V roku 2007 z podaných projektov boli úspešné tieto projekty : Obnova knižného
fondu obecnej knižnice , mundialito, výstavba multifunkčného športoviska.
V roku 2008 medzi úspešné projekty patrili : Rekonštrukcia ústredného kúrenia v ZŠ,
divadelné predstavenie, informatizácia knižnice, 42. obvodové slávnosti kultúry, zastrešenie a
prestavba pódia amfiteátra, materiálno-technické vybavenie súboru Lipka, údržba obecného
rozhlasu, asfaltovanie chodníka na cintorín, parkovisko pred domom služieb, chodník k lávke pri
ZŠ, cesta k bývalej MŠ a výstavba mosta.
V roku 2009 boli úspešné projekty : Rekonštrukcia hasičskej stanice v obci, údržba
miestnej infraštruktúry (osvetlenie ihriska, kostola, cirkvi, výmena verejného osvetlenia a
rozhlasu), výmena čerpadla, materiálno - technické vybavenie súboru "Lipka", 43. obvodové
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slávnosti kultúry, rusínska obroda na Slovensku, verejný vodovod - Šelepivky, výstavba
kanalizácie na novej ulici, asfaltový koberec po hlavnej ceste od ZŠ po obecný úrad a údržba
kultúrno - správnej budovy.
V roku 2010 medzi úspešné projekty patrili : Regenerácia centra obce Kružlov, riešenie
havarijných stavieb, detské ihriská, vystúpenie divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova, 44.
obvodové slávnosti kultúry, výstavba 6 nájomných bytov, výbava pre DHZ Kružlov, dokončená
plynofikácia, most pri družstve a plynové prípojky.
V roku 2011 boli úspešné projekty : Materiálno - technické vybavenie DHZ Kružlov,
doplnenie knižničného fondu obecnej knižnice, Obec Kružlov - prostredie pre zdravý vývoj detí a
mládeže, zachovanie tradičných rusínskych zvykov, tradícií a piesní Obce Kružlov, divadelné
predstavenie, podpora činnosti MKS v Kružlove, povodňové škody, výmena okien a dverí ZŠ na
budove A,B a telocvični, zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 6 bj. a
zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 6 b. j.
V roku 2012 boli úspešné tieto projekty : Divadelné predstavenie, jesenná prehliadka
rusínskych zvykov, tradícií a piesní obce Kružlov, podpora činnosti MKS , materiálno - technické
vybavenie DHZ, futbalového klubu, PC, volejbalová výstroj, dievčenské kroje, mundialito a 46.
obvodové slávnosti kultúry.
V roku 2013 boli úspešné projekty : Odborná príprava OHZ, odborná príprava a
vybavenie DHZ, dofinancovanie školstva, prehliadka rusínskych zvykov, tradícií a piesní obce
Kružlov, dotácia na obstaranie 12. b. j. nižšieho štandardu a dotácia na opravu miestnych
komunikácií.
Od začiatku roka 2014 boli úspešné tieto projekty : Hudobné CD s piesňami FS Lipka z
Kružlova, 48. obvodové slávnosti kultúry - Kružlov 2014, predstavenie profesionálneho telesa
PUĽS , odborná príprava a vybavenie DHZ, údržba a oprava multifunkčného ihriska v obci
Kružlov.
Záverom môžeme konštatovať, že obec bola úspešná v schvaľovaní projektov a takto
zo získaných finančných prostriedkov, ako aj z obecného rozpočtu, obec previedla viditeľné
zmeny k lepšiemu a krajšiemu zovňajšku našej obci.
Redakčná rada
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V Kružlove sme varili pirohy a halušky
Posledná fašiangová sobota patrila v
Kružlove podujatiu, ktoré už vopred
zaručovalo dobrú zábavu, príjemne strávené
popoludnie, pobavenie pri živej hudbe
a samozrejme, príprave a varení halušiek.
Tohtoročné, v poradí II. Fašiangové
majstrovstvá vo varení halušiek a pirohov,
odštartoval 01.03.2014 o 14.00 hod. starosta
obce Ing. Jozef Kmec, ktorý bol aj zároveň
konferencierom podujatia. Srdečne privítal
prítomných hostí, poslanca NR SR Ing.
Viliama Holevu, PaedDr. Františka Dancáka,
Mgr. Pavla Chanátha a ďalších. Zároveň
privítal aj všetkých priaznivcov tejto súťaže,
ktorí prišli povzbudiť svoje družstvo.
Po slávnostnom privítaní a úvodnom slove, starosta oboznámil súťažiacich s pravidlami
súťaže.
Tohto roku do súťaže sa prihlásilo 7 družstiev po 5 členov. Súťažiaci pripravovali pirohy
a halušky na čas (rýchlosť). Podľa určených pravidiel, pirohy mohli byť plnené len jednotnou
náplňou a to zemiakovo - bryndzovou plnkou. Na ochutenie mohli súťažiaci použiť cibuľu,
slaninku, maslo a podobne. Pri príprave bryndzových halušiek, cesto muselo byť zemiakové.
Súťažiaci mali pracovné stoly rozložené v sále pod pódiom - pod očami porotcov a
samozrejme aj divákov. O príjemnú atmosféru počas prípravy jedál, sa postarala ľudová hudba
Jozefa Potičného "OSIF".
Okrem družstiev, sa súťažilo aj medzi jednotlivcami, a to: o najdlhšiu šupku zo zemiakov,
o najrýchlejšie vypitie piva, či kyslého mlieka. Taktiež bola vyhlásená súťaž o najčistejší parák.
Na celý priebeh súťaže dohliadala 7 - členná porota, ktorá objektívne vyhodnotila
každé družstvo, a to podľa rýchlosti a zároveň bodovo ohodnotila vzhľad a chuť dokončených
jedál.
Vo varení pirohov sa na I. mieste umiestnilo družstvo "Jednota dôchodcov",
II. miesto získala "Únia žien" a III. miesto sa ušlo novému tohtoročnému družstvu "Materská
škola".
Vo varení bryndzových halušiek I. miesto získali "Volejbalisti", II. miesto "Futbalisti"a III.
miesto získalo "Zmiešané družstvo".
Absolútnym víťazom " 2. ročníka Fašiangových majstrovstiev vo varení halušiek a
pirohov " sa stala Jednota dôchodcov Slovenska v Kružlove, ktorá okrem zostavenia
súťažiaceho družstva, postarala sa o pohostenie divákov a okrem vynikajúcich šišiek, ženičky z
tejto organizácie napiekli aj iné výborné koláčiky.
Pirohy a halušky sú v našej obci obľúbeným jedlom, a tak si každý z týchto dobrôt mohol
vybrať a pochutnať si na nich.
Veríme, že podujatie, ktoré sme pripravili v poslednú fašiangovú sobotu bolo vydareným
Anna Šimcová
a dúfame, že bude mať úspech i v ďalších rokoch.
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Úprava okolia okolo kostola
Rímskokatolícky kostol sa nachádza v krásnom prostredí na okraji
lesa. Je dominantou časti Kružlovská Huta, v ktorej roku 1950 bola
ukončená výroba skla v sklárni MÁRIA DOLINA,
v ktorej miestni sklári v pote tváre zarábali na každodenný chlieb
svojich rodín.
Kostol bol postavený v rokoch 1947- 1952 a iniciátorom a
budovateľom bol miestny občan p. Anton Sitarčík.
Ubehlo 50 rokov a v kostole bola prevedená rozsiahla obnova
interiéru podľa požiadaviek
k obnovenej liturgii. Práce na obnove zriadil vnuk budovateľa kostola
Ing. arch. Marián Sitarčík.
O ďalších desať rokov bola prevedená úprava cesty do kostola
položením zámkovej dlažby.
V roku 2012 Ing. Rudolf Hudák, ďalší vnuk budovateľa kostola,
sa postaral o skrášlenie upravenej cesty. Zabezpečil potrebný materiál, nakúpil kvety, okrasné
kríky a svojou skoro každodennou prácou upravil prostredie od kaplnky po kostol.
Obnovený kostol v upravenom prostredí je oázou na duši.
Anna Šimcová

Uvítanie detí do života
Jednou z najkrajších akcií, ktoré pripravuje Obec
Kružlov, je "Uvítanie detí do života".
Za posledný rok sa v niekoľkých domácnostiach
v Kružlove začal rozliehať detský smiech a plač
novorodencov. A práve týchto 12 najmladších občanov
spolu s rodičmi sme pozvali v nedeľu 18. mája 2014
na slávnostné uvítanie.
Starosta obce Ing. Jozef Kmec srdečne privítal
detičky a rodičov, prihovoril sa im v slávnostnom
príhovore, osobne poblahoželal k narodeniu ich detí a
okrem priania všetkého dobrého, pevného zdravia a šťastia, odovzdal im finančný darček a
kvietok.
Pre pozvaných bol pripravený milý kultúrny program. Deti zo základnej školy pod
vedením učiteliek zatancovali a zaspievali pre tých "najmenších" i pre veľkých. V
pamätnej
knihe, kde rodičia k menám svojich novorodeniatok pridali svoje podpisy, pribudli tieto mená
našich najmladších občanov za rok 2013 : Lea Lindnerová, Estera Štofková, Patrícia Billá,
Charlotte Švedová, Viktória Daňková, Sára Klimeková, Zoe Koščušková, Veronika Petričová,
Natali Batíková, Sebastián Štibrich, Denis Gogoľ a Sebastián Guttek.
Na záver starosta obce všetkým srdečne poďakoval za účasť, rodičom poprial do ďalších
rokov veľa príjemných chvíľ, veľa úsmevu a radosti zo života ich detí. Anna Šimcová
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Prehliadka
rusínskych zvykov, tradícii a piesní obce Kružlov
Nádherné spevy v Kružlove,
aj takto by sme mohli nazva
"Prehliadku rusínskych zvykov,
tradícii a piesní obce Kružlov,
ktorá sa konala 15.06.2014.
Slávnostne
vyzdobený
amfiteáter, príjemná udová hudba,
to všetko vábilo milovníkov
folklóru, aby prišli do Kružlova
na podujatie, ktoré pripravila Obec
Kružlov s finannou podporou
Úradu vlády SR - " Program
Kultúra národnostných menšín
2014".
Kultúrne slávnosti otvoril starosta obce, Ing. Jozef Kmec, ktorý v úvode privítal
všetkých milovníkov folklóru, úinkujúcich, divákov a hostí.
V príhovore spomenul, že dnešný festival sa koná v de, ke je v kalendári vyznaený
"De otcov", a tak pri tejto príležitosti všetkým otcom zaželal vea šastia, zdravia
a porozumenia.
Po slávnostnom otvorení a úvodnom slove, nasledoval kultúrny program, ktorý aj naalej
moderoval starosta obce.
Naše obvodové slávnosti majú dlhoronú tradíciu, sú stretnutím obanov s udovou
hudbou, spevom a tancom, a tak aj tohto roku sme sa snažili zostavi program pre všetky vekové
kategórie, od detí až po seniorov.
V úvode vystúpili deti z domácej materskej a základnej školy. Svojimi piesami a tancami
si podmanili publikum. Mnohé oi sa zaleskli slzami radosti, šastia a hrdosti, ve medzi
divákmi tlieskali ich mamky, otcovia, starí rodiia a súrodenci.
alej v programe vystúpili Viktória a Barbora Kožené, mužská a ženská spevácka
skupina Lipka.
Zaujímavou choreografiou, krásnymi tancami a spevmi sa na festivale predstavil
Poddukelský umelecký udový súbor z Prešova, ktorý svojim vystúpením aj zakonil tohtoronú
"Prehliadku rusínskych zvykov, tradícii a piesní obce Kružlov".
Záverené slovo mal starosta obce, ktorý úinkujúcim poakoval za ich krásne
predstavenie, divákom za úas a všetkým, ktorí sa akoukovek pomocou spolupodieali
na organizácii kultúrneho podujatia.
Zárove všetkých pozval na 48. Obvodové slávnosti kultúry, ktoré sa budú kona
20.7.2014 v amfiteátri v Kružlove. Okrem domácich úinkujúcich vystúpia Kandráovci
a Zamiškovci z Kolákova. Pri tejto príležitosti bude uvedenie CD domácej speváckej skupiny
Lipka.
Veríme, že slávnosti sa skonili výborne a všetci odchádzali usmiati a spokojní a domov
si odniesli len tie najkrajšie dojmy.
Anna Šimcová

Výstavba obecných
nájomných bytov

Po plynofikácií výstavba chodníkov

Výstavba prístreškov

OcÚ úpravy
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Nedvdovci

Svetová klasika

550. výroie obce

Salco

Vystúpenie skupín:      

D

Uchom ihly

Kandráovci

Vekononá oblievaka

Cigánski diabli

Koncert udových
skupín
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Návšteva ínskeho
vevyslanca

Prehliadka rusínskych
zvykov, tradícií a piesní
obce



Majstrovstva vo varení
halušiek a pirohov

Uvítane detí do života







De detí



Stolnotenisový turnaj

Otvorenie 6 b. j.

Cirkus International

Majstrovstva
Slovenska
v silovom trojboji

Mikuláš
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Rekonštrukcia striech a výmena
okien

Prístavba požiarnej zbrojnice

Rekonštrukcia zdravotného strediska

ZŠ

Výstavba detských ihrís

MŠ

Pri
grécko-katolíckom
chráme

Bytovky Huta
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Výstavba zastávok

Výmena okien v sále KD

Provizórna výstavba chodníkov
(svojpomocne)

v

Výstavba chodníkov

OcÚ úprava
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Výstavba rodinných
domov

Položenie dlažby na OcÚ

Rekonštrukcia posilovne



DHZ vybavenie



Volejbal

Športové hry
seniorov v Kružlove

Návšteva prezidenta
SR

Mundialito

Úprava amfiteátra
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Rekonštrukcia prírodného
amfiteátra

Rekonštrukcia bývalej MŠ
na CSS

Vonkajšia maba budovy
TJ Strojár

Výstavba mostov cez potok
Slatvinec

Hlavný most

Pri družstve
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Parkoviská OcÚ

OcÚ úprava

Nové Kružlovské kroje
pre súbor Lipka

Oplotenie kurtov

Kružlovský hlas
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Obvodové slávnosti kultúry - Kružlov 2014

Obec Kružlov už po 48. krát otvorila pomyselné folklórne brány 15.júna 2014 na kultúrne
vystúpenia v rámci obvodových slávností.
V čase letných prázdnin a dovoleniek v týchto aktivitách sa pokračuje a tak starosta obce Ing.
Jozef Kmec, 20. júla slávnostne otvoril prehliadku rusínskeho a šarišského folklóru, na ktorej srdečne
privítal všetkých divákov a účinkujúcich.
O skvelú atmosféru sa postarala hneď v úvode najmladšia domáca speváčka Veronika Daňková.
Z domácich účinkujúcich vystúpili Viktória a Barbora Kožené, mužská a ženská spevácka skupina
Lipka. Folklórna skupina "Kandráčovci" a "Zamiškovci", krásnymi ľudovými piesňami, spevom,
hudbou a slovom si získali celé obecenstvo
Kultúrne podujatie bolo o to slávnostnejšie, že v rámci vystúpenia bolo aj uvedenie 1. CD FS
Lipka - Špivat Lipka Kružlov. Pri tejto príležitostí starosta obce ocenil dobrú spoluprácu s členmi
speváckych skupín, a taktiež poďakoval všetkým, ktorí sa
podieľali na jeho nahrávaní.
PaedDr. František Dancák a Mgr. Vasiľ Reviľak
slávnostne uviedli do "života" CD a to symbolicky posýpaním
kvetov a listov z lipy.
Veríme, že každý z nás si odniesol krásny umelecký
zážitok a dobrú náladu z podujatia, ktoré opäť nesklamalo
fanúšikov ľudového folklóru.
Kultúrna akcia bola realizovaná s finančnou podporou
Úradu vlády SR - program " Kultúra národnostných menšín 2014".
Anna Šimcová

Kružlovský tradičný futbalový turnaj
Tohtoročný "Tradičný kružlovský futbalový turnaj Mundialito 2014" o putovný pohár starostu obce a iné vecné
ceny, slávnostne otvoril starosta obce Ing. Jozef Kmec,
v nedeľu 13.7.2014 o 14.00 hod. na futbalovom ihrisku. Táto
akcia má už dlhoročnú tradíciu, na ktorej sa schádzajú nielen
domáci, ale aj fanúšikovia z okolitých obcí.
A tak to bolo aj tento víkend.
Po upršanom týždni vykuklo slniečko a počas celej
nedele vládlo teplé a slnečné počasie a tak si prítomní mohli športové popoludnie naplno vychutnať.
Do súťaže sa prihlásili 4 družstvá, ktoré v priateľskej atmosfére si zmerali futbalové zručnosti
a zápas hrali s chuťou a elánom.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo FC Hrebľanec - bytovky, druhé miesto obsadila Komédia Huta
a tretie miesto si vybojovalo FC Selo Kružlov. Družstvo Dynamo Krivé skončilo na štvrtom mieste.
Okrem putovného pohára, ktorý bol hlavnou cenou, si každé družstvo odnieslo aj iné vecné ceny.
Počas turnaja pre najmenších divákov bol pripravený "skákací hrad" a deti si mohli zamaškrtiť
na sladkom "popcorne". Pre všetkých účastníkov bolo k dispozícií občerstvenie.
V prestávkach medzi futbalovými zápasmi sa súťažilo. Do súťaže o vecné ceny sa mohli prihlásiť
družstvá, jednotlivci a deti. Súťaže boli zamerané na šikovnosť a rýchlosť.
Po skončení športových hier a súťaží pokračovala voľna zábava "Benátskou nocou", do ranných
hodín. Do tanca hrala skupina IDOL, DJ Bombastic a DJ Intensity.
Záverom pri vyhodnotení turnaja sa všetci zhodli, že víťazom je každý účastník tohto tradičného
podujatia, nakoľko sa všetci dobre zabávali a strávili krásne sviatočné nedeľné popoludnie.
Anna Šimcová
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Obec zvýšila hodnotu majetku obce
- postavením 12 obecných nájomných bytov ( dve 6. b. j.)

- odkúpením budovy s areálom bývalej policajnej stanice za 33 tisíc €

- rekonštrukciou bývalej materskej školy na Lipový dom
( 1 zariadenie sociálnych služieb a 12 bytov pre seniorov )
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Naša škola dnes
Moderná,
otvorená
svetu,
informaným
technológiám, ale nezabúdajúca na naše tradície. Jej filozofia je
postavená na 4 pilieroch: moderné myslenie, cudzie jazyky,
informané technológie a regionálne povedomie.
Má 124 žiakov, 18 zamestnancov, z toho 12
pedagógov. Jej súasou je školský klub detí s pestrou
mimoškolskou innosou a školskou jedálou.
Zapája sa do množstva výchovných, vzdelávacích,
ale aj dopytovo orientovaných projektov, ktoré modernizujú
a obohacujú jej innos. Uitelia a žiaci využívajú v uebniach
modernú multimediálnu techniku, doplnenú výukovými softvérmi. Uebne sú prepojené pevným aj wifi
pripojením na internet.
Škola zabezpeuje kvalitnú vzdelávaciu, výchovnú aj mimoškolskú innos. Od 1. roníka sa
žiaci uia anglický jazyk a od 6. roníka im pribúda druhý cudzí jazyk nemecký. alšou oblasou je
poítaová gramotnos , na ktorú sa vo vzdelávaní orientujeme. V poítaovej triede vyuujeme
informatickú výchovu od 1. po 9. roník. Pri vyuovaní všetkých predmetov sa využívajú moderné uebné
pomôcky. Naši absolventi sú každorone úspešne prijatí na stredné školy.
Poas roka majú možnos navštevova množstvo záujmových krúžkov a ZUŠ - odbor tanený
a výtvarný. Svoju šikovnos, schopnosti a praktické uplatnenie v praxi dokazujú v rôznych súažiach na
úrovni školy, i okresu a kraja, ale aj na kultúrnych podujatiach.
Žiaci každorone absolvujú plavecký a lyžiarsky výcvik, ktoré v deoch prebúdzajú športového
ducha.
V materiálno – technickej oblasti je trvalou úlohou vylepšovanie technického stavu po stránke
technického vybavenia uební najnovšou technikou, i po stránke opráv a rekonštrukcií jednotlivých
priestorov školy. V tejto oblasti sa od roku 2010 podarilo zrealizova množstvo investiných zámerov,
a to: rekonštrukcia strechy pavilónu A a telocvine, bleskozvodu, výmena okien, rekonštrukcia umyvárne
a spch, chlapenských a dievenských šatní pri telocvini, sociálne zariadenia v pavilóne B, kabinet
telesnej výchovy a výchovnej poradkyne, kancelária riaditene a ekonómky školy. iastoná
rekonštrukcia sa realizovala aj v školskej kuchyni, kde sa vymenili drevené pracovné stoly a riady za
nerezové a priebežne sa modernizuje ostatné zariadenie kuchyne. Vymaované sú chodby a všetky
triedy. Vymenili sa podlahové krytiny v šiestich triedach na 2. stupni. Triedy sú vybavené novým
školským nábytkom, žiackymi lavicami , stolikami a interaktívnymi tabuami.
Napriek tomu, že patríme medzi menšie školy, aj my sa cestou projektov snažíme získa
finanné prostriedky na skvalitnenie materiálnej základne školy. Naše aktivity vo vekej miere podporuje
starosta obce . Významnou mierou sa podiea na ich realizácii. Bez jeho pomoci by sme sa nezaobišli, a za
to mu patrí vaka.
Škola prechádza mnohými premenami. Neustále sa v nej nieo deje. Je radostné konštatova, že
naša škola má dostatok žiakov, že verejnos kladne hodnotí zodpovednú prácu pedagógov, je dôstojným
miestom pre výchovu a vzdelávanie detí nielen našej obce, ale i okolitých dedín.


vedenie ZŠ Kružlov
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Zdravotné okienko
Problémy starnutia

Starnutie sa charakterizuje tým, že je to jav
všeobecný, zostupný a nezvratný. V podstate po 35.
roku života má životná krivka klesajúcu tendenciu,
preto na starnutie treba myslie a pripravova sa na túto as života podstatne skôr.
Fyziologické zmeny starnutia sú variabilné – o staršom veku hovoríme od 60 – 74
rokov a starecký vek je po 75. roku života.
No vemi asto sa stretávame s predasným starnutím. Je to po rôznych prekonaných
ochoreniach, po dlhodobom pôsobení nepriaznivých faktorov prostredia. Taktiež je to po
dlhodobom nadmernom preažení – kedy zlyhávajú adaptané schopnosti organizmu.
Starnutie loveka je ale proces individuálny s vekými rozdielmi, preto hovoríme o
kalendárnom veku a veku biologickom, ktorý je vemi rozdielny. Na urenie biologického veku
sa používa vea funkných vyšetrení – srdcovocievnych, dýchacích, nervových, metabolických,
psychických a iných.
Vo vyššom veku sa mení statické postavenie celého tela, mení sa ohybnos kbov,
redukuje sa rozmer hrudníka, vekom sa mení telesná hmotnos a distribúcia podkožného tuku,
vzniká asto obezita , ktorá významne skracuje džku života.
alej je to vypadávanie vlasov, až plešatos, zvráskavenie kože, hlavne tváre, vypadávanie zubov,
osteoporóza.
S pribúdajúcim vekom sa znižuje výkonnos srdca, bunky srdcového svalu sa vemi
menia / tu je napr. dôležité užívanie koenzýmu Q10/, mení sa zloženie cievnej steny – hrubne
intima, elastické vlákna ubúdajú, stráca sa schopnos adaptova sa na zmeny krvného tlaku –
rozvíja sa ateroskleróza / tu je dôležité už v mladšom a strednom veku na primerané hodnoty
tukov , cukru v krvi /. Dôležité je udržiavanie stabilného krvného tlaku.
Postupne dochádza k zníženej funkcii obliiek - tu je nutné zníženie príjmu kuchynskej
soli a bielkovín – pri dostatonom príjme tekutín – najlepšie istej vody.
Znižuje sa aj výkonnos dýchacieho systému – tu je dôležité chráni sa prechladnutiu,
samozrejme – nefaji a vyhýba sa prašnému prostrediu.
Mení sa aj funkcia tráviaceho systému – zníženie funkcie žalúdka, pancreasu , zvýšená
tvorba žlových kameov, rôzne ochorenia hrubého reva – tu je nutnos predovšetkým
striedmos v stravovaní. Jes sa má astejšie, po trocha, poda možnosti v pravidelných
intervaloch – strava má by menej kalorická, pestrá, jes vea ovocia, zeleniny – jedlo má by s
vlákninou , aby sa mala z oho tvori pravidelná stolica.
Samozrejme s vekom sa znižuje aj tvorba hormónov – napr. strata menzesu u žien, zníženie
tvorby testosterónu u mužov .
Menia sa aj vlastnosti kbov, chrbtice – tu je nutné pravidelné cvienie, chôdza,
bicyklovanie, plávanie, udržiavanie dobrej telesnej hmotnosti.
V starobe sa objavujú aj poruchy zraku, sluchu, asto únava, difúzne bolesti kbov, svalov,
poruchy spánku, ažkosti s trávením, s vyprázdovaním, moením.
Jedným z prvých príznakov starnutia je dýchavica – po námahe, asté závraty, mdloby,
pocit smädu sa výrazne zmenšuje a žia je tu výrazná porucha hybnosti.
K prevencii chorôb v staršom veku niekedy nabudúce...
MUDr. Lívia Bujáková , obvodná lekárka, Kružlov
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Lipový dom v Kružlove
Zriadi domov pre seniorov, bol našim
dlhodobým cieom. Touto myšlienkou sme sa zaoberali
takmer na každom obecnom zastupitestve. Chceli sme
zriadi domov, ktorý by zabezpeil každému nášmu
obanovi, ktorý je odkázaný na pomoc iných, dôstojnú a
príjemnú starobu a dodáva im potrebný pocit istoty a
rodinnej atmosféry.
Preto prijatie a schválenie projektu, ktorý je
jedinený svojho druhu a to výstavba centra sociálnych
služieb a nájomných bytov pre seniorov nás vemi
potešilo.
Z bývalej budovy materskej školy vznikol areál, ktorý sa nachádza v peknom prírodnom
prostredí, kde vládne pokojná, tichá atmosféra. Zrekonštruovaná budova spala všetky
predpoklady, aby sa stala domovom pre seniorov, ktorí potrebujú celodennú starostlivos a ktorí
chcú dôstojne a plnohodnotne ži svoj život.
Problém bezpeia a pokojnej staroby sa dá rieši predovšetkým spolužitím seniorov v
spoloenstve, ktoré je na jednej strane otvorené okoliu, na druhej strane vytvára oázu bezpeia
a pokoja, a práve týmto zariadením sa nám to celkom podarilo .
Lipový dom sme pripravili ako komunitné zariadenie s kapacitou 36 - 40 obyvateov, kde
na prvom nadzemnom podlaží môžu naši obyvatelia využíva sociálnu službu v zariadení pre
seniorov a v dennom stacionári a na druhom nadzemnom podlaží je pre nich pripravených 12
nájomných bytov, ktoré boli skolaudované v júli 2014.
Denný stacionár môžu využíva naši obania, ako aj obania okolitých obcí, aby v
kolektíve prežili jese svojho života bez toho, aby obmedzovali svojich príbuzných v prípade
nutnej starostlivosti.
Pre seniorov, ktorí stratili schopnos samostatného života vo svojom dome, byte alebo
jeho príbuzní nemajú priestor potrebnej pomoci, v tomto Lipovom dome ponúkame priestor na
život v nájomnom byte, ktorý je vybavený aj potrebnou pomocou a asistenciou a tak klient
nemusí ešte vyhadáva pobytové sociálne služby.
Jedinenos tohto zariadenia je práve v kombinácii sociálnych služieb a nájomného
bývania, kde vzniká priestor pre plnohodnotný, dôstojný a bezpený život seniorov v
spoloenstve rovesníkov. Výhodou kombinácie nájomného bývania a viacerých sociálnych
služieb v tomto Lipovom dome, je možnos zosta naalej ži s priatemi a známymi, aj ke
sa zdravotný stav u klienta podstatne zhorší.
Budúcnos sociálnych služieb pre seniorov je v starostlivosti v prirodzenom prostredí
seniora doma a poskytovanie kvalitných terénnych a ambulantných služieb sa stanú vo vea
prípadoch praktickou alternatívou pobytovej služby a to hlavne pre seniorov, ktorých odkázanos
to umožuje.
Veríme, že seniori, ktorí sa rozhodli pre akúkovek alternatívu pobytu v Lipovom dome,
našli priestor pre svoj bezpený, dôstojný a plnohodnotný život.
Ing. Jozef Kmec
starosta obce
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Z každého rožka troška ...
Športové hry seniorov v Marhani...
14. júna 2014
sa
naši lenovia Jednoty
dôchodcov zúastnili na okresných športových hrách,
ktoré tentokrát boli v Marhani. Ukázali, že aj v
seniorskom veku sa dá športova. Hoci neboli prví, ale v
našej obci sú víazmi, nakoko s ochotou a nadšením
reprezentujú našu obec.

Návšteva žiakov na OcÚ...
V máji sme privítali návštevu z našej základnej školy.
Druháci spolu s pani uitekou Mgr. Štefániou Chanáthovou
prezreli si miestnosti obecného úradu, nahliadli do kancelárie
starostu obce, ktorý ich srdene privítal a v príhovore, ktorý
prispôsobil ich veku, oboznámil ich s innosou Obecného
úradu v Kružlove.

Medzinárodný volejbalový turnaj ...
5. apríla 2014 sa v Grybówe v Posku
uskutonil IV. Medzinárodný volejbalový turnaj
na pamiatku Bronislawa Žura. Na tomto turnaji sa
zúastnili aj naši volejbalisti z Kružlova.

Zachránené bociany ...
Zaiatkom septembra pri odlete bocianov do Afriky, dvojica
z nich nešastne spadla na dno asi, 40 metrov
starého,
priemyselného komína v našej obci Kružlov.
Privolaní hasii spolu s ochranármi prírody bocianov
vyslobodili.
Redakná rada
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V Kružlove sme privítali
veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike

Začiatkom mája, presne 7. mája 2014 o 15.00 hod. v priemyselnom areáli
v Kružlove, privítal starosta obce Ing. Jozef Kmec, Jeho Excelenciu Weifanga Pan, veľvyslanca ČĽR
v SR, ktorý sa zúčastnil na slávnostnom položení
základného kameňa výstavby nového závodu na
výrobu obuvi.
Takýmito slovami privítal starosta obce
veľvyslanca :" Vaša excelencia, veľvyslanec Čínskej
ľudovej republiky v Slovenskej republike, dovoľte, aby
som Vás v zastúpení obce, obecného úradu a poslancov
Obecného zastupiteľstva a všetkých občanov srdečne
privítal v našej obci Kružlov.
Som veľmi rád, že sa môžem k Vám
prihovoriť v rámci tejto milej udalosti, ktorú vnímam,
ako starosta obce ako dôležitý medzník v našej obci pri rozvoji slovensko - čínskych vzťahov.
Verím, že slávnostné položenie základného
kameňa a následne výstavba nového závodu
v našej obci je dobrou investíciou, ktorá bude slúžiť našim občanom.
Dovoľte, aby som Vás privítal našim tradičným zvykom chlebom a soľou.
V rámci tohto milého stretnutia, naša domáca spevácka skupina "Lipka" a deti
zo základnej školy Vám pripravili krátke predstavenie.
Veľmi si vážime Vašu návštevu v našej obci, a preto Vás prosím o Váš podpis
do pamätnej knihy.
Prajem Vám príjemné chvíle, strávené v našej malebnej obci Kružlov."
Čo dodať na záver? Azda to, že to bola vzácna návšteva, ktorou sa môžu
Kružlovčania popýšiť.
V tomto čase, keď pripravujeme ďalšie číslo obecných novín, firma FLAMEshoes, s. r. o. má vydané
stavebné povolenie a začala s výstavbou závodu na výrobu obuvi, kde si nájdu prácu aj naši občania.

Anna Šimcová

Kružlovské leto 2014
Leto, to je obdobie prázdnin, dovoleniek, oddychu a zároveň je to obdobie, keď naša obec Kružlov
pripravuje pre občanov, ale aj hostí kultúrne podujatia.
Od júna, kedy sme pomyselné brány kultúry otvorili, prebehlo množstvo podujatí rôzneho druhu, či v
kultúrnom dome, na ihrisku alebo v amfiteátri. Boli to folklórne slávnosti, športové hry, divadlo, rôzne súťaže,
jedným slovom zábava pre všetky vekové kategórie.
A tak starosta obce Ing. Jozef Kmec, v nedeľu 24.8.2014 slávnostne otvoril ďalšie kultúrne podujatie v
rámci tohtoročných slávností, na ktorom srdečne privítal všetkých divákov, ktorí sa tu zišli
vo veľkom počte a účinkujúcich. Po úvodnom slove dal priestor mladej moderátorke Patrícii Šoltisovej, ktorá
ďalej sprevádzala program.
O skvelú atmosféru sa postarali miestne a pozvané ľudové hudobné skupiny.
Diváci mali možnosť vidieť a počuť krásnu šarišskú
ľudovú hudbu a spev Ľudovej hudobnej skupiny Stana Baláža.
Vyvrcholením tohtoročného Kružlovského leta bolo
vystúpenie jedinečného zoskupenia hudobníkov "Cigánski Diabli".
Predstavili sa nám krásnymi skladbami, spevom. Bola to lahôdka
pre všetkých fanúšikov ich muziky. Právom si zaslúžili obrovský
potlesk. V závere svojho vystúpenia "Cigánski Diabli" poďakovali
divákom a organizátorom tohoto podujatia, za príjemnú atmosféru.
Veríme, že každý z podujatia si odniesol krásny nezabudnuteľný
príjemný zážitok.
Anna Šimcová
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Super akcia pre deti v Kružlove
V živote nie je ni krajšie, ako spokojný
a šastný úsmev na tvárach našich detí.
A takouto príležitosou, aby deti boli veselé, sú
aj oslavy MDD.
Tohtoroné oslavy, ktoré usporiadala Obec
so Základnou školou v Kružlove, sa konali v piatok
6.6.2014 na futbalovom ihrisku. Už od rána
sa schádzali organizátori, aby pripravili pre deti
o najkrajšie prostredie.
A tak kroky všetkých detí, i už vekých
alebo malých v doprovode svojich rodiov,
i starých rodiov, smerovali na futbalové ihrisko,
ktoré sa na as stalo "detskou oázou".
Krásne detské poludnie otvoril starosta
obce Ing. Jozef Kmec a Mgr. udmila Rohaová,
zástupkya ZŠ, ktorá celé podujatie moderovala.
Pre deti boli pripravené rôzne zábavné
športové súaže, atrakcie v podobe skákacieho hradu a kútik skrášovania, kde si mohli deti da
namaova na tvár motívy rôznych rozprávkových postaviiek alebo zvieratiek. Nezabudlo sa aj na pitný
režim.
Veký záujem u detí vzbudili lenovia policajného zboru, ktorí predviedli dôstojnú prezentáciu
ukážky z výcviku služobného psa, a to poslušnos a zadržanie páchatea. Nakoniec deti mohli pohladi
psíka.
Krásny a nezabudnutený zážitok bol pre všetkých, pohad na vojenský vrtuník, ktorý krúžil
nad obcou a pristál v strede futbalového ihriska. Deti mali možnos obdivova, priblíži sa k vrtuníku
o najbližšie a dotknú sa ho. Zážitkom bolo pre ne pozrie sa do vnútorných priestorov vrtuníka
a odfoti sa pri om.
Po dobrom obede akalo alšie prekvapenie. Medzi deti zavítali lenovia Hasiského zboru
z Bardejova. V krátkej prednáške deom porozprávali, o majú robi a ako sa správa pri vzniku požiaru.
Predviedli im ukážku zo zásahu. Deti boli
oboznámené s technikou, ktorou sú vybavené
hasiské autá a najväší zážitok bol pre ne,
ke si do hasiského auta mohli aj sadnú.
Príjemnú atmosféru na futbalovom
ihrisku dotvárala aj hudobná produkcia
z rozhlasu.
Našou snahou bolo pripravi
pre všetky deti, i už z našej obce
alebo okolitých obcí, pre deti zo sociálne
slabších rodín, podujatie plné zážitkov
a prekvapení.
Podujatie bolo vydarené, o om svedila
aj veká úas detí a ich rozžiarené oká.
Ako som v úvode spomenul, že "ni nie
je krajšie, ako spokojný a šastný úsmev na tvárach detí", myslím, že touto akciou sa nám to podarilo. To
všetko vyarilo na tvárach detí úsmevy a zanechalo vea zážitkov, na ktoré budú dlho spomína.
Ing. Jozef Kmec
starosta obce
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Hudobné pozdravy
Prostredníctvom miestneho rozhlasu aj naďalej posielame blahoželania a hudobné
pozdravy občanom k ich životnému jubileu.
V roku 2013 sa starosta obce prihovoril k životnému jubileu a zaželal všetko
najlepšie

91 jubilantom.

K : 85. narodeninám
80. narodeninám
75. narodeninám
70. narodeninám
65. narodeninám
60. narodeninám
55. narodeninám
50. narodeninám

3 krát
8 krát
9 krát
5 krát
20 krát
15 krát
19 krát
12 krát

" Nepoznáme Vaše túžby,
nevieme čo k sviatku Vám priať,
prajeme Vám zdravie, šťastie, lásku,
to najkrajšie čo život Vám môže dať."
Redakčná rada
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SPOLOENSKÁ RUBRIKA

august 2013

-

september 2014

NARODENIA
Zoe Košušková
(august 2013 )
Veronika Petriová
(október 2013 )
Natali Batíková
(december 2013 )
Sebastián Štibrich
(december 2013 )
Denis Gogo
(december 2013 )
Margaréta Molanová (január 2014 )
Daniel Džunda
( február 2014 )
Zuzana Kauriková (marec 2014 )
Timea Koerhová
(august 2014 )
Dorotea Chanáthová (september 2014)

ÚMRTIA
Dušan Šuak,.d.136 ( september 2013)
František Štofko,.d.82 ( október 2013)
Ján Cap, .d. 109
( november 2013)
Oga Hnatová,.d.243 ( december 2013)
Jozef Roha, .d.194
( január 2014)
Anna Nirková,.d. 116 ( január 2014 )
Anna Karaffová,.d.105 ( január 2014 )
Anna Šuaková,.d.26 ( marec 2014 )
Ján Olejár, .d. 208
( apríl 2014 )

es ich pamiatke !

Blahoželáme !

 

KALENDÁRIUM
Výber niektorých významných svetových dní
v roku 2014.

Kružlovský hlas – Prame informácií

15.01.
06.02.
20.03.
28.04.
08.05.
27.06.
02.07.
06.08.
27.09
19.10.
09.11 .
05.12.

Vydáva : Obecný úrad Kružlov

Svetový de armády
Svetový de bez mobilu
Svetový de divadla pre deti a mládež
Svetový de bezpenosti a zdravia pri práci
Svetový de erveného kríže
Svetový de rybárstva
Svetový de UFO
Svetový de boja za zákaz jadrových zbraní
Svetový de cestovného ruchu
Svetový de misií
Svetový de slobody
Svetový de pôdy

Redakná rada :

Ing. Jozef Kmec
Anna Šimcová

Grafická úprava : Lenka Chovancová
(rod. Feledíková )

Tla : Obecný úrad Kružlov

neprešlo jazykovou úpravou


