Kružlovský hlas
5. VYDANIE

„Obèasník“

KULTÚRNE LETO 2010 v KRUŽLOVE pokraèuje:
01.8.2010 - N e d v ì d o v c i ( k o n c e r t )
Milí obèania !

15.8.2010 - Vo l e j b a l o v ý t u r n a j

Je letné obdobie, èas oddychu,
prázdnin a dovoleniek a my
sme pre Vás pripravili

August

- Oslavy 550. výroèia 1. písomnej
zmienky o obci Kružlov.

Športové okienko

ïalšie èíslo obecných novín.

Dòa 18. júla 2010, futbalové ihrisko v Kružlove
patrilo už tradiènému športovému podujatiu
pod názvom “Mundialito”.
Chceme Vás oboznámi•
Futbalový turnaj slávnostne otvoril starosta obce
s aktivitami, ktoré sme pripravili
Ing. Jozef Kmec. Do súaže sa prihlásili 4 družstvá :
na tento rok a podeli• sa so zážitkami Bytovky - Hreb¾anec, Selo - Kružlov, Dynamo - Krivé,
Komédia - Huta, ktoré podali dobré výsledky.
z akcií, ktoré sa už konali.
Každé družstvo malo ambície vyhra.
Víaz minulého roka “Bytovky” skonèil tentokrát
na 3. mieste a 1. miesto si odnieslo družstvo Krivé.
Pripomíname, že tento rok
Pre športovcov bolo pripravené obèerstvenie.
No nielen hráèi, ale aj diváci si mohli pochutna
naša obec slávi 550. výroèie
na výbornej peèenej klobáske s horèicou. Nechýbal ani
stánok s obèerstvením, takže o pitný režim bolo postarané.
prvej písomnej zmienky.
Vyvrcholením tohtoroèného “Mundialita 2010”
bolo vystúpenie na amfiteátri skupiny SALCO, AVANTI
+ skupina N@hod@ - DJ Bombastic & ESHdeejay.
Veríme, že aj tentokrát si
Zábava pokraèovala do skorých ranných hodín.
nájdete èas a preèítate si už
Športovému dòu prialo aj poèasie a tak veríme,
že
každý
odchádzal z podujatia spokojný.
5. vydanie Kružlovského hlasu.

redakèná rada

www.kruzlov.sk

redakèná rada

Okresné športové hry seniorov
Okresné športové hry seniorov, ktoré sa mali konať
6.6.2010, boli z dôvodu povodní odvolané a presunuté
na iný termín. A tak futbalové ihrisko v Kružlove sa
25.6.2010 stalo na niekoľko hodín “veľkým dňom” pre
zúčastnených seniorov.
Od skorého rána sa okolie futbalového ihriska
zaľudňovalo dôchodcami z celého okresu.
Najprv sa prítomným prihovoril predseda Jednoty
dôchodcov v Kružlove p. Ferdinand Kurus. Krátkym
privítaním hostí sa ujala predsedníčka Okresnej
jednoty dôchodcov p. Anna Petričová a následne
príhovor mal aj starosta obce Ing. Jozef Kmec.
Informácie o súťažiach a bodovaní podával
komentátor podujatia Mgr. Vasiľ Reviľak. Súťažilo 12
družstiev v 5. disciplínach.

Stolno-tenisový turnaj
Dňa 21.2.2010 sa v sále kultúrneho domu uskutočnil
stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Kružlov.
Súťažiaci boli rozdelení do 3 skupín. Súťažilo sa
v kategóriách :
0-19 rokov
20-35 rokov
35 a viac rokov
V jednotlivých skupinách zvíťazili títo súťažiaci :
1. skupina do 19 rokov:
I. miesto: Samuel Balužinský
II. miesto: Vladimír Balužinský
III. miesto: Michal Berecký
2. skupina do 35 rokov:
I. miesto : Martin Trojanovič
II. miesto : Marek Maňko
III. miesto : Vladimír Rohaľ
3. skupina nad 35 rokov:

1. miesto obsadili súťažiaci zo Sveržova,
2. miesto obsadili súťažiaci z Malcova,
3. miesto obsadili súťažiaci z Tarnova.
O kultúrnu vložku sa postarali dievčatá : Maňková,
Laurová, Šoltisová, chlapci : Voška, Luščák a skupina
N@hod@ a DJ Bombastic.
Po ukončení súťaže sa seniori presunuli do sály
kultúrneho domu, kde sa posilnili guľášom, ktorý bol
vraj výborný a zapili ho vínkom. Pochutnali si aj na
kávičke a kysnutých koláčoch, ktoré pre nich upiekli
ženy z Jednoty dôchodcov.
Atmosféra na športovisku a tiež v sále kultúrneho
domu bola príjemná, priateľská.
Veríme, že všetci odchádzali obohatení o pekný
športový zážitok.
A.Šimcová

Divadelné predstavenie
V nedeľu 6.6.2010 sa predstavilo Divadlo Alexandra
Duchnoviča z Prešova divadelnou hrou “Stotisíc”, v amfiteátri
obce Kružlov.
Aj napriek tomu, že naša obec bola postihnutá povodňou,
na predstavení sa zúčastnilo pomerne dosť divákov, ktoré
častým potleskom odmeňovali výkony hercov.
Predstavenie ponúklo divákom nielen humor, ale aj
zamyslenie sa, nakoľko dej divadelného predstavenia zapadal
do minulej doby.
Po predstavení všetci odchádzali spokojní a s dobrým
dojmom z vydareného kultúrneho podujatia.

Anna Šimcová

I. miesto : Tibor Poloha
II. miesto : Stanislav Bajcura
III. miesto : Miroslav Berecký
Športová nálada bola výborná. Fanúšikovia
povzbudzovali svojich priaznivcov. Pre športovcov bolo
pripravené malé občerstvenie.
Starosta obce Ing. Jozef Kmec odovzdal víťazom
ceny a stolnotenisový turnaj ukončil.
Anna Šimcová

Oslavy 65. výročia víťazstva nad fašizmom
Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s Obecným
úradom v Kružlove, dňa 8.5.2010 zorganizoval slávnosť pri
príležitosti osláv 65. výročia víťazstva nad fašizmom.
Deň víťazstva nad fašizmom je štátnym sviatkom
a dňom pracovného pokoja Slovenskej republiky.
Skončenie 2. svetovej vojny v Európe si jednotlivé štáty
pravidelne pripomínajú 8. mája.
A práve v tento deň v areáli obecného úradu
sa stretli tri generácie občanov. Bolo to pekné stretnutie
a hlavne mladým treba pripomínať udalosti, ktoré sa pred
65. rokmi stali.
Po oficiálnej časti osláv, stretnutie pokračovalo pri
vatre. Pre prítomných bol pripravený guľáš.
Príjemnú atmosféru stretnutia dotvárala živá hudba.

Anna Šimcová

Obvodové slávnosti
44. Obvodové slávnosti kultúry v Kruţl ove, ktoré sa konali 4.7.2010 sú uţ i ba peknou spomienkou.
Festival slávnostne otvoril starosta obce Ing. Jozef Kmec, ktorý srdečne privítal všetkých priaznivcov folklóru
a pozvaných hostí a to MUDr. Borisa Hanuščaka, primátora mesta Bardejov a zároveň poslanca PSK,
Ing. Martina Chomu, prednostu Obvodného úradu v Bardejove, MUDr. Andreja Havrillu, poslanca PSK,
Dr. Ivana Banduriča, člena vlády SR pre národnostné menšiny a ďalších
členov rusínskej obrody z Bardejova, kde si ceníme
ich spoluprácu a zanietenosť pre náš obvod,
starostov okolitých obcí a ďalších.
Starosta obce v príhovore spomenul, ţ e obec si v
tomto roku pripomína 550. výročie 1. písomnej
zmienky o obci Kruţl ov.
Po privítaní a úvodnom slove, nasledoval bohatý
kultúrny program, v ktorom vystúpili domáci i
pozvaní účinkujúci. Nosným súborom tohtoročného
festivalu bol jeden z najlepších súborov na
Slovensku, takmer 40 – členný súbor “Ţeleziar”
z Košíc. Predstavil sa temperamentnými rytmickými
tancami a spevmi. Svojim vystúpením si získal celé
obecenstvo.
Z domácich účinkujúcich okrem ţiak ov Základnej školy v Kruţl ove, vystúpili sestry
Maňkové za doprovodu Jána Šemicera, , Viktória Koţená , Martin Slota, triospev Silvia
Maňková, Patrícia Šoltisová, Michaela Laurová za doprovodu Stanislava Popika a duo
Erik Luščák – Lukáš Voška. Program moderovala Patrícia Šoltisová.
Festival piesní a tancov v rámci 44. ročníka obvodových slávností v Kruţ love bol
úspešne zavŕšený vystúpením bratov Kollárovcov z Kolačkova. Svojim spevom a tancom
ukončili tohtoročný festival.
Záverečné slovo mal starosta obce, ktorý poďakoval účinkujúcim za krásne spestrenie sviatočnej nedele,
sponzorom, usporiadateľom a Únii ţien, k torá pripravila chutné pohostenie pre účinkujúcich
a hostí. Veríme, ţe k aţdý, kto bol na tomto kultúrnom podujatí, odniesol si domov krásny umelecký záţit ok a
dobrú náladu.
Anna Šimcová

Uvítanie detí do života
Na svete je veľa krásnych, drahých a vzácnych vecí. Svet skrýva obrovské poklady a skvosty, ktoré vytvoril človek.
A predsa niet väčšieho pokladu, ako je ľudský ţi vot. Veď v ľudskom ţi vote niet väčšej radosti ako tá, keď pribudne do
rodiny dlho očakávaný, vytúţe ný malý človiečik.
A takýchto malých 12 “človiečikov” : Martina Jureca, Annu Máriu Knapovu,
Melanie Mašlarovu, Martina Klimeka, Vanessu Barlogovu, Ninu
Balogovu, Barboru Bľandovu, Bianku Hlaďovu, Veroniku
Daňkovu, Róberta Lukáča, Michala Pergera a Katarínu
Dţundov u spolu s rodičmi, dňa 16.5.2010 v obradnej sieni
privítala matrikárka obce Ivana Loziňaková, ktorá ich slávnostne
predstavila starostovi obce.
Starosta obce Ing. Jozef Kmec sa prihovoril šťastným
rodičom, zaţ elal im veľa radosti, veľa úspechov pri výchove nového “občianka”, ktorého slávnostne
uvítal do ţ ivota.Potom im odovzdal finančný príspevok obce pre novorodencov a rodičia sa podpísali
do pamätnej knihy.
O slávnostnú atmosféru sa postaralo Miestne kultúrne stredisko v Kruţ love. Pod vedením p.
Bajcúrovej bol pripravený program, v ktorom vystúpili : Ţaneta Kaľová, Katarína Knapíková, Soňa Laurová, Patrícia
Šoltisová, Silvia Maňková a hudobne ich doprevádzal Jaroslav Billý.
Veríme, ţ e sa nám podarilo obnoviť tradíciu “uvítania detí do ţ ivota”, ktorá sa pred mnohými rokmi prerušila a v
budúcnosti v nej budeme pokračovať. Veď uţ pr i pohľade na šťastné mamičky a oteckov v obradnej miestnosti bolo moţ né
pochopiť význam slova šťastia a pohody.

Veľa šťastia, zdravia a lásky naše milé detičky !

Anna Šimcová

Deň narcisov
Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stal
sa symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete
bojujúcich proti rakovine. Počas tohto dňa si ľudia pripínajú narcis, ako symbol
nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou.
Aj toho roku sa Základná škola v Kružlove v spolupráci s Obecným úradom,
zapojila do programu ”Ligy proti rakovine”, ktorá organizuje už 14. ročník
Dňa narcisov a tak 16.4.2010 uskutočnila finančnú zbierku. Takto pomohla
získať finančné prostriedky na podporu financovania programov a projektov
na podporu liečenia onkologických pacientov i širokej verejnosti.
Obecný úrad ďakuje žiakom Základnej školy v Kružlove a to menovite :
Samuelovi Balužinskému, Jakubovi Jakubovovi, Júlii Maňkovej, Marekovi Gazdičovi,
Terézii Kolcunovej, Ladislavovi Diňovi a koordinátorke Mgr. Márii Lazorovej
za dobrovoľnícku činnosť pri tejto zbierke.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

Anna Šimcová

Pozdravy jubilantom
Naša obec Kružlov patrí k tým obciam, ktoré sa môžu pochváliť, že ich občanom k životnému jubileu
blahoželá starostka alebo starosta obce.
Aj v našej obci sa jubilantom osobne prihovára a blahoželá starosta obce Ing. Jozef Kmec
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Vysielanie tejto relácie nám prekazila povodeň, ktorá našu obec postihla pred dvoma rokmi v dňoch
23. a 24.júla 2008. Ináč pokojná riečka Slatvinec sa vyliala zo svojho koryta, ničila a podmývala cesty,
vyvracala stromy, strhla most, lávky, elektrické a rozhlasové stĺpy. Miestny rozhlas sa načas odmlčal.
Hudobné pozdravy sa začali vysielať od septembra 2008 v novom šate z úplne vymeneného
miestneho rozhlasu, ktorý prispel k zveľadeniu našej obce.
V roku 2009 sa starosta obce prihovoril k životnému jubileu 56. jubilantom.
k:
50 narodeninám 10 krát
55 narodeninám 15 krát
60 narodeninám 9 krát
65 narodeninám 7 krát
70 narodeninám 4 krát
75 narodeninám 4 krát
80 narodeninám 5 krát
85 narodeninám 2 krát

Aj v budúcnosti chceme pokračovať v milej tradícii . V
nedeľné popoludnie sa bude starosta obce aj
naďalej jubilantom prihovárať a posielať
hudobné pozdravy.
Nakoniec všetkým jubilantom prajeme
„Nech Vám úsmev na tvári
kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho uţ ívajte s rodinou
tento krásny svet.“

Spoločenská rubrika

Za obdobie november 2009 – jún 2010
NARODENIA

ÚMRTIA

Michal Perger ( november 2009 )
Katarína Džundová ( november 2009 )
Dávid Tomko ( február 2010 )
Bianka Švedová ( február 2010 )
Sára Dulinová ( marec 2010 )
Sára Dostalová ( apríl 2010 )
Zuzana Babčáková ( jún 2010 )

Oľga Pituchová č. 138 ( december 2009 )
Michal Hrabčák č. 108 ( február 2010 )
Vojtech Jagerský č. 190 ( marec 2010 )
Oľga Miženková č.11 ( marec 2010 )
Terezia Romanová č. 159 ( apríl 2010 )
Juraj Sidorjak č. 32 ( jún 2010 )

Blahoželáme !

Česť ich pamiatke !

Zoznam projektov napísaných Obecným úradomv roku 2010
Ministerstvo pôdohospodárstva - Zveľadenie trávnatej plochy v blízkosti centra obce.
Úrad vlády – Rekonštrukcia prírodného amfiteátru.
Ministerstvo pôdohospodárstva – Zmena palivovej základnej kotolne v Kultúrno – správnej budove Obce
Kružlov.
Ministerstvo financií – Výmena okien na kultúrno – správnej budove Obce Kružlov.
Úrad vlády – Futbalová výstroj pre obecný FK TJ Strojár Kružlov.
Ministerstvo pôdohospodárstva – Údržba kultúrno – správnej budovy – výmena okien a dverí v sále KSB.
Ministerstvo kultúry – Doplnenie knižného fondu Obecnej knižnice v Kružlove.
Ministerstvo kultúry – Vystúpenie Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova.
Ministerstvo kultúry – Internet pre všetkých v Obecnej knižnici v Kružlove.
Environmentálny fond – Rekonštrukcia ČOV – Kružlov.
Environmentálny fond – Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kružlov (splašková kanalizácia).

Zoznam schválených projektov v roku 2010
Regionálny operačný program : Regenerácia centra obce Kružlov 412 052,13 €
Ministerstvo školstva : Riešenie havarijných stavieb 100 000,00 €
Program obnovy dediny : Detské ihriská 3 500,00 €
Ministerstvo kultúry : Vystúpenie divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova 400,00 €
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR: Výstavba 6 nájomných bytov 72 650,00 €
Ing. Jozef Kmec

Aktuálne práce v obci
 Prebieha rekonštrukcia plochej strechy na
sedlovú, pre Základnú a Materskú školu v Kruţ love s
podporou Ministerstva školstva.
 Prebiehajúce práce pri prestavbe Materskej
školy, rozšírenie priestorov a úpravy priestorov pre
ďalšie miestnosti (trieda, spálňa, výdaj jedál, WC).
 Začala sa výstavba 6. b.j. nájomného domu v
areáli zdravotného strediska za budovou,s podporou
štátneho fondu Rozvoja bývania, Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 Prebiehajúce práce na rekonštrukcii
hasičskej stanici Kruţ lov, za podpory Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 Ukončená plynofikácia obce. V súčasnosti
prebiehajú práce pri zapojení plynu do domácnosti.

 Kotolňa Obecného úradu a Miestneho strediska v Kruţ love
napojená na zemný plyn.
 Z dôvodu plynofikácie zdravotného strediska a na ţ iadosť
lekárov,napojenie plynového vykurovania pre kaţ dú ambulanciu zvlášť,
boli zriadené nové priestory pre praktických lekárov.

ČO BY STE MALI STÁLE VEDIEŤ ?
Daňové priznanie
a vyrubenie dane
Daňové priznanie k dani z
nehnuteľností je daňovník povinný
podať do 31.januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť, ak zákon
neustanovuje inak, podľa stavu k
1. januáru zdaňovacieho obdobia a v
ďalších zdaňovacích obdobiach do
tohto termínu, len ak nastali zmeny
skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie dane z nehnuteľností
rozhodujúcich na vyrubenie dane z
nehnuteľností.
Daň sa vyrubí platobným výmerom.
Daň je splatná do
15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.

Daň za psa
a vyrubenie dane
Daň za psa obec po prvýkrát
vyrubí platobným výmerom.
Daň je splatná do

Poplatok za tuhý kom.odpad
vyrubenie poplatku
Miestny poplatok za komunálne
odpady je poplatníkovi vyrubený
platobným výmerom.
Miestny poplatok za komunálny
odpad je splatný do

15 dní
odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
15 dní
V ďalších zdaňovacích obdobiach
je daň na zdaňované obdobie
odo dňa nadobudnutia
splatná bez vyrubenia platobného právoplatnosti platobného výmeru.
výmeru do
31. januára
zdaňovacieho obdobia.

ZDRAVOTNÉ OKIENKO
... lekárka radí

Nástrahy leta.

Najteplejšie obdobie roka – leto, so sebou prináša okrem radostí zo slnka a pekného počasia, záhrad plných plodov, lúk plných kvetov,
aj nástrahy, ktoré nám tieto pekné chvíle poriadne znepríjemnia.
Z nich spomeniem : prehriatie organizmu – úpal, čo je časté pri vysokých teplotách a dlhšom pobyte na slnku, pri nedostatku tekutín a
bez pokrývky hlavy, žltačku a nakoniec menej časté, ale o to nebezpečnejšie je poštípanie infikovaným kliešťom, ktorý prenáša ochorenie,
tzv. lymskú boreliózu.
Úpal a prehriatie organizmu – vzniká väčšinou postupne, keď sa telo nevie vyrovnať s teplotou v prostredí. Príznaky úpalu mávajú
niekedy aj dramatický priebeh. Náhlemu začiatku predchádza bolesť hlavy, závraty a únava. Koža je horúca, červená a suchá. Telesná
teplota rýchle stúpa. Človek, ktorý má úpal, rýchlo dýcha, má búšenie srdca, nepokoj, má napínanie ku zvracaniu, prípadne vracia.
Postupne sa vyvíja kolapsový stav, ktorý môže prejsť do bezvedomia a ku kŕčom.
Prvá pomoc : Treba začať okamžite s ochladzovaním na tmavom, vetranom mieste, postihnutého vyzlečieme, balíme do osušiek
ochladených ľadovou vodou, prípadne ponoríme do studeného kúpeľa, ľad môžeme aplikovať zabalený do látky do podpažia, na krk a
slabiny.
Borelióza - infekčné ochorenie spôsobené poštípaním infikovaným kliešťom. Prejaví sa najčastejšie pár dní po poštípaní horúčkou,
únavou, bolesťami svalov a kĺbov (hlavne kolien), bolesti hlavy pocit obmedzenej hybnosti šije, ale predovšetkým výraznou červenou
vyrážkou, ktorá sa postupne zväčšuje na veľkosť viac ako 10 – 15cm. V tomto štádiu je najvhodnejšie vyhľadať lekára a ochorenie
dôkladne vyšetriť a preliečiť antibiotikami. Neliečené ochorenie môže prejsť do chronického štádia s postihnutím srdcového svalu a
nervového systému.
Ţltačka /infekčný zápal pečene) – je vírusové ochorenie, ktoré má niekoľko typov. Najinfekčnejšou je ţ ltačka typu A, ktorou sa človek
nakazí napr. konzumáciou kontaminovaných potravín, prostredníctvom kontaktu s infikovanou osobou, ale aj prostredníctvom
kontaminovanej vody, nápojov s ľadom, zmrzlinou, zahraničnými špecialitami, znečistenými predmetmi a pod. Príznaky hepatitídy typu A
nemusia byť na chorom človeku hneď viditeľné, keďže nie sú jednoznačné a môžu sa prejavovať len únavou, teplotami prípadne bolesťami
svalov. Až neskôr sa objavujú tráviace ťažkosti, prípadne tmavý moč, svetlá stolica či žlté sfarbenie kože a očných bielkov. Vďaka vysokej
odolnosti a infekčnosti vírusu sa žltačka typu A šíri veľmi rýchlo. Vírus prežije i niekoľkoročné zmrazenie a pri teplote + 25°C vydrží vo
vode alebo suchej stolici až 30 dní.
Vírus ţ ltačky typu B je zákernejší. Je 100-krát nákazlivejší ako vírus HIV. Prenáša sa krvou a telesnými tekutinami. Človek sa môže
nakaziť aj cez drobnú odreninu či škrabanec. Vírus odoláva teplote – 15°C po dobu až 15 rokov, je odolný proti vysušeniu a pri teplote +
30° C prežíva až 6 mesiacov. Inkubačný čas žltačky typu B trvá 50 – 180 dní, pričom ochorenie môže prebiehať. Viete, že existuje
očkovanie proti žltačke typu A a B, ktoré nás ochráni pred týmito zákernými chorobami po celý zvyšok nášho života ? A viete, že každý
diabetik má právo na očkovanie proti žltačke typu B a očkovanie mu hradí zdravotná poisťovňa?
MUDr. Katarína Koščová

Z pera nášho čitateľa …
So svojimi spomienkami na históriu sklárne v Kružlovskej Hute sa s nami podelil 85. ročný
dôchodca František Fecko.
Spomína …

V druhej polovici 18. storočia bolo v Bardejovskom okrese niekoľko sklárni a to na Krížoch, Livovskej
Hute a Stebníckej Hute. Huty – sklárne boli budované v miestach, kde sa nachádzalo lacné drevo,
ktorým sa výlučne vykurovali sklárne.
Časom tieto sklárne zanikali, nakoľko malý odbyt im znemožnil, aby boli prosperujúce, nebola
železnica. Bola len jedna Balkánska cesta, ktorá viedla cez Turecko, Bulharsko, Poľsko až na Slovensko
do Starej Ľubovne cez Lenartov, Malcov, Gerlachov, Tarnov a Mokroluh do Bardejova. Táto cesta bola
kamenistá, štrkovitá a keď popršalo, bola veľmi blatistá. Preto kupci, ktorí chodili na povozoch, mali
dlhé vozy. Boky na vozoch boli zdobené ornamentmi (tulipánmi a kvetmi), kolesá mali silné, okované
hrubými rafmi. Kone mali silné záhlavky a popruhy na koňoch boli vyzdobené ornamentmi z mosadzi ,
hliníka a boli pozlátené. Kupci prichádzali s tovarom, ako kožami, súknom, plátnom a iným tovarom.
Chodievali najmenej dvaja až štyria, aby si cestou pomáhali. Keď prichádzali na Slovensko, mali
oddychové miesta v Tarnove a Mokroluhu. Keď prišli do Tarnova vo večerných hodinách, vozy s
nákladom na Bardejovský trh si uložili do stodoly, kone nakŕmili a dali do stajní a oni odišli do krčmy,
kde sa najedli, napili a išli spať do budovy. Budova bola dlhá, drevená a postavená pre tieto účely.
Takáto budova bola i v Mokroluhu a poskytovala ubytovanie v tom prípade, keď kupcov išlo viacej.
Skoro ráno kupci vyrážali tak, aby boli na trhu – jarmoku čo najskôr. Keď kupci tovar na trhu
vypredali, nakúpili si tovar, ktorý viezli naspäť. Pamätali vždy na to, že zo sklárni brali rôzne balené
sklo. Cesta viedla cez skláreň a osadu Kružlovskej Huty.
Vtedy v sklárni sa vyrábali výrobky zo skla, okrem tabuľového skla a žiaroviek. Pripravené sklo
bolo dobre balené, aby sa cestou nerozbilo, nakoľko cesty boli zlé.
Keď tieto Huty – sklárne zanikali, vznikla jedna Huta – skláreň “MARIADOLINA”. Túto skláreň
koncom 18. storočia a začiatkom 19. storočia založil PAUZ – podnikateľ. Bol to buď Maďar alebo
Nemec. Skôr Nemec, pretože všetky náradia, ktoré sklári potrebovali k výrobe skla, boli pomenované
po nemecky, ako bindajz, cvokajs, gazameter, šajplac a iné.
(uviedli sme doslovný prepis príspevku autora, ďalšiu časť uverejníme v nasledujúcom čísle Obecných novín).

František Fecko

OBECNÉ POPLATKY
platné od 01.01.2010
SVADBA:

Obecné poplatky pre obyvateľov Kružlova

Vykurovacie obdobie Nevykurovacie obdobie POPLATOK za sluţ by :
- bielorus

POPLATOK:
- za sálu

16,60€/hod

500,09Sk

od 26,60€
do 33,20€/výv.

801,35Sk
1000,18Sk

33,20 €
(1 000,18 Sk)

19,95 €
(601,01 Sk)

- fekál: podľa náročnosti
terénu

6,65 €
(200,33 Sk)

6,65 €
(200,33 Sk)

-traktor

13,30€/hod.

400,67Sk

+plná výška
spotrebovanej
el.energie

-miešačka
-vane predaj
STOČNÉ

0,35€/hod.
16,60€/ks
0,60 €/m3

10,54Sk
500,09Sk
18,07 Sk

POHOSTENIE

-rozhlas vyhl.
-povolenie pr.m.

1,70 €
1,70 €

51,21Sk
51,21Sk

pred svadbou a
iné pohostenie:

- kopírovanie l str.
-fax-odoslanie
-fax-prijatie

0,07 €
0,35 €
0,70 €

2,10Sk
10,54Sk
21,08Sk

POPLATOK :

- stolný tenis (stôl)

1,00€/hod.

30,1260

- za kuchyn.
zariad.

- za sálu

16,60 €
(500,09 Sk)

10,00 €
(301,26 Sk)

-tenisové kurty (1kurt)

2,00€/hod.

60,25Sk

- za kuchyn.
zariad.

3,35 €
(100,92 Sk)

3,35 €
(100,92 Sk)

- nájom za neb.priest.

11,62€/m2

350,06Sk

+plná výška
spotrebovanej
el.energie

- ostatné spol.priestory

6,65€/m2

200,33Sk

-skladové priestory

3,35€/m2

100,92Sk

TANEČNÁ

Obecné poplatky pre cudzích
občan.

ZÁBAVA:
- poplatok

83,00 €
(2 500,45 Sk)

83,00 €
(2 500,45 Sk)

SVADBA:

- plná výška
spotrebovanej
el.energie

poplatok:

pri
organizovaní
rôznych šport. a
kultúrnych
podujatí pre
obec po dohode
so starostom
obce

33,20 €

26,60 €

(1 000,18 Sk)

(801,35 Sk)

SÁLY
(na 1 deň)

10,00 €
(301,26 Sk)

za účelom predajnej akcie

33,20€

1000,18Sk

-poplatok za kuch.zar.

10,00 €

10,00 €

+plná výška za
spotreb.elektr.energie

(301,26 Sk)

(301,26Sk)

26,60 €
(801,35 Sk)
5,00 €
(150,63 Sk)

16,60€
(500,09Sk)
5,00 €
(150,63Sk)

POHOSTENIE PRED
SVADBOU
a iné pohostenie:
poplatok :
- za sálu
- za kuch.zariadenie

16,60 €
(500,09 Sk)

nevykur.
obdobie.

39,85 €
1200,52Sk

-za sálu

+plná výška
spotrebovanej
el.energie.
PRENÁJOM
zasadačky
(OÚ)
pohyblivo

vykurovac.
obdobie

+plná výška spotreb.
elektrickú energiu.
od 33,20 € a vyššie

podľa rozhod.

starostu

KALENDÁRIUM

REDAKČNÁ 3-bodka …

Výber niektorých pamätných dní
v II. polroku 2010 :

V čase dovoleniek a prázdnin
máte k dispozícií
obecnú kniţnicu :
- spoločenské hry,
- internet,
- stolný tenis,
- fitnes,
v čase od 12.00 – 20.00
pondelok – piatok
zodpovedná osoba :
pani Bajcurová
redakčná rada

05.07.2010 -Deň zahraničných Slovákov
04.08.2010 -Deň Matice Slovenskej
19.09.2010- Deň vzniku Slovenskej národnej rady
06.10.2010- Deň obetí Dukly
27.10.2010- Deň černovskej tragédie
29.10.2010- Deň narodenia Ľ. Štúra
30.10.2010- Výročie Deklarácie slovenského národa

Kruţl ovský hlas – občasník
vydáva :
redakčná rada :

Obecný úrad Kružlov
Ing.Jozef Kmec
Anna Šimcová
Anna Džundová
grafická úprava : Miroslav Berecký
tlač:
Obecný úrad Kružlov
neprešlo jazykovou úpravou

