8. VYDANIE
Vážení spoluobčania !
Od posledného vydania obecných
novín prešlo už viac mesiacov.
Za nami je čas dovoleniek,
skončili sa prázdniny, deti
nastúpili do škôl,
strávili sme príjemné chvíle
pri stretnutí s dôchodcami,
zaspomínali na našich
najbližších a na ich hroboch
zapálili sviečku, tešíme
sa na Mikuláša a tak ...
Teplé slnečné lúče, ktoré
nás tešili ešte v septembri
už zoslabli, jeseň sa vyfarbila
do zlatista, lístie opadáva.
A práve v tomto období,
keď nás čakajú
chladné dní a dlhé večery,
dostáva sa Vám do rúk nové
číslo obecných novín.
Želáme Vám príjemnú
pohodu pri ich čítaní,
kde sa bližšie dozviete
o aktivitách v našej obci.
Redakčná rada

ODPADY, ODPADY...
Hospodárenie s odpadmi je a aj naďalej bude veľmi
dôležitou súčasťou samotného hospodárenia obce, na
ktorom sa veľkou mierou podieľame aj my, samotní
občania. Jednou z úloh obce je hľadanie spôsobu
znižovania tvorby tuhého komunálneho odpadu a s tým
súvisiace znižovanie nákladov na jeho vývoz. Jedným
z opatrení našej obce je aj triedenie odpadu. Určite každý
vie, že kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a takto
znižuje náklad na vývoz TKO. Stáva sa však, že do
popolníc niektorí občania dávajú aj taký odpad, ktorý tam
nepatrí a môže sa zlikvidovať aj šetrnejším spôsobom pre
životné prostredie. Týka sa to konkrétne odpadu, ako je
tráva, opadnuté lístie, drevo, kamene, popol a hlina, ktoré
patria do prírody. Podľa mnohých je pokosená tráva
a padnuté lístie neužitočný odpad, ktorý treba prácne
vyvážať, no v skutočnosti je to dobrý materiál do
kompostu. Preto Vás prosíme,
aby ste uvedený odpad
nevkladali do popolníc. Taktiež
Vás chceme upozorniť, že
kontajnery,
ktoré
sú
umiestnené v hornej a dolnej
časti obce pri cerkvi a kostole
sú určené výlučne na odpad
cintorínov,
preto
do
kontajnerov nevkladajte iný
odpad. Každý z nás by si mal
byť vedomý, že len spoločným
úsilím dokážeme problémy
s odpadmi riešiť.

Redakčná rada

Prvé nájomné byty v Kružlove
Dňa 04.03.2012 sa v našej
obci
uskutočnilo
slávnostné
odovzdanie prvých nájomných bytov
do užívania.
Starosta obce Ing. Jozef
Kmec, oficiálne prestrihol pásku k
bytovému domu a symbolicky
odovzdal kľúče od bytov.
Pri tomto slávnostnom akte
zišli
sa
poslanci
Obecného
zastupiteľstva, pracovníčky Obecného
úradu a prví nájomníci bytového
domu v Kružlove.
Starosta obce v krátkom
príhovore okrem iného aj spomenul,
že výstavba bytovky nebola jednoduchou záležitosťou.
Okrem finančných prostriedkov, vyžadovala aj dostatok času, trpezlivosti, vybavovania a
tolerancie. Nájomníkom poprial, aby sa všetci vo svojom byte cítili príjemne, šťastne a v
zdraví čo najdlhšie ho užívali.
Po slávnostnom prípitku a zapísaní sa do pamätnej knihy, nasledovala obhliadka
nových bytov a krátke posedenie s nájomníkmi v spoločenskej miestnosti obce.
Anna Šimcová

Veľkonočná oblievačka v Kružlove
O obnovenie a zachovanie tradícii veľkonočnej oblievačky a šibačky,
ktorá je dedičstvom našich starých rodičov a predkov, sa aj v tomto roku pričinili
chlapci z Kružlova.
Skupina mládencov, oblečených v
novo ušitých krojoch, počas "Veľkonočného
pondelka", s hudbou a spevom od skorého
rána navštevovala domy dievčat, priateliek,
spolužiačok a známych a dopriala im
poriadnu dávku studenej čerstvej vody a
vyšibanie korbáčom.
Hoci z pohľadu
niektorých žien nepatrí tento veľkonočný
rituál k najobľúbenejším, ale dobrá nálada a
úsmev na tvári to všetko vynahradilo.
Oblievačka a šibanie pleteným
korbáčom je tradícia záruky zdravia a
sviežosti a túto vzácnu tradíciu by sme chceli
uchovávať aj pre ďalšie generácie.
Miroslav Berecký, ml.

Uvítanie detí do života
Na
svete
je
veľa
nádherných, drahých a
vzácnych vecí, ale predsa
niet väčšieho pokladu, ako
je ľudský život a niet väčšej
radosti ako tá, keď pribudne
do rodiny vytúžený malý
človiečik.
A takýchto malých 11
“človiečikov”
spolu
s
rodičmi , dňa 20.05.2012 vo
vynovenej obradnej sieni,
privítala matrikárka obce
Mgr.
Ivana Loziňaková,
ktorá ich slávnostne predstavila starostovi obce a poprosila ho o slávnostný príhovor.
Starosta obce Ing. Jozef Kmec vo svojom príhovore okrem iného zaželal šťastným
rodičom veľa radosti a veľa úspechov pri výchove detí. Mamičkám odovzdal finančný
príspevok obce pre novorodencov a kvietok. Prítomní rodičia sa podpísali do pamätnej knihy.
Túto milú slávnosť spríjemnili piesne, ktoré zaspievali Silvia Maňková a Patrícia
Šoltisová, ktorých hudobne sprevádzal Matúš Suchý. Úvodnú báseň predniesla Terézia
Kolcunová.
Veľa šťastia, zdravia a lásky naše milé detičky a to : Sofia Štofková, Jakub Kačurik, Ester
Chanáthová, Donimika Dulebová, Tomáš Kakalec, Jakub Kaščák, Lea Mária Horňáková, Jana
Hnátová, Veronika Micheľová, Ela Kočerhová, Stela Vorobjová.

Anna Šimcová

Upozornenie
V poslednom čase sa množia prípady pohybu rôznych podomových predajcov, ktorí sa
predstavujú, ako zástupcovia poverených spoločnosti na rôzne činnosti, či už je to zmena
dodávateľa plynu, elektrickej energie alebo iní podomoví predajcovia.
Chceme Vás upozorniť, že od takýchto praktík sa Obecný úrad dištancuje a tieto
služby ani neoznamuje rozhlasom. Preto Vás upozorňujeme, aby ste si zvážili, koho do svojho
bytu pustíte.
Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste podomovým predajcom nedávali tipy na
susedov, ktorí podľa Vás „ zaručene si niečo od podomových predajcov kúpia“.
Ing. Jozef Kmec
starosta obce

Obvodové slávnosti
Tohtoročné, už v poradí 46.
obvodové slávnosti sa konali 1. júla 2012
za krásneho slnečného počasia. Slávnostne
ich otvoril starosta obce Ing. Jozef Kmec,
ktorý
srdečne
privítal
všetkých
priaznivcov ľudového spevu, ľudových
zvykov a tradícií z blízkeho a ďalekého
okolia. Organizátormi podujatia boli
okrem obce Kružlov, Rusínska obroda –
regionálny klub Bardejov a Hornošarišské
osvetové stredisko Bardejov. Podujatie sa
uskutočnilo s finančnou podporou Úradu
vlády SR, sekcie národnostných menšín.
Po slávnostnom privítaní a úvodnom slove, nasledoval spev, hudba, tanec – bohatý
kultúrny program, v ktorom diváci mohli sledovať vystúpenie miestnych a pozvaných
účinkujúcich. Krásnymi profesionálnymi rytmickými tancami a spevmi sa na tohtoročnom
festivale predstavil Folklórny súbor PUĽS z Prešova, ktorý svojim vystúpením aj ukončil 46.
ročník obvodových slávnosti kultúry v Kružlove.
Záverečné slovo mal starosta obce, ktorý účinkujúcim poďakoval za ich krásne
umelecké predstavenie, divákom za účasť a
organizátorom pri
pomoci usporiadania
obvodových slávností. Potlesky a úsmevy na
tvárach prítomných ľudí, hoci
aj pod
dáždnikmi pred horúcim slnkom, svedčili o
tom, že si opäť po roku vychutnali pekné
kultúrne podujatie. Veď našou prioritou je, aby
sme podujatie pripravili tak, aby sa všetci naši
občania a návštevníci našej obce cítili na
festivale dobre a domov odniesli si len tie
najkrajšie dojmy.
Anna Šimcová

Jubilantka
So všetkými radosťami a starosťami,
ktoré jej sám život doniesol, sa krásneho
životného jubilea 90 rokov života dožila a v
kruhu svojej rodiny oslávila dňa 09.10.2012
p. Mária Rohaľová, č. d. 38.
Pri tejto príležitosti oslávenkyňu navštívil
starosta obce Ing. Jozef Kmec, ktorý spolu s
pracovníčkou obecného úradu p. Annou
Šimcovou, poprial jubilantke veľa zdravia,
Božieho požehnania a ešte veľa krásnych chvíľ a radosti v kruhu svojich najbližších a
odovzdal jej kyticu s darčekom.
Anna Šimcová

Zdravotné okienko
... Lekárnik radí
Čo s nepoužitými liekmi?

V každej domácnosti sa nájdu lieky, ktoré sú po uplynutí doby exspirácie (záruky).
Tieto lieky nielenže stratili svoju účinnosť, ale mnohé z nich nám môžu navyše uškodiť.
Užívanie liekov po záruke sa neodporúča, nie všetky však ohrozia naše zdravie. Relatívne
pokojní môžete byť predovšetkým pri voľno predajných liekoch, ako sú tabletky proti bolesti,
prášky proti nachladnutiu či živočíšne uhlie. Vo väčšine z nich totiž platí, že po uplynutí
dátumu spotreby „len“ stratia svoj účinok. Váš zdravotný problém teda nevyriešia, uškodiť by
však nemali. Celkom iná situácia však nastáva pri liekoch na predpis alebo pri očných
kvapkách. Tak ako potraviny, aj lieky po záruke vás môžu zmiasť a uškodiť vám. Obzvlášť
opatrní by ste mali byť v súvislosti s očami a nosom alebo pri poraneniach. Tieto časti tela sú
totiž výnimočne náchylné na zanesenie baktériami.
Urobte si raz za čas revíziu vo svojej
lekárničke.
1. Nezahadzujte škatuľky ani príbalové
letáky.
2. Skontrolujte dátumy exspirácie.
3. Správne skladujte lieky (na suchom
mieste, mimo zdroja tepla a mimo
dosahu detí).
4. Nepoužité lieky nevyhadzujte ani
nesplachujte, liečivá nepatria do smetí
ani do kanalizácie.
5. Lieky odneste do lekárne, kde je pre ne
vyhradený kôš na preexspirované
a nepotrebné liečivá.
Tieto sa následne odovzdávajú Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a spaľujú.
A aké riziká lieky po záruke vlastne predstavujú? Hlavné nebezpečenstvo spočíva v tom, čo
lieky nerobia. Lieky proti záchvatom neúčinkujú, ľudia s astmou sa dusia, pretože ich
inhalátor nefunguje a tehotenský test sa môže falošne javiť ako negatívny, pretože reagent na
HCG je príliš starý.
Zodpovedným separovaním nepoužitých liečiv, predídeme ich nesprávnemu
použitiu a prispejeme k zlepšeniu nášho životného prostredia.

Mgr. Jana Drotárová
Lekárnik

Posedenie s dôchodcami
Sobota, 27. októbra bola v našej
obci pre tých skôr narodených sviatkom.
V tento deň sme pri príležitosti "Mesiaca
úcty k starším" pripravili pre našich
dôchodcov tradičné stretnutie v sále
kultúrneho domu.
Ing. Jozef Kmec, starosta obce, v
zastúpení obce, obecného úradu a
poslancov OZ na tomto podujatí srdečne
všetkých privítal a takýmito slovami sa
prítomným dôchodcom prihovoril :
" Bývajú dni v roku, keď všetky naše cesty smerujú k domovu. Tými dňami bývajú
nielen sviatky vianočné, veľkonočné, či zlaté svadby našich rodičov, ale bývajú nimi aj také
dni, kde sa nám zažiada nadýchnuť sa láskavosti domova, pocítiť oporu najbližších, znova sa
presvedčiť, že nie sme sami.
Domov je najpevnejší bod na zemi, miesto, kde nás čakajú ruky, na ktorých môžeme
bez ostychu a zábran plakať. Nie sú to nadnesené prirovnania, je to overená škola ľudského
šťastia.
A dnes je tu príležitosť, keď Vám chceme povedať, čo v našom živote znamenáte Vy naši starí rodičia, čo v nás vyvolávajú Vaše šediny a celoživotnou prácou Vaše unavené ruky.
Chceme Vám povedať, ako Vás máme radi a poďakovať sa Vám za lásku, pochopenie a
obetavosť, ktorú nám veľkým priehrštím rozdávate. Právom si zaslúžite, aby sa Vám to
viacnásobne vrátilo. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý pokoj alebo
nepokoj, ale čo však človek nezastaví, je čas. Čas, ktorý plynie ako rieka nášho života. Míňa
sa hodina za hodinou, deň za dňom, rok za rokom . Určite každý z Vás si želal šťastný život,
ale úplné a dokonalé šťastie však neexistuje.. Jednému chýba to, inému čosi iné. Človek ho
musí prijímať tak, ako mu bol nadelený, žiť ho, ale sa nevzdávať, bojovať s prekážkami a
ťažkosťami a na druhej strane tešiť sa z maličkostí, pripomínať si chvíle šťastia a radosti,
ktoré sme prežili.
No nezabúdame aj na čaro terajšieho
Vášho života, keď nerozhoduje len vek, ale aj
životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná
vôľa odovzdávať svoje skúsenosti. A dnes, keď
už máte právo oddychovať si po mnohých
rokoch práce, nestojíte bokom a mnohí z Vás aj
naďalej svoje sily, svoje skúsenosti a múdrosť
odovzdávate našej obci. Sme radi, že Vám nie je
ľahostajné dianie v našej obci . A my naďalej
rátame s Vašou pomocou, radou a účasťou. Za to Vám patrí úprimná vďaka.
A dnes chceme, aby ste sa myšlienkami, spomienkami, spevom, ale i pekným slovom
vrátili o niekoľko rokov späť. Pospomínali si na dni mladosti a tešili sa z každodenných
radostí, zo svojich blízkych, z krásneho úsmevu a všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet
krajším.
Aj my dnes chceme spomínať spolu s Vami na jednotlivé obdobia ľudského života ,
ako je detstvo, mladosť a staroba.“

Dôchodcom sa prihovorili aj hostia z Jednoty dôchodcov v Bardejove. Vyzdvihli
prácu Jednoty dôchodcov v Kružlove a ocenili, že dôchodcovia nestoja v obci bokom, ale
svoje skúsenosti aj naďalej rozdávajú.
Po slávnostných príhovoroch sa začal kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci ZŠ,
mužská spevácka skupina Lipka a ženská spevácka skupina Únia žien. Svojimi piesňami
rozospievali prítomných a tak spríjemnili sobotňajšie popoludnie.
Po programe nasledovalo občerstvenie a to výborná slepačia polievka a plnený
bravčový rezeň so zemiakmi a zeleninovou oblohou. Podávala sa aj káva a čaj.
Všetci si pochvaľovali, ako bolo dobre, aspoň na chvíľu zabudli na starosti a
choroby, ktoré ich trápia. Veríme, že v družnej debate pookriali a v spomienkach omladli.
Každý dôchodca okrem dobrej nálady si odniesol malý darček v podobe "reflexnej
pásky".
Na záver stretnutia, starosta obce poprial dôchodcom pevné zdravie, veľa slnečných
dní s prianím, aby sme sa aj o rok takto zišli.

Anna Šimcová

Regenerácia centra obce pokračuje
V minulom vydaní obecných novín, sme začali písať o regenerácii centra obce, ktorá
začala vďaka podanému a schválenému projektu.
Čitateľom sme chceli priblížiť, čo sa v našej obci plánuje stavať, obnovovať a skrášľovať.
Dnes smelo môžeme povedať, že práce pokračujú podľa vopred pripravených plánov.
Občania sa tešia z vybudovaných chodníkov, ktoré už využívajú. Dokončuje sa premostenie
chodníka povyše tenisového ihriska. Zmodernizoval sa oddychový priestor v okolí obecného
úradu a to výsadbou zelene, osadením lavičiek, zhotovením krbu, altánku, fontány a
nezabudlo sa aj na stojan na bicykle. Pre cestujúcich autobusom, bola postavená moderná
autobusová čakáreň pri zdravotnom stredisku, druhá pri bývalej Piloimpregne sa v týchto
dňoch dokončuje.
Okrem prác na regenerácií centra obce, obec sa môže pochváliť aj realizáciou
uskutočnených projektov, kde medzi prvými bola plynofikácia celej obce a už aj skoro
všetkých objektov vo vlastníctve obce a výmena miestneho rozhlasu. Nový šat
dostalo aj zdravotné stredisko, keď po rekonštrukčných prácach, výmene okien a dverí, starý
šedý odtieň vystriedala živá červeno-sivá fasáda. Výmena okien a dverí bola zrealizovaná aj
v budove obecného úradu, domu služieb, základnej
školy
a
kultúrneho
strediska.
Prebehla
rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú pre
základnú a materskú školu. Taktiež uskutočnila sa
rekonštrukcia hasičskej stanice. Začalo sa s
výstavbou 6. b. j. nájomného domu v areáli
zdravotného strediska, kde prvá bytovka už bola
odovzdaná nájomníkom do užívania vo februári
2012. V druhom nájomnom dome prebiehajú
dokončovacie práce. V športovom areáli boli
zrekonštruované tenisové kurty, ozvučenie ihriska a
realizované prerábanie šatní vrátane spŕch pre
domácich.
Anna Šimcová

Z pera nášho čitateľa ...
Spomienky na strojársky závod Kružlovská Huta
od 87. ročného dôchodcu

Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 zo Slovenska odchádzalo
veľa Čechov.
V Bardejove boli školy a to osem – ročné gymnázium a meštianska škola.
Lekári, právnici, mlynári, krčmári, mäsiari a najmä obchodní boli väčšinou
občania židovskej národnosti.
V roku 1942 došlo k vysťahovaniu židov, ktorých na železničnej stanici v
Bardejove gardisti nakladali do vagónov a transportovali ich do koncentračných
táboroch.
Po židoch ostali obchody prázdne a až postupne vznikali obchody, ako
BAŤA, ROLNÝ, NEHERA, SLOVENKA a ďalšie. V roku 1945 skončila druhá
svetová vojna, skláreň ešte pracovala pod vedením Klementa Záhradníka. Keď
on pre starobu odišiel, zvolili si sklári družstvo. Tu začala skláreň upadať,
nakoľko neboli objednávky a vyrobené sklo ostávalo na sklade. Vtedy niekoľko
sklárov začalo tieto výrobky zo skladu chodiť predávať do Michaloviec,
Sečoviec, Trebišova. Predávali ich buď za peniaze, ale aj za obilniny, mäso,
slaninu a iné.
Od roku 1945 bol lístkový systém na všetok tovar, ktoré sa vydávali na
jeden mesiac. Lístky boli na mäso, chlieb, cukor, múku, šatstvo a to pre osoby
pracujúce, ťažko pracujúce a veľmi ťažko pracujúce.
V roku 1946 boli v Československu voľby. Na Slovensku voľby vyhrala
demokratická strana a v Čechách Komunistická strana. V roku 1953 bola
zmenka peňazí a to 1 ku 50. Za 50 korún dostala sa 1 koruna.
Keď v roku 1950 skláreň zanikla, ostali prázdne budovy v sklárni, pretože
všetok znárodnený majetok bol vyvezený do Lednických Rovní. Odišlo i veľa
sklárskych rodín do sklárne Nemšova, Katarínska Huť, Zlatno, Utekáč, Malinec
a veľa rodín i do Čiech.
Niektorí sklári ostali doma a čakali na príležitostnú prácu a zaúčali sa na
prácu v novovznikajúcej prevádzky miestneho hospodárstva. O túto prevádzku
sa zaslúžili najmä František Puffler a Emil Jurec. S výrobou sa začalo v roku
1950 a to pre poľnohospodárov, ako železné brány, plušky, ploty a fúriky. Železo
sa vozilo zo železiarní z Košíc a tiež aj z Čiech. Šoféri boli Ján Šveda a Andrej
Ropjak, skladníkom bol Ján Mikuška.
Po zabehnutí výroby, prevzal prevádzku Kovospracujúci podnik Prešov.
Prichádzali už staršie lisy, sústruhy, vŕtačky, zváracie aparáty a výroba sa
zväčšovala.

Zo sklárov ostali pracovať Karol Nachtman, Andrej Lazor, Karol Novák,
Michal Fecko, Július Kolčiter, Štefan Pletz, František Perger.
Výroba sa rozšírila o kary na betón, lisy na tehlu a hlavne miešačky na
betón. V tej dobe vedúcim prevádzky bol František Puffler, ktorý s rodinou
odišiel do Sabinova. Po ňom prevádzku prevzal Peter Hanuščak. V tom čase už
vznikol strojársky závod v Bardejove, ktorý patril pod Martin.
Neskoršie podnik Kružlovská Huta patril pod Dubnicu nad Váhom,
odkiaľ sa presunula i špeciálna výroba. Z Dubnici nad Váhom a iných
strojárskych závodov prichádzali vyučení učni, ako Andrej Bogoľ, Dušan
Nachtman, Štalmach, Doliňak, Oskár Pletz, Jozef Pekár, Jozef Popjak, Ján
Mamroš, Ján Lazor, Ferdinand Kurus, Zdeno Grošaft, Exner, Boža, Jakubášek,
Juraj Roman a iní.
Vedúci podniku Peter Hanuščak ako 50 ročný zomrel a po ňom závod
prevzal Ferdinand Kurus. Výroba sa ďalej rozširovala, boli dodané nové
sústruhy, lisy a iné stroje. Začala i špeciálna výroba ako obrubníky do tankov, na
banské vozíky, prišla i výroba z Plzne ako prevodovky, palety a iné.
Závod čiastočne podliehal i pod Strojárne Bardejov a naposledy bol závod
uvádzaný ako Závod ťažkého strojárstva. Boli vybudované administratívne
budovy, výrobné haly a pre robotníkov boli postavené trojpodlažné bytovky.
Podľa mojich vedomostí, v závode pracovalo takmer tisíc robotníkov.
Dochádzali z Bardejova, Bardejovskej Novej Vsi, Zborova, Dlhej Lúky,
Richvaldu, Mokroluhu, Rokytova, Tarnova, Sveržova, Gaboltova, Fričky,
Kurova, Kružlova, Krivého, Bogliarky, Hrabského, Snakova, Malcova,
Lenartova, Livova a z ďalších dedín.
Vo vedení a funkciách od začiatku výroby boli vedúcimi podniku :
František Puffler, Peter Hanuščak, Ferdinand Kurus. Plánovači : Anton Perger,
František Fecko, Karol Melovský, Vasiľ Onufer. Technická kontrola : Jozef
Novák. Normovač : Jaroslav Nachtman. Doprava : Ján Šveda, Andrej Ropjak,
Andrej Mihalov a Oľga Molčanová. Skladníci : Ján Mikuška a Ropjak. Majstri :
Emil Jurec, Jozef Mikuška, Jozef Cverdel, Peter Rohaľ, Jozef Kuľka, Tomáš
Franek a Jozef Hnat. Sekretárky:
Anna Kurusová, Oľga Steranková.
Účtovníčky : Štefánia Nováková, Denisa Fecková.
Závod ukončil výrobu v roku 1989.

František Fecko
dôchodca
(doslovný prepis príspevku autora článku)

Projekty
vypracované Obecným úradom Kružlov
v roku 2012:
-

Výmena okien na kultúrno – správnej budove Obce Kružlov
Rekonštrukcia nevyužitých priestorov na vytvorenie chráneného pracoviska
Doplnenie knižničného fondu na podporu projektov v roku 2012
OHZ „ materiálno – technické vybavenie OHZ Kružlov“
Materiálno – technické vybavenie DHZ Kružlov
Obec – vybavenie fitnescentra
Prevencia kriminality

Úspešné projekty v roku 2012:
Divadelné predstavenie: 450 €
- (predstavenie „Havaj“ dňa 13.05.2012 profesionálnych hercov Divadla
Alexandra Duchnoviča z Prešova)
Jesenná prehliadka rusínskych zvykov, tradícií a piesní obce Kružlov: 700 €
- (ozvučenie, kamerové služby, účinkujúci, preprava súboru, tlač pozvánok
a plagátov)
Podpora činnosti MKS v MKS v Kružlove: 2000 €
- (materiálno – technické vybavenie DHZ, futbalového klubu, PC a volejbalová
výstroj)
MTZ FS Lipka – kroje: 1200 €
- (dievčenské kroje – komplet 12 ks)
MUNDIALITO: 300 €
- (odmeny pre víťazov)
VÚC – festival: 200 €
- ( propagačné materiály a účinkujúci na podujatie „ 46. obvodové slávnosti
kultúry – Kružlov 2012“ dňa 1.7.2012)
Redakčná rada

Fotogaléria k projektom :
Kružlovské kroje
Divadlo Alexandra Duchnoviča

Vybavenie DHZ
„Jesennej
prehliadky rusínskych zvykov,
tradícií a piesní obce Kružlov“

MUNDIALITO

Deň zeme
V náväznosti na brigádu pri
príležitosti "Dňa zeme", ktorú usporiadalo
pred rokom Miestne kultúrne stredisko,
tentokrát pokračovala Únia žien v Kružlove,
pod vedením predsedníčky Márie Baňasovej.
Koncom septembra Únia žien
zorganizovala brigádu, kde vďaka snahe
a ochote niektorých členiek, dostalo
"koleso" v lese dolnej časti obce už po
druhýkrát nový šat. Podarilo sa "obnovené
koleso" vyčistiť od napadaných konárov a
rôznych nečistôt a tak zasadené stromčeky a
kvety naďalej môžu skrášľovať okolie, kde
je možnosť oddýchnuť si, pokochať sa v
prírode a načerpať nové sily.
Anna Šimcová

Život v našej materskej škôlke
3.septembra sa otvorila brána našej materskej školy pre 44 malých škôlkarikov, kde
ich privítala pani riaditeľka Anna Gáborová s učiteľkami, kuchárkou a upratovačkou.
V súčasnosti naša materská škola poskytuje pred primárne vzdelávanie pre 44 detí, v
dvoch triedach s celodennou prevádzkou. Deti majú dostatok miesta na výchovu a
vzdelávanie, hry a tiež na odpočinok.
A čo všetko deti zažili za posledný rok?
V októbri minulého roku v rámci projektu "Zdravá výživa" bola pre deti pripravená
ochutnávka ovocia a zeleniny pod názvom "Babičkin jablčník". Pripravovali sa jedlá hlavne z
ovocia a zeleniny a piekli sa jabĺčkové koláče, na ktorých si deti pochutnali.
V decembri bola pripravená spoločná akcia so žiakmi základnej školy a to najprv
"Mikuláš" a v spolupráci s rodičmi "Vianočná akadémia".
Spoločnou akciou materskej a základnej školy v januári bola "Zimná olympiáda".
Deti súťažili o najkrajšie postaveného snehuliaka.
Vo februári bol zápis detí do
1.ročníka a v spolupráci s rodičmi bol
pre deti pripravený "Maškarný ples".
V marci pod názvom "Otvorená
hodina" , bolo stretnutie učiteľov z 1.
ročníka s budúcimi prvákmi.
V apríli sa deti pripravovali na
veľkonočné
sviatky.
V
duchu
veľkonočných tradícií pripravovali a
maľovali kraslice.
V spolupráci s rodičmi a za
účasti Ing. Aleny Hankovej, lesnej
inžinierky pri príležitosti "Dňa zeme"

zasadili na školskom dvore – záhrade agát, čerešňu lesnú a jarabinu.
V máji pri príležitosti "Dňa matiek" deti spoločne s učiteľkami napiekli koláčiky a
svojím programom pozdravili svoje mamičky.
Deň detí oslávili spoločne so žiakmi základnej školy a zúčastnili sa letnej olympiády
spolu s hosťami z Poľska.
V júni sa lúčili deti, ktoré po
prázdninách nastupujú do 1. ročníka. Práve
im bola venovaná rozlúčková slávnosť.
Pozvali si rodičov, aby im predviedli, akí sú
šikovní a pripravení na vstup do základnej
školy. Dostali osvedčenie o absolvovaní
pred primárneho vzdelávania. Nasledoval
slávnostný obed, krájanie torty a vkladanie
fotografií na nástenku "Rafaela – stonožka".
A znovu po letných prázdninách
nastúpili deti do materskej školy. Niektoré
deti škôlku opustili a stali sa z nich prváci, iní do škôlky prišli po prvýkrát.
Anna Šimcová
(Tento príspevok bol vypracovaný na
základe rozhovoru s riaditeľkou MŠ)

Začal sa nový školský rok
Otvorenie nového školského roku v základnej škole začalo
tradične slávnostnou svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme za
účasti žiakov, rodičov a pedagógov. Po skončení liturgie žiaci, učitelia
a rodičia prvákov sa premiestnili do budovy školy.
Tam ich čakal celý pedagogický zbor s pani riaditeľkou školy
Mgr. Máriou Lazorovou.
Oproti minulému roku nastali niektoré zmeny, ale tie neboli len v
zložení pedagogického zboru, pribudli 2 nové učiteľky, ale
predovšetkým došlo k zlepšeniu a skrášleniu prostredia školy.
Počas letných prázdnin, keď žiaci oddychovali, vedenie školy
sa pustilo do skrášľovania vnútorných priestorov, v snahe pripraviť
pre žiakov čo najlepší začiatok školského roka.
Po rekonštrukčných prácach, ktoré sa uskutočnili v predošlom
roku, za dobrej spolupráce riaditeľky ZŠ Mgr. Márie Lazorovej,
starostu obce a obecného úradu, či už to bola výmena okien a dverí,
rekonštrukcia
plochej
strechy na sedlovú, rekonštrukcia sociálnych
zariadení, tentokrát sa vymaľovali triedy, chodby,
schodište a priestor v kuchyni v druhom pavilóne.
Na okná boli namontované žalúzie, čo spríjemnilo
prostredie tried. Priestory boli vyčistené a
pripravené pre žiakov, aby sa s chuťou pustili do
svojej práce – učenia.
O výučbu žiakov a úspešné realizovanie
školského vzdelávacieho programu sa v tomto školskom roku postará 12 pedagogických
pracovníkov a 6 zamestnancov školy.
Anna Šimcová

Športový víkend v Kružlove
Ďalší pekný víkend 07. a 08. júla, týždeň po Obvodových slávnostiach kultúry v
Kružlove, patril športovým hrám, ktoré otvoril starosta obce Ing. Jozef Kmec.
V sobotu sa zišli fanúšikovia volejbalu, aby podporili svoje tímy. Do súťaže vo
volejbalovom turnaji o pohár starostu obce boli postavené 4 družstvá po 6 hráčov. Každé
družstvo hralo s každým. Prvé miesto získalo družstvo s hráčmi : Miroslav Berecký st.,
Michak Berecký, Stanislav Bajcura, Ján Bľanda , Samuel Balužinský a Mária Mochnacká.
V nedeľu sa odohral tradičný futbalový turnaj "Mundialito" o putovný pohár starostu
obce a množstvo iných vecných cien. Do súťaže sa prihlásili 4 družstvá. Prvé miesto obsadilo
družstvo KOMÉDIA HUTA, 2. miesto obsadil FC HREBĽANEC BYTOVKY, 3. miesto
patrilo FC RAPID SELO a 4. miesto si vybojoval FC INTEPEDIENTE Krivé.
Počas turnaja boli pripravené pre najmenších divákov atrakcie a to trampolína a
nafukovací hrad. Prestávky medzi futbalovými zápasmi boli obohatené športovými hrami
dospelých a detí v preťahovaní lanom, kopanie zozadu do bránky, fúkanie balónov a iné s
udelením vecných cien.
O občerstvenie bolo taktiež postarané. Podával sa guláš a pečená klobása. Po skončení
športových hier pokračovala voľná zábava pod holým nebom. Do tanca hral DJ Bombastic.
Športové hry prišiel osobne podporiť aj primátor mesta Bardejov a zároveň poslanec
VÚC v Prešove MUDr. Boris Hanuščak, MUDr. Andrej Havrilla a pán Pavol Ceľuch,
poslanci VÚC.
Dobre organizovaný turnaj so zápasmi, ktoré mali dobrú úroveň sa nám podarilo
uskutočniť aj s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja.

Anna Šimcová

Milí čitatelia !
Pozývame Vás do obecnej knižnice, ktorá je pre Vás
otvorená každý deň (pondelok – piatok)
od 13.00 hod. – do 17.00 hod.

Z každého rožka troška...

... Stolnotenisový turnaj
Obec Kružlov už tradične začiatkom roka, tento krát 04.03.2012
usporiadala stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce.
Tak ako po minulé roky, skalní fanúšikovia prišli povzbudiť svojich „
favoritov“. Víťazí boli: 1. Tibor Poloha, 2. Marek Maňko, 3. Stanislav
Bajcura, 4. Martin Trojanovič.

... Futbal
Po skončení jesennej časti okresných futbalových
majstrovstvách, Kružlov obsadil 5. miesto s 25 bodmi. Na
čele tabuľky, sa Kružlov stal lídrom I. triedy v auguste
2012. Jarná časť sa rozbehne 7. apríla 2013.

... Divadelné predstavenie
Toho roku sa v našej obci predstavilo Divadlo
Alexandra Duchnoviča z Prešova, hrou „Havaj“ od
Michaely Zakuťanskej. Jej tragikomédia „Havaj“, bola
ocenená v súťaži Dráma 2007 a v scenáristickej súťaži
„Cena Tibora Vichtu 2009“.

... Z činnosti dobrovoľného hasičského zboru
Aj tohto roku členovia dobrovoľného hasičského zboru pod vedením predsedu Petra
Švedu sa zúčastnili súťaži:
26.5.2012 – obvodová súťaž Kurov, dorast ženy I. miesto a muži VI. miesto.
16.6.2012 – súťaž o pohár starostky obce Richvald, ženy IV. miesto a muži VII. miesto.
24.6.2012 – okresná súťaž v obci Sveržov – ženy dorast II. miesto.
30.6.2012 – nočná súťaž – super cup Sveržov, muži VII. miesto.
V júli dobrovoľný hasičský zbor dostal vyznamenanie
„medailu za mimoriadne zásluhy“ od Prezídia dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Redakčná rada

*******************************************************************************
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
október 2011 – november 2012
NARODENIA

Ela Kočerhová
Stela Vorobjová
Richard Baloga
Samuel Pidaný
Marcel Miženko
Klára Steranková

(október 2011)
(december 2011)
(apríl 2012)
(máj 2012)
(august 2012)
(október 2012)

Blahoželáme !

ÚMRTIA

Mária Mihaliková,č.d.112 (január 2012)
Anna Maňková,č.d.43
(február 2012)
Ján Steranka, č.d.51
(máj 2012)
Štefan Brulia,č.d.46
(máj 2012)
Martin Hudák,č.d.160
(máj 2012
Mária Jagerská,č.d.190 (jún 2012)
Anna Krinická,č.d.48
(jún 2012)
Juraj Miženko,č.d.11
(august 2012)
Česť ich pamiatke !

*************************************** ***************************************
KALENDÁRIUM
Výber niektorých významných svetových dní
v roku 2012
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