
Kružlovský hlas 

 „Malý informátor obce“ 

                                    9. VYDANIE 

 
ZBER KUCHYNSKÝCH OLEJOV 

   Vážení spoluobčania !      
OBEC KRUŽLOV 

     Je tu koniec letných          v zmysle zákona zabezpečila zber kuchynských olejov    
     prázdnin         prostredníctvom firmy „FÚRA“ 
     a letných dovoleniek.          
   
     Slnko rozdávalo 
     svoje teplé lúče    Zber použitých jedlých olejov a tukov sa vykoná  
     plným priehrštím, niekedy   pristavením zberového vozidla na určenom mieste. 
     až príliš silno.    Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravi- 
     Ale bolo leto, po akom   nársky olej v plastových fľašiach s funkčným  
     sme túžili po dlhej      uzáverom. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú. 
     tuhej zime.     Presný čas, prípadne zmenu termínu upresníme  
                                   pred zberom. 
     A práve v tomto období 
     sme pre Vás pripravili 
     ďalšie číslo obecných  novín.       Termín zberu použitých kuchynských olejov 
     Dúfame, že to bude osviežujúci     
     dúšok pre Vás.      1. zber   25.10.2013 
        2. zber   17.12.2013 
    Ak bude veľmi horúco, 
    zoberte si obecné noviny     
    niekde do tieňa, urobte 
    si pohodlie a my Vám 
    pri ich čítaní prajeme 
    krásne, príjemné, 
    a osviežujúce chvíle. 
                           Redakčná rada 



 

Obvodové slávnosti kultúry v Kružlove 
 

 V sobotu 22. júna   sa v Kružlove konali 47. 
obvodové slávnosti kultúry - Kružlov 2013. 
     Podujatie slávnostne otvoril starosta obce Ing. 
Jozef Kmec, ktorý srdečne 
privítal všetkých návštevníkov tohto podujatia. 
Osobitne privítal pozvaných hostí, 
zvlášť Dr. Ivana Banduriča, PaedDr. Františka 
Dancáka,  starostov a občanov okolitých obcí a 
účinkujúcich. 
 Vo svojom príhovore vyzdvihol folklór, 
ktorý patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu 

krajiny a podotkol, že folklór je pýchou aj našej obce. Veď práve na takýchto podujatiach 
spája ľudí, spája kultúry a odovzdáva ďalším generáciám zvyky, tradície odkaz našich 
predkov. A tak naša obec pokračuje v šírení našich tradičných zvykov tanca, spevu a hudby. 
 Na sobotňajšie popoludnie bola pripravená 
pestrofarebná paleta ľudovej kultúry  pre všetky 
vekové kategórie. V slávnostnom programe vystúpili 
deti a žiaci z Materskej a Základnej školy v 
Kružlove, sestry Maňkové, ženská skupina Lipka, 
spevácky súbor Gerlachovčan a Folklórny súbor 
Čarnica z Košíc. 
 Po slávnostnom programe pokračovala voľná  
zábava pri pálení vatry a opekaní špekáčikov do 
neskorých večerných hodín. 

  
Anna Šimcová 

 
 

Uvítanie  detí do života 
        Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou udalosťou a všetci sa úprimne 
 tešia na jeho príchod. 
     A aby sme aj my vyjadrili svoje potešenie nad touto skutočnosťou, pripravili sme slávnosť 
"Uvítania detí do života", ktorú každoročne pripravujeme  v Deň matiek. 
     Pozvaní boli rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa narodili v priebehu roka 2012.  Do veľkej 
rodiny našej obce pribudlo šesť detí,a to Richard Baloga, Manuel Pidaný, Marcel Miženko, 
Klára Steranková, Timon Loziňák a Nikolas Batík. 
     A týchto malých „človiečikov" spolu s rodičmi, v nedeľu 12.05.2013 v obradnej sieni 
privítala matrikárka obce Mgr. Ivana Loziňaková.   
     Starosta obce Ing. Jozef Kmec v slávnostnom príhovore poprial rodičom veľa  radosti z 
dieťatka a veľa úspechov pri  jeho výchove. Mamičkám odovzdal finančný príspevok obce 

pre novorodencov a kvietok.  Prítomní rodičia sa 
podpísali do pamätnej knihy. 
     Túto milú slávnosť spríjemnili svojim 
vystúpením žiaci zo Základnej školy v Kružlove 
pod vedením učiteliek Mgr. Štefánie 
Chanáthovej a Mgr. Tatiany Glovňovej.   
 Rodičom prajeme veľa úspechov, elánu 
a optimizmu, a detičkám šťastné a krásne 
detstvo.                               

  Anna Šimcová 



 
 

Fašiangové majstrovstvá v Kružlove 
 

 Najprv na obecnom úrade padol nápad uskutočniť nejakú tradičnú kulinársku akciu.
  
 Vybrali sa  jedlá, ktoré v našich domácnostiach sú veľmi obľúbené. Pirohy a halušky 
sú v našej obci najtypickejším jedlom. 
 A tak poslednú fašiangovú sobotu,  09.02.2013 o 14.00 hod.  starosta obce Ing. Jozef 
Kmec odštartoval v kultúrnom dome I. Fašiangové majstrovstvá vo varení halušiek a pirohov. 
 Do súťaže sa zapojilo 6 družstiev po 5 členov. Súťažili družstvá : DHZ Kružlov, 
volejbalisti, JD - dôchodcov,  zmiešané družstvo, TJ - Strojár a Únia žien. 
 Pre každé družstvo bol vonku pripravený parák s vodou a drevo. Ostatné suroviny, 
pochutiny a taktiež kuchynské náradie potrebné k príprave pirohov a halušiek si súťažiaci 
doniesli sami, podľa svojho zváženia a svojich receptov. Súťažiaci si vyskúšali svoje 
skúsenosti a zručnosti pri lepení pirohov a hádzaní halušiek. A tak sa pripravovali pirohy s 
rôznymi plnkami, či už to bola plnka lekvárová, maková, tvarohová, špenátová, zemiaková a 
pod.  Medze sa nekládlo ani pri tvare pirohov, a tak sme mohli vidieť v zmiešanom družstve 
aj farebné pirohy v tvare srdiečok so sladkou náplňou. 
 Počas prípravy jedál, návštevníkom hrala kapela N@hod@ a Dj Intensity. 
Pre deti bol pripravený detský kútik, v ktorom mal dozor  učiteľský zbor materskej školy. 
 Súťaž nebola len o tom, kto najrýchlejšie uvarí pirohy a halušky, ale družstvá súťažili  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aj o najchutnejšie pirohy, halušky, o najkrajšiu varechu, zásteru, najdlhšiu zemiakovú šupu a 
pod. Na celý priebeh súťaže dohliadala 6 - členná porota, ktorá objektívne vyhodnotila každé 
družstvo. 
 Na I. mieste sa umiestnili "Volejbalisti", II. miesto obsadil "TJ - Strojár" a 
III. miesto získalo "Zmiešané družstvo". Ceny víťazom odovzdal starosta obce so svojimi 
spoluorganizátormi Erikom Luščákom a Lukášom Voškom. 
 Na súťažné stretnutie prišiel aj náš duchovný otec Mgr. Pavol Chanáth, ktorý 
pripravené jedlá požehnal a všetkým prítomným zaželal príjemne strávený posledný 
fašiangový víkend. 
 O chutné pirohy, halušky z dielne súťažiacich a šišky, ktoré pripravili ženy z Jednoty 
dôchodcov a taktiež o dobrú náladu nebola núdza. Každý si mohol pochutnať na týchto 
špecialitách. 
 Podujatie končilo ľudovou veselicou vo večerných hodinách. 
 A čo je pre nás najdôležitejšie? Azda to, že sme pre našich občanov pripravili príjemné 
fašiangové chvíle a zážitky.          Anna Šimcová 



 

Deň učiteľov 
 

          Koniec marca sa tradične spája 
 s oslavami Dňa učiteľov. Na tohtoročných 
oslavách sa zúčastnil aj starosta obce Ing. 
Jozef Kmec, ktorý sa učiteľom vo svojom 
prejave prihovoril  aj  týmito slovami:  
 „Práca učiteľa je určite jednou 
 z najkrajších, ale aj najnáročnejších 
povolaní. Veď práve učitelia sa podieľajú na 
formovaní človeka od útleho detstva spolu s 
rodičmi. Vaša práca si vyžaduje veľa 
trpezlivosti, ochoty, pochopenia,  
ale najmä lásky k deťom. 

 Neodmysliteľnou súčasťou "školského programu" ste aj vy, nepedagogickí pracovníci, 
bez ktorých si chod školy nevieme ani predstaviť. Či už sú to ekonomické záležitosti alebo 
udržiavanie čistých priestorov školy, či zabezpečovanie stravovania žiakov,   aj Vám patrí 
veľká vďaka. 
 Veľmi ma teší, že pozvanie na túto milú slávnosť prijali aj pedagógovia, ktorí sú na 
zaslúženom dôchodku. Pomáhali ste budovať školu, ktorá sa stala školou pre mnohých 
žiakov. Svojím profesionálnym prístupom ste rozvíjali vedomosti a schopnosti žiakov. Neraz 
ste obetovali aj svoj voľný čas na to, aby ste v budúcnosti  spokojne mohli nazrieť do osudov 
Vašich  žiakov. Aj keď život doniesol neraz aj neúspech a Vaša snaha nebola docenená, 
nestratili ste vôľu a chuť neprestajne vkladať svoje vedomosti a lásku do detských sŕdc. Dnes, 
keď ste už na zaslúženom odpočinku, chceme Vám poďakovať za Vašu prácu. Vďaka Vám 
patrí hlavne za to, že ste nielen í zvyšovali úroveň vedomostí detí, ale ste ich vychovávali  
a formovali ich osobnosť. 

Vážené učiteľky, učitelia, nepedagogickí pracovníci školy, prijmite prosím 
poďakovanie za Vašu záslužnú obetavú prácu. Za snahu a ochotu starať sa o našu mládež. 
Veď naša budúcnosť je závislá aj od Vašej práce, Vy máte v rukách silu, aby ste novú 
generáciu pripravili čo najlepšie  na vstup do spoločnosti,  a vyzbrojili ju  kvalitnými    
vedomosťami. 

Želám Vám veľa trpezlivosti do ďalšej práce, veľa pracovných a osobných 
úspechov, veľa šťastia a zdravia." 

 
                                                                                     Anna Šimcová 
 

Volejbalový turnaj v Poľsku 
 

      Dňa 06.04.2013 sa v Poľsku v meste Grybow uskutočnil medzinárodný turnaj  
    vo volejbale, na ktorý bol pozvaný starosta obce Kružlov, ktorý mal zostaviť  
  aj  súťažiace družstvo za obec. 

            Naše družstvo zápas odohralo v zložení  : Ing. Jozef Kmec, Stanislav Bujda,  
          Peter Šveda, Mgr. Mária Lazorová, Martin Trojanovič, Stanislav Bajcura,  
         Tibor Poloha, Miroslav Berecký, Ján Bľanda, Ing. Marek Kőnig a Marko Štraus. 
      Na tomto turnaji sa zúčastnilo deväť družstiev, z toho dve družstvá boli zo Slovenska. 
   Na základe hodnotenia, naše družstvo sa umiestnilo na V. mieste v "Medzinárodnom  

   turnaji vo volejbale - Liga 300"  
v Poľskej republike v Grybowe. 
 

          Anna Šimcová 



 
 

Z každého rožka troška .... 
 
... Veľkonočná oblievačka 
 Aj tohto roku naši kružlovskí mládenci na 
Veľkonočný pondelok nezabudli, a tak vyobliekaní 
v krojoch na vyparádenom voze so zapriahnutým  
koníkom   navštevovali domy svojich priateliek, 
spolužiačok a známych, aby im dopriali poriadnu 
dávku studenej vody a vyšibanie  korbáčom.    
 

 
... Strhnutie strechy 

 Búrka so silným vetrom, ktorá sa prehnala v našej 
obci koncom mája (30.mája 2013) narobila nám veľké 
škody. Silnému vetru neodolala strecha základnej školy, 
ktorá skončila odtrhnutá na školskom dvore. Silný a 
nárazový vietor následne spôsobil strhnutie strechy aj na 
rodinnom dome. 
 
 

... Cyklistické preteky okolo Slovenska 
 V júni 2013 sme mohli vidieť a precítiť atmosféru, 
ktorá vládne v cyklistickom svete. Cez našu obec viedla 
etapa zo Stropkova do Liptovského Hrádku. A tak naši 
občania  mohli osobne vidieť krásu cyklistických 
pretekov. 
 

 
...  Športové hry seniorov v Kobylách 

 Naši členovia Jednoty dôchodcov sa zúčastnili na 
športových hrách v Kobylách. Spomedzi 25 družstiev naši 
seniori skončili na 11. mieste. Za reprezentáciu našej obce 
Kružlov im ďakujeme a prajeme ešte veľa elánu  v ďalších 
akciách, ktoré ich čakajú. 
 
 

... Deň narcisov 
 Aj tohto roku naši občania podporili "Deň 
narcisov" a prispeli do finančnej zbierky na podporu 
financovania programov a projektov na podporu liečenia 
onkologických pacientov. 
 

 
... Súťaže DHZ 
 18. mája 2013,  členovia  Dobrovoľného hasičského 
zboru pod vedením predsedu Petra Švedu  sa zúčastnili  
obvodovej   súťaže v Rokytove. I. miesto obsadili muži a 
III. miesto dorastenci.  

 
 



 
KRUŽLOVSKÉ  LETO 

      Šport i voľná zábava 
 

 Leto rozdáva teplo plným priehrštím a práve v tomto období tradičné akcie, ktoré obec 
Kružlov  pripravuje každý rok, naberajú na záujme 
nielen u miestnych občanov, ale aj v susedných 
obciach. 
 A tak to bolo aj v prvý augustový víkend. V 
sobotu 03.08.2013 sa v popoludňajších hodinách 
odohral volejbalový turnaj o "Pohár starostu obce". 
Súťažilo  5 družstiev. Prvé miesto obsadili  
"Tabačare",  druhé miesto "Starostovci",  tretie 
miesto "Trojanovičovci". 
 V nedeľu 04.08.2013 na futbalovom ihrisku 
sa odohral futbalový zápas "Mundialito". Do súťaže 
sa prihlásili 4 družstvá. Prvé miesto získalo družstvo 
"Hrebľanec bytovky", 2. miesto "Kružlov - Selo",  3. miesto obsadilo družstvo "Kružlov 
Huta" a 4. miesto získalo "Dynamo Krivé".  Moderátorom športových zápasov bol Mgr. Vasiľ 
Reviľak. Hlavnými organizátormi tejto športovej akcie boli M. Berecký ml. a R. Hovanec 
a spoluorganizátor obec Kružlov. 
      Pre deti boli pripravené atrakcie, či už v podobe skákacieho hradu, cukrovej vaty alebo 
popcornu. Pre dospelých bolo pripravené občerstvenie a niečo chladené. 
 Vyvrcholením tohtoročného športového dňa bolo vystúpenie na futbalovom ihrisku 
ľudovej skupiny GIPSY ČÁVE z Topoľčian, Raslavickí muzikanci,  skupina LIMIT a DJ 
BOMBASTIC a  DJ INTENSITY. 
 Voľná zábava pokračovala do neskorých večerných hodín. 

Anna Šimcová 
 

Miestny rozhlas 
 

     Podľa obecnej kroniky, bol verejný rozhlas obce daný do užívania v roku 1963 (50 rokov). 
Od toho času s výnimkou niekoľkých prestávok, spôsobených technickou poruchou, 
prostredníctvom rozhlasu sú občania informovaní o rôznych dôležitých veciach. 
     Prostredníctvom miestneho rozhlasu posielame aj hudobné pozdravy občanom k ich 
životnému jubileu a od roku 2008 z úplne vymeneného rozhlasu. 
     V roku 2012 sa starosta obce prihovoril k životnému jubileu a zaželal  všetko najlepšie 63 
jubilantom. 
                                          K :    90. narodeninám             1 krát 

85. narodeninám             5 krát 
80. narodeninám             8 krát 
75. narodeninám             4 krát 
70. narodeninám             2 krát 
65. narodeninám             7 krát 
60. narodeninám           10 krát 
55. narodeninám           15 krát 
50. narodeninám           11 krát 

    
                                                          " Všetko dobré k Vášmu sviatku, 
                                                            prijmite naše želanie, 
                                                            nech Vám šťastie, zdravie, láska, 
                                                            nablízku vždy zostane".  

    Anna Šimcová                                                                      



Zdravotné okienko 

... Lekárnik radí 

Dôležité opatrenia pri užívaní liekov 

PRI UŽÍVANÍ LIEKOV Z AKÝCHKO ĽVEK DÔVODOV SNAŽTE SA DODRŽA Ť NIŽŠIE 
UVEDENÉ OPATRENIA, KTORÉ PRISPEJÚ K ICH BEZPE ČNÉMU UŽITIU 

1/ Urobte si zoznam liekov, ktoré užívate a majte ho pri sebe pri návšteve lekára a pri výbere liekov v 
lekárni - týmto zabránite potenciálnym nežiaducim interakciám, alebo alergii. 

2/ Naučte sa názvy všetkých liekov, ktoré užívate.  
 
3/ Ak užívate lieky z voľného predaja, dodržte také isté zásady ako pri liekoch na recept - v prvom 
rade sa uistite, že voľno predajný liek nie je v interakcii s vami užívanými liekmi (na predpis aj s 
ďalšími voľno predajnými liekmi).  
 
4/ Spýtajte sa svojho lekára/lekárnika, či vám môže poskytnúť vytlačenú informáciu o lieku - letáčiky 
obyčajne obsahujú užitočné informácie. O liekoch vo voľnom predaji informácie poskytne zvyčajne 
lekárnik.  
 
5/ Uchovajte lieky v originálnych obaloch - obal je nesmierne dôležitý, pretože mnohé lieky sú 
podobné.  
 
6/ Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu o lieku - dozviete sa okrem iného aj o vedľajších 
účinkoch, nežiaducich interakciách a ďalšie upozornenia. 
 
7/ Vždy pred užitím lieku si prečítajte inštrukcie lekárnika na obale - uistite sa, že je to váš liek a 
dávkovanie je určené vám.  
 
8/ Užite liek podľa pokynov - žuvanie, drvenie a lámanie kapsúl alebo tabliet môže zmeniť účinnosť 
lieku. Opýtajte sa svojho lekára/ lekárnika, či potrava a tekutiny neovplyvňujú účinok lieku.  
 
9/ Tekuté lieky užite pomocou priloženej odmerky - k tekutým liekom je zvyčajne na zabezpečenie 
správneho dávkovania pribalená odmerka. Keby nebola, môžete požiadať lekárnika o perorálnu 
striekačku.  
 
10/ Nikdy neužívajte lieky, ktoré sú predpísané niekomu inému - majte na pamäti, že liek ktorý 
pomáha jednej osobe, inej môže vážne uškodiť.  
 
11/ Uschovajte lieky mimo dosahu detí - tak zabránite ich náhodnému použitiu.  
 
12/ Skladujte lieky oddelene od chemikálií pre domácnosť - 
nedodržaním tejto zásady môže ľahko dôjsť k vzájomnej zámene 
uzáverov, alebo obalov.  
 
13/ Vždy skladujte lieky podľa pokynu výrobcu.  
 
14/ Ak ste odkázaní na liek s časovo citlivým dávkovaním (napr. 
.inzulín…) majte vždy pri sebe informáciu o svojej osobe, tel. 
číslo vášho lekára a inštrukcie pre prípad, že sa vám stane niečo 
mimo domova.  
 
15/ Klaďte otázky lekárovi i lekárnikovi, kedykoľvek niečomu 
neporozumiete alebo máte pochybnosti. 

Mgr. Jana Drotárová 
              Lekárnik  



Projekty  

vypracované Obecným úradom Kružlov 
v roku 2013: 

 

- Materiálno – technické vybavenie OHZ Kružlov 
- Praktická príprava mladých hasičov obce Kružlov 
- Hudobné CD s piesňami FS Lipka z Kružlova 
- Doplnenie knižničného fondu obecnej knižnice v Kružlove 
- Podpora činnosti miestneho kultúrneho strediska v Kružlove 

 

 

Úspešné projekty v roku 2013: 
 

Prehliadka rusínskych zvykov, tradícií a piesní obce Kružlov 
- (festival 1. septembra) 

 
Centrum sociálnych služieb v obci Kružlov 
 
 
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska  
 
 
Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na 
riešenie následkov mimoriadnej situácie 
 
 
Byty nižšieho štandardu 12 b. j. 

- (byty pre seniorov v budove bývalej MŠ 10-jednoizbových bytov a 2-dvojizbové 
byty) 

 
 
Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb  
 
 
Schválený projekt regulácie potoka cez celú obec pod názvom: „Protipovodňové opatrenia 
v intraviláne obce“ 

- (projekt je vo fáze výberu zhotoviteľa stavby) 
 
 
 
 
 
Redakčná rada 



OD POSLEDNÉHO VYDANIA SA UDIALO... 

 
 

... Obecný úrad – oprava strešného žľabu   ... Úprava verejných priestranstiev  
 a maľba strechy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

... Brúsenie parkiet v sále Kultúrneho domu ... Kúpa auta pre Obecný hasičský 
zbor 

 

 

 

...Finančný dar DHZ na opravu strechy   ... Výstavba dolnej zastávky pri píle 

  

 



 

...  Dodávka a montáž technologického   ... Prečisťovanie potoka 
zariadenia ČOV – aeračný systém, rozvod  
vzduchu 

 

... Oprava strešného žľabu na Základnej škole ... Základná škola  - nová strecha 

 

 

 

... Strhnutá strecha na Základnej škole  ... Obecné nájomné byty majú svojich  
nájomníkov 



 

... Rekonštrukcia spŕch, šatní, kabinetu         ... Chodníky v hornej časti obce 

telocvične na Základnej škole v Kružlove 

 

 

... Prebiehajúce práce v Centre sociálnych služieb 

 

 

... Prebiehajúce práce v Centre sociálnych služieb   ... Rozoberanie mosta Baelly Bridge 

 



 
 
 

*************************************************** *********** 
 

SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA 
november 2012 – júl 2013 

NARODENIA 
 
 
 

Timon Loziňák           (december 2012)      
Nikolas Batík             (december 2012) 
Lea Lindnerová         (február 2013) 
Estera Štofková        (apríl 2013) 
Patrícia Billá            (máj 2013) 
Charlotte Švedová    (máj 2013 ) 
Sára Klimeková        ( júl 2013 
Viktória Daňková      (júl 2013 ) 
 

Blahoželáme ! 
 

*********************************
********* 

ÚMRTIA 
 
 
 

Pavol Pavúk, č. d. 135     (december 2012) 
Anna  Chomová, č.d.60  (december 2012)   
Magdaléna Fecková        (február 2013) 
Milan Štraus č. d. 165       (apríl 2013) 
Peter Polčin č. d. 194        (máj 2013) 
 
 
 
 

Česť ich pamiatke ! 
 

*********************************
********** 

 
 

KALENDÁRIUM 
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