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 Vážení spoluobčania ,

čas letný, znamená čas
dovoleniek, prázdnin, jednoducho – 
čas oddychu.

Niekto pôjde za oddychom k moru, 
niekto sa vyberie do hôr, niekomu   
stačí oddych doma a relaxovať vo 
svojej záhradke, kde po fyzickej 
práci si oddýchne v tieni s dobrou 
kávou. 

Je len na Vás, ako budete  voľné dní 
užívať, nech ste kdekoľvek, my Vám
želáme príjemné strávené dni 
oddychu.
 
Veríme, že si nájdete čas aj na
prečítanie nového "Kružlovského 
hlasu".

                        Redakčná rada



Obvodové slávnosti kultúry

Už niekoľko rokov počas prvého júlového víkendu žije  naša obec folklórom, ľudovými
tradíciami a ináč to nebolo ani toho roku a tak 09.07.2017 obec Kružlov otvorila svoje pomyselné
folklórne brány už po 51. krát.

Prírodný amfiteáter sa stal dejiskom ďalšieho ročníka folklórnych slávnosti, ktoré slávnostne
otvoril starosta obce Ing. Jozef Kmec, PhD. Srdečne privítal všetkých domácich občanov, občanov
zo susedných obcí, hostí z Poľskej republiky a hlavne všetkých účinkujúcich. 

V úvode svojho vystúpenia pripomenul, že každoročne na našom festivale sme vítali aj pána
doktora  Ivana  Banduriča,  člena  vlády  SR  pre  národnostné  menšiny,  ktorý  nám  v  začiatkoch
usporiadania festivalov vždy vedel dobre poradiť, žiaľ pán Bandurič už nie je medzi nami, posledná
rozlúčka bola 23.06.2017 a tak starosta obce poprosil všetkých prítomných o symbolickú minútu
ticha za nebohého.

Novinkou tohto ročníka festivalu  bola  pripravená ulička remesiel, kde si mohli návštevníci
prezrieť  tradičné  remeselné  práce,  rezbárske  diela,  obrazy,  rôzne  výstavy  a  taktiež  si  mohli
pochutnať na tradičných jedlách - špecialitách, ako mačanka, langoše, pirohy, kapustnica, guľáš,
ktoré pripravili členovia jednotlivých organizácií v našej obci. Pre deti bol azda najväčší zážitok
vidieť v ohrade naozajstné živé ovečky. 

Na sviatočne popoludnie pre milovníkov a nadšencov folklóru bola pripravená pestrofarebná
paleta ľudovej  kultúry.  V programe sa predstavili  žiaci  Základnej  školy v Kružlove, ĽH Stana
Baláža, AMC-Trio, Zamiškovci, Bravo a Alexandra Jevčáková.
K dobrej nálade prispela aj skupina GOLD, ktorá návštevníkom hrala aj vo večerných hodinách.

V závere prehliadky rusínskeho a šarišského folklóru, ktorý bol  realizovaný s finančnou
podporou Úradu vlády SR - program kultúry národnostných menšín 2017, starosta obce poďakoval
všetkým divákom  za účasť,  domácim a pozvaným účinkujúcim za ich vystúpenie, ktorí svojím
programom nám spestrili sviatočné popoludnie. Taktiež sa poďakoval pracovníkom obecného úradu
a  ostatným spoluorganizátorom,  ktorí  svojou  prácou pomohli  51.  ročník  obvodových  slávností
dobre zabezpečiť a zvládnuť. 

Veríme, že každý z návštevníkov si odniesol kus dobrej nálady. 

                                                                                                            Anna Šimcová

 



Predstavenie knihy
Kružlov a jeho premeny

Kniha  Kružlov  a  jeho  premeny od  autora  PaedDr.  Františka  Dancáka  bola  kružlovskej
verejnosti  slávnostne  predstavená  v  stredu  05.07.2017  za  prítomnosti  štátneho  tajomníka
Ministerstva školstva Mgr. Petra Krajňaka a ďalších významných hostí.

Túto milú slávnosť otvorila a viedla PhDr. Nataša Bujdová, PhD.
Na úvod sa všetci  návštevníci  tejto  významnej  udalosti  započúvali  do nádhernej  hudby

flauty a gitary.
Potom už nasledoval slávnostný príhovor starostu obce Ing.Jozefa Kmeca,PhD, ktorý vo

svojom  príhovore  priblížil zrod - myšlienku vydať knihu o našej obci. 
Knihu predstavil MUDr. Jaroslav Molčan, ktorý v krátkosti poinformoval o tomto úžasnom

knižnom portréte nášho Kružlova. 
Krstitelia knihy boli  Mgr.  Pavol Chanáth a Mgr.  Marcel  Záleha. Krstilo sa   listami zo

stromu  lipy,  ktorú  v  našej  vlasti  ľudia  oddávna  uctievali  ako  strom  slovanskej  vzájomnosti,
priateľstva.  Často  je  sadili  pri  významných  príležitostiach  ako  symbol  významnej  udalosti  a
predstavenie knihy o Kružlove určite k nej patrí.  Krstnými rodičmi sa stali JUDr. Zlata Simková a
Jozef Bosák.  

Po  krste  nasledoval  príhovor  samotného  autora,  ktorý  sa  poďakoval  všetkým
spolupracovníkom, ktorých  si  kniha vyžiadala.  Nakoniec  pripomenul,  že   táto  publikácia chce
pripomenúť terajšej i budúcej generácie Kružlova základné míľniky ich rodiska a rodiska ich otcov
a dedov, ale aj spoznať  jej  statočných,  dobroprajných a pracovitých ľudí.  Pretože kto nepozná
dejiny svojej obce, nemôže
ju mať rád. 

V  druhej  časti  slávnosti,  vystúpil  starosta  obce  a  prečítal  rozhodnutie  obecného
zastupiteľstva  o  udelení  čestného občianstva.  Obec Kružlov  udelilo  čestné občianstvo  PaedDr.
Františkovi  Dancákovi,  spisovateľovi,  publicistovi,  vysokoškolskému  učiteľovi  a  bývalému
správcovi farnosti Kružlov, za prínos v oblasti duchovného a kultúrneho rozvoja obce Kružlov,
šírenie a zviditeľňovanie dobrého mena obce a tiež za historické obohatenie obce prostredníctvom
písania kroniky a mnohých odborných príspevkov.

Po  týchto  slávnostiach  nasledovala  recepcia,  ktorá  príjemnou  atmosférou  naviazala  na
priateľský nádych predstavenia knihy a udelenia čestného občianstva. 

Veríme, že kniha si nájde množstvo spokojných a vďačných čitateľov.

                                                                                                     Anna Šimcová

 



Vzácna návšteva v Kružlove

Dňa 15.06.2017 veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike
J.E.pán LIN Lin počas  návštevy  v Kružlove, zavítal so svojim sprievodom aj na Obecný úrad, kde
ho srdečne privítal starosta obce Ing. Jozef Kmec, PhD. a v krátkosti ho oboznámil s históriou našej
obce, ktorá je zaujímavá, bohatá, pestrá, ale aj rozsiahla. 

Vzácneho hosťa  starosta obce privítal našim tradičným zvykom chlebom a soľou. 
V  rámci  tohoto  milého  stretnutia  žiaci  Základnej  školy  v  Kružlove  pripravili  pre  významnú
návštevu krátke spevácke predstavenie.

Príjemná priateľská atmosféra vládla aj počas spoločných rozhovorov v obradnej miestnosti.
V  závere  návštevy,  starosta  obce  poďakoval  p.  veľvyslancovi  za  príjemné  stretnutie  

a poprosil o podpis do pamätnej knihy.
Anna Šimcová



Posedenie s dôchodcami a kermešovské dozvuky

K veľmi príjemným stretnutiam patrí v našej obci už tradičné posedenie s dôchodcami v
mesiaci  októbri,  ktorý  je  Mesiacom úcty  k  starším.  Ani  tento  rok  to  nebolo  inak,  ale  predsa
posedenie bolo o niečo slávnostnejšie.

Obec v spolupráci s Úniou žien v Kružlove pozvali na stretnutie kružlovských dôchodcov a
po posedení aj na "Kermešovské dozvuky", kde bola pripravená ochutnávka kružlovských jedál.

Naši milí seniori aj toho roku pozvanie prijali a tak 05.októbra 2016 sa v sále kultúrneho
domu na tomto podujatí stretli a tak si  vytvorili  čas na spoločné rozhovory a  spomínanie. 

Starosta obce srdečne privítal všetkých dôchodcov a vo svojom prejave dal do popredia úctu
k starším, pripomenul, že starší človek je predovšetkým skúsený a svojimi bohatými skúsenosťami
a  cennými  radami  môže  obohatiť  život  rodiny,  život  obce  a  byť  jej  príkladom.  V  krátkosti
poinformoval prítomných, čo sa v našej obci za posledný rok udialo a aké projekty do budúcna sa
pripravujú. 

Po kultúrnom programe,  v  ktorom vystúpila  hudobná skupina BRAVO,  po  pohostení  a
občerstvení, starosta obce Ing.  Jozef Kmec  poďakoval všetkým dôchodcom za ich celoživotnú
prácu, poprial im pevné zdravie a pozval ich na akciu, ktorá ďalej prebiehala pre všetkých občanov
obce  a to "Kermešovské dozvuky".

Tu bola  pripravená ochutnávka kružlovských jedál,  ktoré pripravili  šikovné kuchárky a
kuchári z Únie žien, Jednoty dôchodcov, Lipového domu, Základnej  a materskej školy, TJ Strojár
a Kultúrnej komisie v Kružlove. Pripravené jedlá najprv  posvätil  miestny duchovný otec Mgr.
Pavol Chanáth. 

Milovníci  jedál  si  mohli  pochutnať  na  plnených  pirohoch,  langošoch,  mačanky,  guľáši,
šišiek, kysnutých koláčov a kapustnice. 

Podujatie  sa   končilo  ľudovou  veselicou  pod  taktovkou  hudobnej  skupiny  BRAVO vo
večerných hodinách.

                                                                               Anna Šimcová
 

                                        

Divadelné predstavenie

Milovníci divadelných hier,  mali možnosť
07.05.2017 v sále Kultúrneho domu v Kružlove sledovať
divadelnú hru  "Faraóni" v podaní hercov z Divadla
Alexandra Duchnoviča z Prešova. 

Komédia priniesla humornú situáciu na tému
obrátenia spoločenských úloh,  keď sa manželia -
funkcionári zrazu stanú ženami v domácnosti.

Divadelné predstavenie malo medzi obecenstvom
úspech  a skvelé výkony hercov ocenili diváci veľkým
potleskom.                                                                                                Anna Šimcová       



            Výstup na Zborovský hrad

To, že my členovia Jednoty dôchodcov 
z  Kružlova  radi  cestujeme  za  poznaním  
a obdivujeme krásy Slovenska,  dokázali  sme
01.06.2017,  keď  sme  sa  so  svojimi  autami
vybrali do obce Zborov.

Cieľom našej cesty bol výstup na Zborovský
hrad,  ktorý  sme  absolvovali  po  turistickom
chodníku z obce. Hoci je to najkratší prístup k
zrúcaninám  hradu,  cesta  k  hradu  však  stále
stúpala do kopca, ale všetci sme ju zvládli bez
problémov.  Súčasťou  výstupu  sme  mali  aj
prehliadku  hradu,  na  ktorom prebiehajú  aj  v

súčasnosti rekonštrukčné práce. Z hradu sme mali krásny pohľad na obec Zborov a okolité
obce. Po zdolaní cesty dole, sme sa posilnili opekanými špekáčikmi a občerstvili kávou 
 a minerálkou.

Naša cesta však ešte pokračovala do parku pred obecný úrad, kde sme obdivovali
krásne vyrezávané sochy. Tam sme sa stretli so starostom Obce Zborov, p. Jánom Lukáčom
a Ing.  Vladimírom Kaminským, predsedom Združenia na záchranu Zborovského hradu,
ktorí nás  oboznámili s históriou Zborovského hradu, rekonštrukčnými prácami na hrade,
kaštieli a kostole Sv.Žofie, kde sme mali možnosť pozrieť si kostol aj z vnútra.

Náš výlet sme ukončili  v popoludňajších hodinách s pocitom spokojnosti  a dobre
stráveného dňa. 

Anna Šimcová

Športový deň našich seniorov

Naši členovia Jednoty dôchodcov sa zúčastnili na športových hrách, ktoré sa konali
27.05.2017 na futbalovom ihrisku  v Gerlachove.  

V  príjemnom  prostredí  súťažili  5  -  členné  družstvá  z  okolitých  obcí  s  cieľom
vzájomného športového súperenia. Súťažilo sa v behu, hode granátom, guľou, kopnutím
futbalovej lopty do malej  bránky, hod basketbalovej lopty do koša a streľbou na cieľ.

Našich  súťažiacich  bol  povzbudiť  aj  náš
starosta obce Ing. Jozef Kmec PhD.

Spomedzi  6  družstiev  naši  seniori  skončili
na krásnom II. mieste. V súťaži jednotlivcov , na II.
mieste sa umiestnil  náš člen Mgr. Vasiľ  Reviľak.
Ceny  víťazom  odovzdala  Mgr.  Anna  Petričová,
predsedníčka Okr.organizácie JDS v Bardejove.

Po skončení súťaže všetci  si  pochutnali  na
chutnom guľáši a domácich koláčoch.

Za  reprezentáciu  našej  obce  Kružlov  im
ďakujeme  a  prajeme  ešte  veľa  elánu  
 v ďalších akciách, ktoré ich čakajú.
 

 Anna Šimcová



 
Karneval  na ľade v Kružlove

V  sobotu  14.01.2017  sa  klzisko  pri  bytovkách  opäť  po  roku  stalo  dejiskom
obľúbeného  podujatia a  to  karnevalu  na  ľade,  ktoré  po  druhý  krát  pripravil  Obecný  úrad  
v spolupráci s Materskou školou v Kružlove. 

Karneval  tradične odštartoval starosta obce Ing. Jozef Kmec, ktorý vo svojom  príhovore
všetkých srdečne privítal. Po privítaní a úvodnom slove  dostali priestor učiteľky  materskej školy,
ktoré podujatie ďalej viedli. Pre deti a ich  rodičov boli pripravené rôzne súťaže prispôsobené na
ľadovú plochu.

Vyzdobené klzisko pestrofarebnými farbami, balónmi, ozvučené príjemnou hudbou  sa na
niekoľko hodín stalo parketom pre roztomilé masky detí. Na ľade šantili  rytieri, lekárka, opička,
Elza, včielka Maja, korytnačka a iné zaujímavé masky.

Z  pripravených  cien  a  sladkostí
mali najväčšiu radosť deti. Každé dieťa
si odnieslo sladkú odmenu.

Nakoniec  aj  počasie  tomuto
podujatiu prialo, slniečko svietilo, mráz
príjemne  štípal a tak šálka teplého čaju
každému chutila.

Obľúbenosť  tohto  podujatia
potvrdila aj účasť detí v maskách,  ich
rodičov  a  starých  rodičov.  S  radosťou
môžeme  konštatovať,  že  ich  účasť  po
roku stúpla. 

                                                                                                         Anna Šimcová
            

Týždeň detskej radosti...
1. jún bol v našej MŠ plný hier a zábavy. Vôbec nám neprekážalo, že bolo horúco. Naše deti  sa
hneď ráno premenili na indiánov a takto prechádzali rôznymi športovými aktivitami. Deti súťažili v
behu cez prekážky, v hode do diaľky, v preskoku cez lano a rôzne iné loptové hry. Po športovom
zápolení  dostali  medaile   a  iné  dobroty (  koláčiky,  ktoré  napiekli  pani  učiteľky,  Sabináčik  od
predavačiek z AGROmilku, upečené špekáčiky  s chlebíkom a zeleninkou, ktoré pripravila naša
pani kuchárka, sladkosti atď). Pri veselej hudbe deti tancovali , spievali a šantili. Keďže  slniečko
bolo cez poludie až príliš horúce odpočinok v triede im padol veľmi dobre.

Deti na výlete v ZOO Košice...

       Dňa 5.6.2017 sa deti z MŠ v Kružlove spolu s rodičmi
 a učiteľkami zúčastnili školského výletu v ZOO.  Deti
obdivovali krásu a rozmanitosť živočišnej ríše.
Oboznámili sa s miestom výskytu , so spôsobom života 
a potravou, ktorou sa zvieratká živia. Mali možnosť vidieť
kŕmenie medveďov a tučniakov.Návštevou Dinoparku sa
vrátili do minulosti pravekých zvierat, ktoré žili na našej
zemi.  Zo slnečného výletu si priniesli domov množstvo
zážitkov,o ktorých ešte dlho rozprávali.                          

Anna Gáborová
       riaditeľka MŠ



Ďalší školský rok za nami
Čo nevidieť je tu začiatok prázdnin. Skôr ako stíchnu školské triedy a žiaci s učiteľmi sa

rozídu za dlho očakávaným oddychom, čaká nás ešte koncoročné hodnotenie. Nie je tomu inak ani
v ZŠ v Kružlove. V tomto školskom roku navštevovalo našu školu 127 žiakov. O ich výchovu a
vzdelávanie  sa  staralo  15  pedagogických  pracovníkov.  Činnosť  školy  bola  zameraná  na
skvalitňovanie  a  modernizáciu  vyučovacieho  procesu,  uplatňovanie  inovatívnych  vyučovacích
metód  a postupov, a samozrejme aj pestrú ponuku mimo vyučovacích aktivít a programov. K tým
najúspešnejším určite patrili podujatia:  Európsky týždeň športu na škole, Európsky deň jazykov,
Čítame  spolu,  Nielen  týždeň  dobrosrdečnosti,  Dejepisná  exkurzia  v Osvienčime  –  Krakow,
Pasovanie prvákov, Vzdelávacie podujatie -  Prírodné javy prevažne vážne, Aktivity s pracovníkmi
CPPPaP – Kto je môj priateľ a ako si vážiť priateľstvo, Zoznámte sa, prosím, Modrá vs. ružová,
Spomienka na Nežnú revolúciu, Mikuláš 2016, Vianočná akadémia, Fašiangový karneval, Návšteva
Ekocentra  v Malcove,  Bábkové divadelné predstavenie –  Šípová Ruženka,   Návšteva  okresnej
knižnice, Lyžiarsky výcvikový kurz, Zážitkové učenie na hodinách slovenského jazyka a dejepisu,
Návšteva divadla J. Záborského v Prešove, Zápis do 1. ročníka, Výchovný koncert s Miroslavom
Žilkom, úspešným tanečníkom  a lektorom v tanečnej škole Old School Brothers, Reprezentačný
ples žiakov, Ľahšie to ide ľahšie – športová súťaž, Exkurzno-vzdelávací výlet – Svidník a okolie,
Exkurzno-vzdelávací výlet – Liptov a okolie, Škola v prírode - Krompachy. 
 Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku úspešne zapájali do predmetových olympiád a rôznych
súťaží. V tomto smere máme za sebou naozaj úspešný školský rok, o čom svedčia aj nasledujúce
umiestnenia našich žiakov:
1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády (S. Loziňáková – 9.r.)
8. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády (S. Loziňáková – 9.r.)
3. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády (P. Lukáč – 8.r.)
5. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády (N. Homová – 6.r.)
1. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády (S. Loziňáková – 9.r.)
3. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády (S. Loziňáková – 9.r.)
1. miesto v okresnom kole Šaliansky Maťko  (Š. Chanáth – 7. r.)
3. miesto v krajskom kole Šaliansky Maťko (Š. Chanáth – 7. r.)
3. miesto v okresnom kole v Bedmintone (A. Loziňáková, G. Kolcunová , J. Petrič – 9.r., A.    
Sivák - 8.r.) 
1. miesto v okresnom kole SČK – Mladý zdravotník (M. Pavlovská, K. Chanáthová,  A. 
Loziňáková, G. Kolcunová, J. Tomko – 9.r.)
1. miesto v oblastnej Biblickej olympiáde (K. Chanáthová – 9.r., M. Mokrišová – 6.r.,L. 
Renčková-5.r.)
2. miesto v okresnej speváckej  súťaži Vianočná hviezdička – (V. Daňková -2.r.)
1. miesto v oblastnej Biblickej olympiáde (J. Renčko, K. Laurová -4.r.,N. Rohaľová-3.r.)
3. miesto v okresnej výtvarnej  súťaži „Čarovné jabľčko“  ( Š. Chanáth – 7.r.)
Čestné uznanie v okresnej výtvarnej súťaži „Čarovné jabľčko“ (L. Renčková – 5.r.)
Úspešný a ocenený riešiteľ matematickej celoslovenskej súťaže Klokan  (D. Homa – 4.r.)
Úspešný a ocenený riešiteľ celoslovenskej súťaže Všetkovedko  (R. Štofko – 2.r.)
Účasť na celoslovenskom finále v Bratislave  „Ľahšie to ide ľahšie“ (športová súťaž) 
(N. Rohaľová, F. Glovňa – 5.r.,L. Kost, K. Richveisová, B. Glovňová-6.r.,D. Mokriš, Š. Chanáth-
7.r.,K. Gogoľová – 8.r.)

Žiaden úspech by však nebol možný bez podpory starostlivých rodičov, starostu obce a
vedenia obetavých pedagógov. Preto sa aj touto cestou chceme poďakovať za podporu a spoluprácu
v školskom roku 2016/2017 všetkým rodičom a všetkým našim priaznivcom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k úspešnému priebehu školského roka.

Úprimne si želáme, aby naša škola aj naďalej fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia
inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. 

           Mgr. Mária Lazorová, riaditeľka ZŠ



ZDRAVOTNÉ  OKIENKO

Lekárni čka radí ...

Čo máme vedie ť o liekoch   
Viete, ktoré lieky by ste malým deťom rozhodne nemali podávať? A keď už, tak určite nie

bez povolenia lekára? Poradíme, na ktoré si dať radšej pozor a aj to, prečo...
Čo robiť a kde hľadať pomoc, keď vaše dieťa zjedlo niečo, čo nemalo?

Občas sa to stane každému - dieťa má jasné zdravotné problémy a vy práve nemáte po ruke lieky
pre deti. Rozhodnete sa mu teda dať váš „dospelácky“ liek – veď nič sa mu určite nestane? Nuž, je
síce pravdepodobné, že po jednom užití sa nevyskytnú komplikácie, ale aj to sa môže stať.

„Dospelácke“  lieky  sú  špeciálne  pre  deti  do  6  rokov nebezpečné  a  rozhodne  by  sme nemali
ignorovať alebo bagatelizovať upozornenia a špecifikácie výrobcu či lekárnika. A aj detské lieky
treba dávkovať opatrne. V každom prípade platí pravidlo, že ak je stav zvládnuteľný bez liekov,
zbytočne ich nepoužívajme! Či  už ide o lieky proti bolesti, horúčke, nevoľnosti, nádche, kašľu,
všetky -  ak  nie  sú  určené  pre  vekovú skupinu  vášho dieťaťa,  tak  mu môžu uškodiť.  A to  aj
voľnopredajné!

Takže - nikdy neordinujme dieťaťu sami tieto lieky:
1. Lieky proti nevoľnosti, zvracaniu
Mnohé mamičky v snahe ochrániť svoje dieťa, ale aj svoj čas, auto, domáce prostredie, oblečenie,
podajú dieťaťu, ktoré trpí akútnou nevoľnosťou liek proti nevoľnosti bez toho, aby sme sa poradili s
lekárom. Prečo? Pretože deti mávajú zvyčajne krátke záchvaty zvracania a dokážu ich zvládnuť aj
bez podania liekov. I keď  ide o zdanlivo neškodné lieky, pre deti do predškolského veku môžu
prinášať isté riziko komplikácií. V prípade, že dieťatko opakovane alebo dlhšiu dobu zvracia, je
nevyhnutné  navštíviť  lekára.  Mohlo  by dôjsť  k  dehydratácii,  a  zároveň  vám povie  aj  to,  aké
prípravky použiť na minimalizovanie príznakov.

2. Lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej
Táto kyselina je všeobecne známa ako aspirín (alebo aj Acylpyrin, Anopyrin, Acylcoffin, Acifein,
atď.) a dieťaťu môže uškodiť. Kyselinu acetylsalicylovú, respektíve salicylát by nemali užívať deti
do 15 rokov.  Pozor,  nebezpečné môže byť  aj  jednorazové užitie!  Vždy sa radšej  informujte u
lekárnika, či daný liek je vhodný pre deti a či neobsahuje kyselinu acetylsalicilovú.
Pre dieťa použite proti horúčke a bolesti liek na báze paracetamolu alebo ibuprofénu a správne ho
nadávkujte. V prípade, že je dehydratované, zvracia alebo má astmu, či  problémy s obličkami,
vredy a podobne, radšej sa pred podaním ibuprofénu poraďte s lekárom. Podľa nových štúdií by
sme nemali ibuprofén podávať ani deťom do veku šesť mesiacov.

3. Lieky proti kašľu a prechladnutiu
Podľa  Americkej  asociácie  pediatrov  nie  sú  voľnopredajné  lieky  proti  kašľu  a  prechladnutiu
schopné utlmiť príznaky ochorení u detí, a dokonca za istých okolností môžu byť aj nebezpečné,
najmä,  ak preženieme dávku.  Každoročne tisícky detí  vo veku od dvoch do štyroch končí  na
jednotke  intenzívnej  starostlivosti  práve  kvôli  tomu,  že  im  bol  podaný  liek  proti  kašľu  alebo
prechladnutiu vo vyššej dávke. Varovnými príznakmi predávkovaniu sú ospalosť alebo nespavosť,
žalúdočná nevoľnosť, vyrážka, žihľavka, rýchly tep srdca.

4. Ipekakuanový sirup
Tento sirup môže byť  dobrým pomocníkom, ale jedine vtedy, ak potrebujete u dieťaťa vyvolať
zvracanie, aby sa predišlo otrave. Nové informácie však hovoria o tom, že neexistuje žiaden dôkaz



toho, že by zvracanie pomohlo pri liečbe otravy. Naopak, takýto prípravok môže urobiť viac škody
ako úžitku.
... ani bylinky či homeopatiká nemusia byť bezpečné!

Nezabúdajte na to, že pre dieťa môžu byť hrozbou aj lieky na bylinnom či homeopatickom základe!
Vždy sa radšej poraďte s odborníkom. Pozor, ani nižšie dávky ako sú predpísané vzhľadom na vek
vášho dieťaťa nie sú OK! Môžete zbytočne zaťažovať detský organizmus, bez toho, aby ste niečo
vyriešili. Pre deti a špeciálne v horúčke sú nevhodné aj lieky určené na cucľanie a žuvanie, do troch
rokov o nich ani neuvažujte. Nikdy tiež nepodajte dieťaťu liek, ktorý je po záruke alebo určený pre
iné dieťa.

Vedeli ste, že liečiva treba skladovať osobitne od ostatného sortimentu v domácnosti? Nikdy ich
nemožno uchovávať s potravinami, ani s liekmi určenými pre zvieratá. 
Nezabúdajte aj na túto dôležitú vec – lieky musia byť mimo dosahu detí, radí Slovenská lekárnická
komora (SLeK). Majú sa nachádzať v uzamykateľných nádobách a na tmavom a suchom mieste.

"Mať  uložené  lieky v  kúpeľni  či  kuchyni  je  nevhodné,  môže dochádzať  k  ovplyvňovaniu  ich
vlastností vplyvom vlhkosti," varuje SLeK. Treba ich tiež skladovať v pôvodných baleniach spolu s
príbalovou informáciou pre pacienta, pretože obsahuje všetky potrebné informácie o lieku.
Prelievať ich, presýpať či prekladať do plastových a iných obalov SLeK neodporúča. „Môže dôjsť k
neúmyselnému príjmu lieku, človek sa môže intoxikovať," vysvetľuje komora.
Lieky kontrolujte aspoň dvakrát ročne

Nespotrebované  lieky  radí  SLeK  odovzdať  do  lekárne,  vyhadzovať  ich  do  koša  na  smeti  v
domácnosti nie je podľa komory dobrý nápad. Dieťa ich totiž môže nájsť.
Tie na predpis si nemožno odkladať na "horšie časy", takisto patria naspäť do lekárnikových rúk.
Odovzdať ich treba bez škatuliek, "nakoľko patria medzi spotrebný tovar a ich likvidácia je rovnaká
ako pri bežnom odpade".
Obsah domácej lekárničky odporúča SLeK kontrolovať aspoň dvakrát ročne, upriamiť sa treba na
dátum použiteľnosti liekov. Rovnako tak treba urobiť pred každým ich užitím. 

Lekárnička by mala obsahovať lieky proti bolesti, na prechladnutie, bolesť hrdla, alergie, horúčku,
kašeľ, na podporu trávenia, proti nadúvaniu, prekysleniu žalúdka či hnačke. Nemožno zabudnúť na
očné a ušné lieky a tie na zápchu.

V lekárničke majú mať miesto i prostriedky na ošetrenie rán. A to dezinfekčný prostriedok, sterilné
a elastické obvínadlá, leukoplast, kompresívne gázy. Takisto nemožno zabudnúť na trojrohú šatku,
teplomer, nožnice, pinzetu a chirurgické rukavice.
A na záver jeden odkaz: „V našej lekárni Vám vždy radi a ochotne poradíme“.

 Mgr. Jana Drotárová
 Lekárni čka                   

 



Pozdravy jubilantom

     Starosta obce Ing. Jozef Kmec, PhD. v roku 2016 prostredníctvom miestneho rozhlasu
zablahoželál  k životnému jubileu   65. jubilantom. k :

 

50. narodeninám            15  krát
55. narodeninám            10  krát
60. narodeninám            11  krát
65. narodeninám            11  krát
70. narodeninám              6  krát
75. narodeninám              7  krát
80. narodeninám              3  krát

      85. narodeninám              2  krát      

     

     Aj v budúcnosti  chceme pokračovať v tejto tradícií a v nedeľné popoludnia sa bude starosta
obce aj naďalej prihovárať jubilantom a posielať hudobné pozdravy. 

     
Milí jubilanti

„ Zlatých kvetov plnú náru č
k Vášmu sviatku chceme Vám dať,

veľa zdravia, šťastia a ešte kopec lásky 
k tomu chceme Vám priať".

                                                                Anna Šimcová



Uvítanie detí do života 

Narodenie dieťaťa je jednou z najradostnejších udalostí v živote každého rodiča, a preto
uvítanie detí do života  stalo sa milou každoročnou  tradíciou v našej obci.

V  tomto  roku  sa  uvítanie  konalo  07.05.2017  v  obradnej  miestnosti  obecného  úradu.  
Matrikárka Mgr. Ivana Loziňaková privítala najmladších obyvateľov obce spolu s rodičmi 

a predstavila ich starostovi obce. 
Starosta  obce  Ing.  Jozef  Kmec,  PhD.  v  slávnostnom  príhovore  pozdravil  a  privítal

predovšetkým  najmladších  obyvateľov  obce  a  ich  rodičov.  Poprial  im  veľa  zdravia,  šťastia  
a úspechov v ďalšom živote, ktorý ich čaká. Následne sa rodičia zapísali do pamätnej knihy  
a starosta obce ich obdaril ružou a finančným príspevkom.

O príjemnú atmosféru sa postarali žiaci Základnej školy v Kružlove, ktorí svojimi spevmi 
a tancami umocnili slávnostný akt uvítania detí.

Spoločným fotením sa slávnostné uvítanie detí do života skončilo.

Naši najmladší občania obce,
ktorých sme na tomto slávnostnom akte 

privítali :

Richard Prokopovič

Richard Rohaľ

Adam Kakalec

Patrik Labaš

 Anna Šimcová



Životné jubileum

Život ľudí je jedna veľká mozaika dní, ktoré
človek prežije vo svojom živote. Niekedy sú to dní
veselé, šťastné, ale prídu aj dní plné smútku. Ale
predsa  v  živote  človeka   príde  deň,  ktorý  je
výnimočný a jedinečný. 

Je  skutočne  obdivuhodné,  keď  aj  v
neskoršom  veku,  človek  si  vie  dobre   uchovať
myšlienky z  detstva  a  jednoducho sa  vie  s  nimi
podeliť,  či  už  v  rodine  alebo  medzi  priateľmi.

Medzi takýchto ľudí bezpochyby patrí aj pán Vasiľ

Nirka, č.  d.  116, ktorý svoje životné jubileum 90
rokov  oslávil 05.02.2017 a pán Ján Maňko, č.  d.
123 životné jubileum 90. rokov oslávil 12.04.2017.

Pri týchto vzácnych jubileách, navštívil starosta
obce  Ing.  Jozef  Kmec,  PhD.  s  pracovníčkou
obecného  úradu  jubilantov  a  poprial  im  veľa
zdravia,  šťastia  a  ešte  veľa  krásnych  prežitých
rokov  
v radosti , pokoji a odovzdal im kyticu s darčekom. 

 Anna Šimcová

Obvodové slávnosti kultúry

"Každé životné jubileum je vždy dôvodom na oslavu, o to viac, keď je toto výročie okrúhle
a týka sa obci". Týmito slovami starosta obce Ing. Jozef Kmec otvoril a srdečne privítal všetkých
priaznivcov  folklóru  na  50.  Obvodových  slávnostiach kultúry  v  Kružlove,  ktoré  sa  konali
03.07.2016 o 14.00 hod., s finančnou podporou Úradu Vlády SR.

Po slávnostnom privítaní vzácnych hostí a úvodnom slove, nasledoval spev, hudba a tanec.
Na tohtoročnom festivale sa z domácich účinkujúcich predstavili žiaci Materskej a Základnej školy
v Kružlove, sestry Maňkové, Veronika Daňková. Krásnym spevom a rytmickými tancami vystúpili
PUĽS, ĽH Zamiškovci, Lukovčanky a FS Hatalovčan. Ich vystúpenia boli emotívne, myšlienkovo
bohaté, diváci mali možnosť nielen sa odreagovať, ale tiež načerpať množstvo pozitívnej energie. 

Záverečné slovo mal starosta obce, ktorý účinkujúcim poďakoval za ich krásne umelecké
predstavenie, divákom za účasť a pracovníkom obecného úradu za pomoc pri organizovaní tohoto
festivalu.

Anna Šimcová



Z každého rožka troška ...

Tvorivé dielne 

V dňoch od 18.08.2016 do 24.08.2016 boli v sále
Kultúrneho domu v Kružlove pripravené tvorivé dielne pre
detí rôznych vekových skupín. Táto akcia sa deťom páčila a v
plnom počte ju aj                                         
 navštevovali.

Hornotopliansky jarmok

Dňa 18.06.2016 sa konal 2. ročník Hornotoplianskeho 
jarmoku v Gerlachove. Na tomto jarmoku našu obec 
reprezentovali : Únia žien, ktorá ponúkala tradičné pirohy, 
Ján Suchý vystavoval svoje rezbárske umelecké diela z 
dreva a Katka Daňková ponúkala hačkované veci.

Mundialito

Medzi vydarené akcie patrí každoročne aj 
Mundialito.  Na jeho príprave v spolupráci s
Obcou sa podieľala Únia žien a futbalisti.
                                                          

                                                                    
Náš  rodák oslavuje

František Perger, významný slovenský scénograf a kostýmový 
výtvarník, ktorý pôsobil dlhé roky v Divadle Andreja Bagara v 
Nitre, narodil sa 15.06.1937 v Kružlovskej Hute v sklárskej rodine.

K životnému jubileu 80. rokov života, jubilantovi prajeme veľa
zdravia, šťastia, nech Vám  ďalšie roky plynú v radosti a pokoji. 

 

Pracovná návšteva

Dňa 31.05.2017 sme na obecnom úrade
privítali poslanca NR SR Ing. Stanislava Kubánka.
V závere pracovného stretnutia , starosta obce Ing.
Jozef Kmec, PhD. poďakoval pánovi poslancovi
za príjemné stretnutie a poprosil ho o podpis do
našej Pamätnej knihy.



Z každého rožka troška...

Návšteva v Poľsku

V rámci Programu Interreg V-A  Poľsko 
- Slovensko 2014 - 2020 sme sa zúčastnili 
pracovného stretnutia 02.06.2017 v 
Klimkowke a19.06.2017 vo Wisovej v Poľskej
republike.

Redakčná rada

50. výročie futbalu 

Deň  po Obvodových slávnostiach v Kružlove, 04. júla 2016 sme mali  ďalšie významné
podujatie a to 50. výročie futbalu spojeného s gala večerom s ocenením zaslúžilých osôb, ktoré sa
zaslúžili o rozvoj futbalu v obci Kružlov. 

Starosta obce Ing. Jozef Kmec na tomto podujatí privítal všetkých fanúšikov športu, ale aj
ostatných divákov. Vo svojom prejave zdôraznil, že uplynulé obdobie 50 rokov futbalu v Kružlove
bolo poznamenané snahou mnohých kružlovčanov povzniesť futbal na vyššiu úroveň. V niektorých
obdobiach sa to darilo viac, niekedy menej. Tak ako v živote, tak aj v športe to chodí. Raz sa darí,
inokedy nie. 

V prvej  časti  programu vystúpila  skupina PROBLEM.  Po jej  vystúpení  p.  Ján  Bľanda
odovzdal  ocenenia zaslúžilým osobám. Za nebohých zaslúžilých  členov, ocenenia prevzali  ich
najbližšie rodiny. 

Po  prevzatí  ďakovných  listov   a  plakiet  sa  predstavila  skupina  Drišľak,  ktorá  svojimi
pesničkami a svojským vystúpením spríjemnila druhú časť programu. 

Krásne kultúrne podujatie bolo ukončené vo večerných hodinách.

       Anna Šimcová



Deň narcisov

Narcis,  krásny  žltý  kvet,  ktorý  kvitne  v  jari,  ktorý  hlási  nový  život  v  prírode,  stal  sa
symbolom nádeje na liečbu onkologických ochorení. 

Deň narcisov sa zapísal do vedomia ľudí aj v našej obci.  Aj toho roku sa naša obec zapojila
do  ďalšieho  ročníka  "Dňa  narcisov"  a  prostredníctvom  žiakov  Základnej  školy  v  Kružlove
07.04.2017 sa v našej obci vyzbieralo 251,70 €.. Tieto finančné prostriedky budú použité na osvetu,
výskum a prevenciu nádorových ochorení  a zlepšenia starostlivosti  o onkologických pacientov.
Nikto z nás nemôže vedieť, či niekedy takúto pomoc nebude potrebovať.

Aj  touto  cestou  ďakujeme všetkým,  ktorí  sa  do  zbierky  zapojili  a  prispeli  finančnými
prostriedkami.

                                                                                                                         Anna Šimcová

                                                             Ďakovný pozdrav



Športové okienko futbalistov

Futbalisti TJ Strojár Kružlov v ročníku 2016/2017, v 1. triede dospelých OBFZ Bardejov,

reprezentovali skvelými výsledkami našu obec, pričom zo 14 mužstiev, skončili na peknom druhom
mieste, kde počas celej sezóny získali 14 víťazstiev, 8 remíz, a 4 krát prehrali. V 26 zápasoch dali

52 gólov, pričom dostali len 26 gólov, čo bolo najmenej zo všetkých mužstiev. Hráči Kružlova túto
sezónu hrali zo zabezpečenej obrany, kde počas celej sezóny všetci hráči sa pričinili k skvelým

výsledkom. Počas 26 zápasoch v zostave nastúpili:

Peter Bľanda, Pavol Gurský, Martin Kerbčár, Ján Leško, Marek Kantor, Pavol Kantor, Rudolf 
Kantor, Slavomír Kunst, Marek König, Daniel Kamidra, Peter Zoľák, Roman Hovanec, Ján Šoltis, 
Marek Kalist, Daniel Roháľ, Vladimír Roháľ, Vladimír Balužinský, Branislav Ristvej, Martin 
Micheľ, Martin Lazor, Peter Strič, Marek Maňko, Jaroslav Michalco, Martin Poloha, Julián 
Mihálik, Matúš Maňko, Peter Basár pričom až 17 hráčom sa podarilo aspoň raz túto sezónu 
skórovať.

Veľká vďaka patrí aj usporiadateľom, ktorí sa pričinili k odohratiu jednotlivých zápasov, taktiež 
sponzorom a v neposlednej rade obci Kružlov. 

Ing. Marek König

  



 



Podané a schválené projekty 
Obecným úradom Kružlov v roku 2017:

51. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2017 

Divadelná inscenácia Divadla Alexandra Duchnoviča 

Program Interreg Slovensko – Poľsko

Strecha ZŠ 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou Dobrovoľníckej činnosti

Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou obecných služieb

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
a na úhradu nákladov na dopravu zamestnanca

Príspevok na podporu rozvoja miestne a regionálnej zamestnanosti

Podané zatiaľ nevyhodnotené projekty:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Kružlov - 539.506,88 €

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Kružlov – 581.762,97 €

Prevencia kriminality – 7.500,--€

Športové ihrisko Kružlov – 40.000,--€

Detské ihrisko Kružlov – 12.918,-- €

Plynofikácia a rekonštrukcia vykurovania v budove ZŠ v Kružlove – 41.200,-- €



☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA
jún 2016   -   jún 2017

NARODENIA

Richard Rohaľ, č.d.38          ( júl  2016 )     
Adam Kakalec, č.d.24         (november 2016) 
Patrik Labaš,  č.d.190         ( november 2016)
Peter Sagan, č.d.134           ( január 2017 )  
Patrik Hudák, č. d. 187       ( január 2017)
Daniela Billá, č.d.3              (  február 2017 )
Michal Tomčík, č.d.229       ( marec 2017) 
Paulína Murgaš, č.d. 116    ( apríl 2017)     
Daniel Štraus, č.d. 137       ( jún 2017)

Blahoželáme !

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

ÚMRTIA

Michal Gajdoš, č.d. 148     ( február 2016 )
Mária Nirková, č.d.115      ( jún 2016  )
Ján Šemicer, č.d.101         ( august 2016 )       
Helena Rohaľová, č.d.35  ( apríl 2017 )     
Ivan Džmura, č.d.242        ( apríl 2017 )
Miroslav Džunda,č.d.138  ( jún 2017 )

Česť ich pamiatke !

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
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