Kružlovský hlas

"Udalosti zo života obce" – 16. vydanie
Vážení spoluobčania,
práve pred rokom sme sa vám v tejto
rubrike prihovárali a v mene redakčnej rady
vám želali do nového roka pevné zdravie
a veľa šťastia.
Nikto z nás nepredpokladal, že mesiac
marec v novom roku nám donesie veľa
trápenia, a to v podobe Covid-19 - nového
koronavírusu. Prišla prvá vlna, trochu pauza
a teraz čelíme druhej vlne pandémie.
Naše plány na zorganizovanie podujatí v
tomto roku nám nevyšli, a to "vďaka"
spomínanému koronavírusu.
V auguste sme však vystihli trochu
uvoľnenie, a tak za prísnych hygienických
opatrení sme pripravili pre vás
Obvodové slávnosti, v poradí už 54.
V tomto čísle Kružlovského hlasu vám
priblížime niektoré podujatia jednotlivých
organizácií.
Veríme, že budúci rok bude k nám
štedrejší a budeme môcť pripraviť pre vás
podujatia, ktoré nám všetkým tak chýbajú.
Milí spoluobčania, v mene celej
redakčnej rady želáme vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov a do nového
roka vám prajeme pevné zdravie, zdravie,
zdravie a veľa šťastia.

Milí spoluobčania!
V predchádzajúcom čísle nášho
Kružlovského hlasu som sa vám
prihovoril v čase, keď na dvere klopali
vianočné sviatky, prichádzal čas
radosti, zázrakov a tajných prianí.
A dnes, verte mi, že dosť ťažko sa mi píše
tento príhovor. Doba, ktorú prežívame
zasiahla všetkých nás. Nový koronavírus
COVID-19 prenikol v marci aj na územie
Slovenska a zasiahol aj našu obec. Prišla
prvá vlna pandémie a s ňou aj určité
opatrenia na zabránenie šírenia tejto
nákazy. Aj naša obec prijala opatrenia
a tým aj zrušila kultúrne a športové podujatia,
ktoré boli plánované v tomto roku. Stihli sme
zorganizovať len festival. Dúfali sme, že v lete
táto pandémia skončí, ale opak je pravdou a nás
zasiahla druhá vlna pandémie. Namiesto
tradičných akcií, ktoré každoročne pripravujeme,
vykonávali sme celoplošné testovanie.
Život však ide ďalej a my sa musíme
s danou situáciou zmieriť. Verím, že
svojou zodpovednosťou sa náš život vráti
čo najskôr do normálnych koľají a budeme
môcť ďalej žiť plnohodnotný život.
Preto mi dovoľte, aby som v tento
sviatočný čas v mene celého obecného
zastupiteľstva, v mene všetkých
pracovníkov obecného úradu, ale aj osobne
vám všetkým zaželal do nasledujúcich
krásnych vianočných dní, príjemnú, ničím
nerušenú atmosféru v kruhu svojich
blízkych, vnútornú silu, radosť, zdravie,
lásku, aby to boli sviatky plné pokoja a
oddychu.
Zároveň vám prajem úspešné vykročenie
do nového roku 2021 a nech rok nastávajúci

nám prinesie pokoj, šťastie a najmä zdravie.
Ing. Jozef Kmec, PhD., starosta obce
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Obvodové slávnosti kultúry v Kružlove
Obec Kružlov ako po minulé roky mala v pláne zorganizovať viaceré podujatia, ale nikto
netušil, že tieto plány nám nedobrovoľne preruší nový koronavírus Covid-19, ktorý na nás
zaútočil v mesiaci marec.
Prišla prvá vlna pandémie, v lete trochu uvoľnenie a tak sme vystihli obdobie uvoľnenia
epidemiologickej situácie a zorganizovali sme v auguste za prísnych hygienických podmienok 54.
Obvodové slávnosti kultúry.
Podujatie slávnostne otvoril starosta obce Ing. Jozef Kmec, PhD., ktorý srdečne privítal
všetkých návštevníkov tohto podujatia. Vo svojom príhovore vyzdvihol folklór, ktorý je pýchou
Slovenska, ale je aj pýchou našej obce. Podotkol, že naša obec pokračuje v šírení tradičných zvykov
tanca, spevu a hudby. Poprosil návštevníkov o dodržiavanie hygienických opatrení.
Po privítaní a úvodnom slove nasledoval spev, hudba, tanec a humorné slovo. Krásnymi
rytmickými tancami a spevmi sa predstavil folklórny súbor PUĽS z Prešova, ktorý zožal medzi
návštevníkmi veľký potlesk.
V programe vystúpila aj skupina Drišľak, ktorá svojim vystúpením potešila každého svojím
svojským humorom, spevom a hudbou.
Potlesky a úsmevy na tvárach prítomných ľudí svedčili o tom, že si vychutnali pekné
kultúrne podujatie.
Počasie prialo, ale v rámci doporučených hygienických opatrení počet návštevníkov bol
adekvátny danej situácií.
Záverečné slovo mal starosta obce, ktorý účinkujúcim poďakoval za ich krásne umelecké
predstavenie, divákom za účasť a vyslovil presvedčenie, že o rok sa stretneme pri slávnostných 55.
Obvodových slávnostiach.
Anna Šimcová
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Pozdravy jubilantom

Aj v tomto roku 2020 starosta obce zablahoželal prostredníctvom miestneho rozhlasu a prihovoril k
životnému jubileu 81 jubilantom k:
50. narodeninám
55. narodeninám
60. narodeninám
65. narodeninám
70. narodeninám
75. narodeninám
80. narodeninám
85. narodeninám
90. narodeninám
95. narodeninám

15 - krát
9 - krát
19 - krát
11 - krát
10 - krát
11- krát
1 - krát
4 - krát
-------1 – krát

Starosta obce Ing. Jozef Kmec, PhD. bude aj nasledujúci rok pokračovať v tejto tradícii a v nedeľné
popoludnia sa bude prihovárať jubilantom a posielať hudobné pozdravy.

ODPADY
V tomto príspevku vás chceme oboznámiť s návodom, ako triediť komunálny odpad.
Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až následne triediť a recyklovať. Máme sa
snažiť, aby nám vzniklo minimum zmesového komunálneho odpadu, preto by sme sa mali riadiť
týmito piatimi pravidlami:
- Ak si naozaj potrebujeme niečo nové kúpiť, zamyslíme sa nad obalom, pôvodom, kvalitou,
férovosťou a spôsobom výroby (čím menej vecí, tým menej problémov s opravami, upratovaním
a pod.) a odmietame obaly a výrobky, ktoré vlastne nepotrebujeme alebo nevieme znovu využiť,
vytriediť alebo skompostovať.
- Zredukovať množstvo vecí, ktoré kupujeme, lebo s každou novou vecou, ktorú kupujeme vzniká
odpad - či už pri procese jej výroby, jej balení alebo jej doprave. Preto je potrebné kúpu dobre
premyslieť a hlavne sa vyhýbať impulzívnemu nakupovaniu a nakupovaniu samoúčelných vecí.
- Veci je dôležité používať opakovane. Ak nám vec doslúžila, pred vyhodením sa zamyslíme nad
inou možnosťou jej využitia.
- Keď vec doslúžila, snažíme sa ju správne vytriediť, aby mohla byť zrecyklovaná. Tomu
samozrejme predchádza premyslená kúpa, pri ktorej zvážime, či sa vieme všetkých súčasti tovaru
a obalu zbaviť s čo najmenšou ekologickou stopou. Zmesovému komunálnemu odpadu sa chceme
vyhnúť, nakoľko ten končí na skládke odpadov.
- Kompostovanie je riadený proces rozkladu biologicky rozložiteľného odpadu a najlepším
spôsobom využitia daného odpadu, predovšetkým (rastlinného) odpadu z kuchyne a záhrad. Pri
kompostovaní sa odpad stáva potravou pre iné organizmy, ktoré z neho vytvoria kvalitné hnojivo.
Komunálny odpad správne vytrieďujte!

Redakčná rada
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Súťaž o najkrajšiu záhradku a malé športové hry
Naša ZO JDS v Kružlove si na tento
rok plánovala viacero podujatí a výletov. Nikto
z nás netušil, že s novým príchodom
ochorenia
COVID-19,
naše
plány
nadobro budeme rušiť.
V marci prišla prvá vlna pandémie,
potom prišlo uvoľnenie, a tak sme využili
čas a pripravili sme pre našich členov malé
športové hry spojené so súťažou o
najkrajšiu záhradku, všetko s dodržiavaním
hygienických opatrení. Súťaž sme vyhlásili
ešte začiatkom roka.
Pozvanie na túto akciu prijali a zúčastnili sa jej aj starosta obce Ing. Jozef Kmec, PhD.
a poslanec OZ PhDr. Stanislav Bujda.
V priestore sály kultúrneho domu boli vystavené súťažné fotografie zo záhrad. Krásu tejto
výstavy umocňoval aj pohľad na vkusné pripravené stoly, na ktorých bola aranžovaná zelenina a
ovocie zo záhrad našich členov.
Do súťaže sa prihlásilo 14 súťažiacich. Nakoľko všetky súťažné fotografie boli veľmi pekné,
porota pod vedením Zdenka Zakopala usúdila, že všetci súťažiaci sa umiestnili na I. mieste.
Súťažiacim o najkrajšiu záhradu a to: Irene Sidimakovej, Jánovi Kaščákovi, Anne Molčanovej,
Márií Haromovej, Dane Džundovej, Helene Džmurovej, Márii Reviľakovej, Márii Hnatovej, Irene
Loziňakovej, Mariánovi Šimcovi, Jánovi Suchému, Irene Kaščákovej, Oľge Rohaľovej a
Mikulášovi Červeniakovi bol odovzdaný darček.
Počasie nám prialo a tak malé športové hry sme odohrali vonku. Do súťaže sa zapojilo
šestnásť žien a štrnásť mužov.
V ženskej kategórii získala I. miesto p. Irena Kaščáková, II. miesto p. Irena Švedová a III.
miesto p. Anna Maňková.
V mužskej kategórii získal I. miesto p. Ján Kost, II. miesto p. Jaroslav Molčan a III. miesto
p. Vasiľ Reviľak.
Po skončení súťaže bolo malé občerstvenie a na záver nechýbala naša obľúbená pesnička,
ktorú si zaspievali všetci členovia. ZO JDS.
Akcia bola vydarená a dúfame, že o rok sa znovu všetci na podobnej akcii stretneme.
Anna Šimcová
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Športový deň našich seniorov
Naši členovia Jednoty dôchodcov sa zúčastnili na Okresných športových hrách seniorov,
ktoré sa konali 13.08.2020 na futbalovom ihrisku v Zlatom.
Usporiadateľom tohtoročných Okresných športových hier seniorov bola Okresná organizácia
JDS Bardejov a Základná organizácia JDS Zlaté.
Okresné športové hry seniorov otvorila príhovorom predsedníčka OO JDS Mgr. Anna
Petričová.
V príjemnom prostredí súťažili 10 - členné družstvá z Bardejovského okresu s cieľom
vzájomného športového súperenia. Súťažilo sa v hode granátom na ciele, kope do bránky, hode do
koša, slalome, paličke a bolo-bale.
Našich súťažiacich bola povzbudiť aj predsedkyňa ZO JDS v Kružlove.
Po skončení súťaže všetci si pochutnali na výbornom guľáši a domácich koláčoch.
Za reprezentáciu na Okresných športových hrách seniorov v Zlatom ďakujeme našim
súťažiacim v zložení Jozef Kaščák, Irena Kaščáková, Serger Olejár, Marián Šimco a Oľga
Trojanovičová.
Účastníci tohto podujatia dokázali, že aj v pokročilom veku a pri dodržiavaní hygienických
opatrení vedia športovať a vedia sa aj zabávať.
Anna Šimcová

Návšteva Sv. Mikuláša v MŠ a na obecnom úrade
Sv. Mikuláš neobišiel tento rok ani obecný úrad. Ale keďže všetci sme celý rok poslúchali,
napokon sme boli obdarení sladkým darčekom od Mikuláša. A tak Mikuláš pokračoval k našim
deťom do MŠ.
Redakčná rada
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DEŇ JABĹČKA V MATERSKEJ ŠKOLE
Dňa 13.11.2020 sme mali v našej Materskej škole v Kružlove DEŇ JABĹČKA. Jabĺčka si takýto
deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia.

Naše deti v tento deň od rána pracovali na aktivitách v téme jabĺčko, ktoré si pre nich pripravili pani
učiteľky. Strihali, lepili, tancovali, maľovali a ochutnávali rôzne maškrty z jabĺk. Na našom
jabĺčkovom stole nesmel chýbať jablkový koláčik, sušené jabĺčka, jablkový džús a šalátik z jabĺk.
Aj naša pani kuchárka v tento deň do svojho jedálnička začlenila dobroty z jabĺk. Domov si detičky
odniesli darčeky od šikovných učiteliek, a to kľúčenku jabĺčka, jabĺčkový koláčik a ovocný
kalendár.

Na záver tohto zábavného dňa sme si s deťmi vytvorili nástenky, na ktorých boli vystavené ich
celodenné aktivity. Tento deň sa nám veľmi páčil a určite bude našou každoročnou jesennou
tradíciou.

Mgr. Lucia Lindnerová
riaditeľka MŠ
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„Listy Lipového domu“
Rok 2020 začal v Centre
sociálnych
služieb
tak,
ako
zvyčajne, mrazivá zima, zasnežené
lesy, úsmevy na tvári, rezké
pesničky, novoročné predsavzatia.
Plánovanie
tohtoročných
akcií a podujatí pre klientov,
rodinných príslušníkov, či zamestnancov
sa začali a náš kalendár sa začínal plniť.

Úvodom roka sme si pre
našich obyvateľov v Lipovom
dome pripravili celodenné podujatie
s názvom „Chustkovica“. Zábavné, veselé, muzikálne, spevavé, dokonca aj tanečné popoludnie
nemalo konca-kraja, čo upevnilo aj skvelé jedlo z našej kuchyne. Úsmev, ale aj slzy dojatia nám
prezradili, že sa to naozaj oplatilo a že takéto podujatia sú u obyvateľov Lipového domu veľmi
obľúbené.
V marci sa to však všetko zmenilo. Dôvod je jasný. Dovtedy vzdialený koronavírus
neobišiel ani Slovensko a to znamenalo to, že sa aj v našom zariadení muselo všetko zastaviť. Bolo
to náročne, no zvládli sme to.
Začiatkom letného obdobia sme stihli pre našich obyvateľov ďalší zaujímavý deň – tento rok
trochu oneskorený, Deň vody. Opäť to bol deň plný smiechu, radosti, pokusov, ale aj zaujímavých
informácií.
Leto bolo z nášho pohľadu veľmi náročné, návštevy len v exteriéri, rúška na tvári,
dodržiavanie rôznych nariadení, ale aj to sme zvládli. Podarila sa nám aj chutná grilovačka, ktorá,
samozrejme, k slnku, letu a oddychu určite patrí.
Príjemné počasie plné horúcich slnečných lúčov nám dovolilo v septembri medzi nami
privítať prešovské divadlo Portál s predstavením Zlatá rybka, ktoré svojím hereckým umením
zaujalo všetkých obyvateľov. Špeciálny punc dostalo toto predstavenie aj tým, že sa odohralo vo
vonkajších priestoroch nášho centra.
Relatívne pokojnejšie obdobie sa opäť začalo komplikovať s príchodom 2. vlny ochorenia
COVID – 19, ktoré nanešťastie tentokrát naše zariadenie neobišlo.
Pevne veríme, že toto ťažké obdobie pominie a rok 2021 bude zdravším, krajším, ale aj
úsmevnejším.
Všetci si prajeme, aby sme pre našich obyvateľov mohli zorganizovať množstvo
obľúbených podujatí, na ktoré sme zvyknutí a na ktoré sa veľmi tešíme.
S prichádzajúcimi vianočnými sviatkami si Vás dovoľujeme pozdraviť a popriať Vám veľa
Božích milostí, pevné zdravie, kopec šťastia, more lásky a všetko to, čo si len prajete.
Lipový dom
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ZDRAVOTNÉ STREDISKO
V OBCI KRUŽLOV
S podporou eurofondov vznikne v objekte centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
(CIZS). Projekt je súčasťou zámeru ministerstva zdravotníctva vybudovať na Slovensku sieť centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré budú zabezpečovať základnú primárnu integrovanú
starostlivosť na jednom mieste. Financovanie ide cez Integrovaný regionálny operačný program
(IROP), spoluúčasť obce je na úrovni piatich percent. Súčasťou nákladov je aj interiérové
vybavenie, zdravotná technika a projektová dokumentácia. Lekáreň nie je predmetom tejto
rekonštrukcie, pretože nie je oprávneným výdavkom. Kružlov CIZS bude slúžiť aj obyvateľom
z iných obcí a širokej verejnosti.
Súčasná budova zdravotného strediska prejde rozsiahlou rekonštrukciou, bude obsahovať
napr.: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmenu okien trojsklo a dverí, nové dlažby,
obklady, kazetové podhľady, vnútorné omietky, rozvody UK+vykurovacie telesá, rozvody
ELI+svietidlá, rozvodné skrine, niektoré rozvody ZTI, nové oceľové zábradlie s madlom, nové
interiérové schodisko, nový bezbariérový výťah.
Z tejto investície sa zabezpečí materiálno-technické vybavenie strediska a pre lekárov aj
nová zdravotnícka technika. Bude zabezpečený bezbariérový prístup. Rekonštrukcia si vyžiada
obmedzenia. Zhotoviteľ stavby začína s prácami vonku, následne sa podľa harmonogramu presunie
do vnútornej časti. Cieľom je modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie
primárnej zdravotnej starostlivosti.

Redakčná rada
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MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Účelom stavby bola rekonštrukcia multifunkčného ihriska na tenisových kurtoch s plochou
1220 m₂ a rozšírenie možnosti športového využitia detí a obyvateľov. Cez Výzvu pre región 2019 sa
nám podarilo multifunkčné ihrisko zrekonštruovať. Umelý trávnik je moderný povrch, ktorý sa dnes
používa vo veľkej miere namiesto antukového ihriska, kde bola náročná údržba. Najväčšou
výhodou umelej trávy sú minimálna údržba a možnosť celoročného využívania. Realizáciou tohto
projektu sa podporia možnosti organizácie futbalových, volejbalových, nohejbalových, tenisových a
iných športových aktivít s dôrazom pre mladých a pre celú verejnosť.

TESTOVANIE NA OCHORENIE COVID-19
Aj v našej obci sa uskutočnilo testovanie na COVID-19 v troch kolách, počas troch
víkendov. Prvé kolo bolo pilotné. S pozitívnym výsledkom bolo 18 osôb. Prvé kolo plošného
testovania dopadlo takto: 14 osôb s pozitívnym výsledkom a druhé kolo plošného testovania 3
pozitívni na ochorenie COVID-19. Každému bol odovzdaný certifikát s negatívnym alebo
pozitívnym výsledkom v zalepenej obálke.
Počas testovania nás navštívili Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak,
prednosta okresného úradu a poslanec NR SR Jozef Lukáč.

Redakčná rada
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Z každého rožka troška...
Obecné zasadnutie trochu inak
Z dôvodu hygienických opatrení ochorenia COVID19 sa obecné zastupiteľstvo konalo vonku. Zasadnutie
obecného zastupiteľstva dňa 05.11.2020, na ktorom
poslanci OZ prerokovali prípravu návrhu VZN na
rok 2021 a návrhu viacročného rozpočtu na roky
2021-2023. Starosta obce informoval o stave
investičných projektov: CIZS, výstavba bytov,
dokončenie plynofikácie ZŠ A MŠ a spustenie plynu.

Životné jubileum
Všetko na svete človek môže zastaviť, každý pohyb, každú
búrku, čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas. Najmä v
pokročilom veku si uvedomujeme, že je nám dobre medzi ľuďmi a s
ľuďmi. Vzácne životné jubileum "95" rokov života oslávil p. František

Fecko. Oslávenca navštívil starosta obce Ing. Jozef Kmec, PhD. spolu s
pracovníčkou obecného úradu Annou Šimcovou. Popriali mu veľa šťastia,
lásky a veľkú náruč zdravia.

Vyliatie potoka z koryta
Občania obce, DHZ a zamestnanci obce pomáhali
odstraňovať následky rýchlej búrky a vyliatie potoka
z koryta.

Čistenie potoka
Pracovníci obce vyčistili potok Slatvinec pretekajúci
obcou.
Orezali
konáre
stromov
pri
potoku
a pokosili trávu. Vyčistením potoka sme si zlepšili a skrášlili
životné prostredie v našej obci.

Výmena stĺpov elektrického vedenia
V letných mesiacoch sa v našej obci realizovala výmena
stĺpov elektrického vedenia, od obecného úradu smerom
k dolnej časti obce.
Redakčná rada
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Kružlovský hlas
ČO SA V NAŠEJ OBCI ZA POSLEDNÉ MESIACE UDIALO...
V roku 2020 sa pomocou našich zamestnancov vyrezali prestárle stromy, spravila sa
čiastočná úprava regulovaného potoka Slatvinec, dokúpili sa nové vianočné reťaze a osadila sa
vianočná výzdoba.
V obci sme kompletne vyťahali čističku, vyviezol sa kal a prečistila sa ČOV.
Prebieha postupná rekonštrukcia verejného osvetlenia, rozšírenie internetového vedenia po
obci rôznymi firmami, pre viac možností pre našich občanov.
Začalo sa s budovaním bezpečnostného kamerového systému a predpríprava na 16 kamier,
server. Ide o prvú fázu, v ktorej boli osadené 2 kamery pri obecnom úrade.
Vymenili sa stĺpy elektrického vedenia a spravila sa rekonštrukcia a úprava VN a NN siete.
Strecha na amfiteátri bola prestrešená plachtou, ktorú nahradila plechová krytina.
Zrušili sa staré zvodidlá pri vstupe do obce, navozila sa hlina na spevnenie brehu.
Pri ZŠ sa realizovalo vodorovné dopravné značenie§, " Optická psychologická brzda " a
premiestnila sa zvislá dopravná značka Daj prednosť v jazde!. V hornej časti obce okolo potoka sa
umiestnilo zábradlie z bezpečnostných dôvodov.
Redakčná rada
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Školský rok pod rúškom

Začiatok školského roka 2020/21 sa začal ako obvykle. Po dlhšej prestávke vzhľadom na
situáciu, ktorá bola na celom Slovensku od marca, sme bránu školy pre našich žiakov otvorili oveľa
radostnejšie ako po minulé roky. Počas prázdnin, predovšetkým vďaka zriaďovateľovi, škola
prešla veľkou zmenou týkajúcou sa prípravy na zimu, a to výmenou kotlov na tuhé palivo za nové
plynové kotly. Vymaľované učebne v pavilóne A, školská jedáleň vybavená novým nábytkom,
výmena elektrického osvetlenia v učebniach a dverí zvýšili komfort učenia sa a pobytu žiakov
v škole.
Korona zo dňa na deň však opäť zavrela všetky naše školy. Z prezenčnej výučby sme prešli
na dištančnú - online vzdelávanie, slovné hodnotenie, novú formu komunikácie nielen so žiakmi,
ale aj s rodičmi či kolegami zo zborovne. Učíme sa hľadať nielen nové formy vyučovania, ale
najmä nové obsahy, nové spôsoby ich sprostredkovania, s dôrazom na efektivitu tak, aby sme mali
na zreteli každé jedno dieťa. Triedni učitelia sa snažia otvorene komunikovať aj s rodičmi žiakov
a na základe toho proces výučby vylepšovať. Vďaka tejto situácii sa žiaci naučili väčšej
samostatnosti. Učia sa odhadnúť rozsah a časovú náročnosť zadaní, určujú si čas, kedy danú úlohu
vypracujú. Ostáva im viac voľného času, ktorý ale nemôžu využiť na stretnutia s kamarátmi, a to je
pre nich najväčšie negatívum.
Pobytu v škole sa tešia aspoň žiaci prvého stupňa, ktorí spolu so svojimi pani učiteľkami, aj
napriek mnohým obmedzeniam a zákazom, udržiavajú chod tradičnej školy a spoločne očakávajú
najkrajšie sviatky roka.
Teraz je už zrejmé, že korona nám všetkým mení život. Nevieme, ako to bude ďalej, no iste vieme,
že budeme aj naďalej potrebovať šikovných, rozhľadených a vzdelaných ľudí. Úprimne si želáme,
aby žiaci našej školy patrili medzi nich.

Mgr. Ľudmila Rohaľová
zástupkyňa RŠ

Kružlovský hlas
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Škola patrí všetkým...

,, V každom je slnko, len ho treba nechať vyjsť.“ (Sokrates)
Každoročne v septembri zasadne do školských lavíc množstvo detí, ktorých štartovacia čiara
je z rôznych dôvodov posunutá oproti ostatnej väčšine. Práve títo žiaci potrebujú iný prístup, iné
metódy, formy práce, ale aj iné postupy k svojmu vzdelávaniu.
Aby vzdelávací proces úspešne zvládli a začlenili sa do kolektívu triedy, neraz potrebujú
odbornú pomoc. Tú im okrem pedagógov a výchovného poradcu, poskytujú aj pracovníčky CPPPaP
v Bardejove, Mgr. Bernadeta Cifrová a Mgr. Mária Sekerčáková, ktoré dlhodobo spolupracujú
s našou školou. Osobitnú pozornosť venujú žiakom so ŠVPU pri individuálnom vyšetrení, pri
reedukácii, ale aj pri aktivitách v rámci vyučovacích hodín – depistáž prvákov alebo čítanie
s porozumením v 3. a 5. ročníku.
Zároveň sú aj nám pedagógom veľkou oporou pri vypracovávaní vzdelávacích programov
a individuálnych plánov pre žiakov s poruchami učenia a správania.
Súčasťou každého plánu výchovného poradcu je aj zabezpečovanie preventívnych aktivít
pre žiakov I. a II. stupňa. Aj v tomto prípade musím vyzdvihnúť nezastupiteľné miesto pracovníčok
z úseku sociálno-výchovnej starostlivosti a prevencie Mgr. Kataríny Harňákovej, Mgr. Slávky
Benka-Rybárovej a Mgr. Miriam Kukulskej, ktoré každoročne realizujú na našej škole zaujímavé
aktivity a programy. V 1.ročníku sa zameriavajú hlavne na adaptáciu žiakov a slušné správanie. Pri
ostatných žiakoch I. stupňa kladú dôraz na uvedomovanie si svojho ja a svojej osobnosti, na
pozitívne prosociálne vzory a tvorivé myslenie.
Na druhom stupni sú aktivity prispôsobené potrebám žiakov v jednotlivých triedach. Týkajú
sa hlavne prevencie závislosti, obchodovania s ľuďmi, násilia a šikanovania na školách, ale aj
kariérneho poradenstva, profesijnej orientácie a odhodlania nevzdávať sa a kráčať za svojim
cieľom.
Ak chceme, aby každý žiak dosiahol svoj vytýčený cieľ, musíme nájsť správny smer
a ukázať mu cestu , ktorou má kráčať.
Mgr. Iveta Semanová
výchovný poradca

Kružlovský hlas
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRUŽLOV
ZAVEDENIE PLYNOFIKÁCIE DO BUDOVY A a B
Žiadne technické zariadenia však nedokážu kvalitne, efektívne a bez porúch fungovať do
nekonečna. Čím sú zariadenia staršie, tým je ich efektívnosť a spoľahlivosť nižšia. Ani kvalitná
starostlivosť nedokáže predlžovať životnosť technických zariadení do nekonečna a musí prísť čas
na ich rekonštrukciu. V našom prípade takýto stav práve nastal. Po výmene strechy, okien, výmene
podláh, zateplení fasády a rekonštrukcii kuchyne, prišla na rad aj rekonštrukcia kúrenia pavilónu A
a B. Spravila sa nová prípojka a z tuhého paliva sa prešlo na nové plynové palivo. Starý skoro 50ročný kotol na uhlie sa vymenil za nový plynový kotol, ktorý dúfam, že bude slúžiť ďalších 50rokov.

TELOCVIČŇU ZŠ ČAKÁ REKONŠTRUKCIA
V rámci programu: PODPORA VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE ŠPORTOVÍSK V PSK
nám bola schválená dotácia na REKONŠTRUKCIU TELOCVIČNE ZŠ KRUŽLOV.
–
–
–
–

Rekonštrukcia bude pozostávať:
z výmeny podlahovej plochy,
vytvorenie skladového priestoru pre športové náradie,
výmena rebrín, basketbalových košov, stĺpikov na volejbal,
výmena vstupných dverí.

Telocvičňa bude slúžiť nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti pri rôznych športových
aktivitách.
Redakčná rada
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Podané a schválené projekty
Obecným úradom Kružlov v roku 2019 a 2020
ZOZNAM PROJEKTOV 2019
Prešovský samosprávny kraj
ŽIADANÁ SUMA
- Autobiografia o. PaedDr. Františka Dancáka
2000,00

SCHVÁLENÁ SUMA
2000,00

Ministerstvo vnútra SR
- Výstavba umelej lezeckej steny v obci Kružlov

7500,00

0,00

Úrad vlády SR
- Detské ihrisko

9900,00

0,00

13 500,00

0,00

Fond na podporu kultúry národnostných menšín
- 53. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2019
1000,00

1000,00

Ministerstvo financií SR
- Rekonštrukcia budovy šatní a tribúny TJ

Prešovský samosprávny kraj
- Rekonštrukcia objektu multifunkčné ihrisko

29 830,00

29 830,00

Slovenský olympijský a športový výbor
- PUMPTRACKOVÁ DRÁHA

22 000,00

0,00

Nadácia Poštovej banky
- Darujme tancom a spevom úsmev seniorom

2500,00

0,00

Ministerstvo financií SR
- Rekonštrukcia prírodného amfiteátra
- Plynofikácia a rekonštrukcia vykurovania ZŠ
- Rekonštrukcia kúrenia v budove ZŠ

3000,00
5000,00
9000,00

3000,00
5000,00
9000,00

ZOZNAM PROJEKTOV 2020
Fond na podporu kultúry národnostných menšín ŽIADANÁ SUMA
- 54. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2020
1500,00
- Vystúpenie umeleckého súboru PUĽS
900,00
Prešovský samosprávny kraj
- Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kružlov
- Vybavenie fitnesscentra v obci Kružlov

20 000,00
1000,00

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
- Seniorcentrum Kružlov
41 600,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
- Žiadosť o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia
školskej jedálne
5000,00
Ministerstvo zdravotníctva SR
-Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

SCHVÁLENÁ SUMA
1500,00
900,00
20 000,00
1000,00
0,00

5000,00

780 236,51

780 236,51

1 059 534,95

prebieha schvaľovací proces

Európsky sociálny fond
- Inštitút rozvoja okresu Bardejov

60 904,59

prebieha schvaľovací proces

Pôdohospodárska platobná agentúra
- Detské ihrisko Kružlov

30 585,72

prebieha schvaľovací proces

Cezhraničná spolupráca
- Zabudnutá krajina Lemków a Rusnákov

Kružlovský hlas
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
január 2020 – december 2020
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

NARODENIA
Marián Šimco, č. d. 166
(január 2020)
Tina Kalistová, č. d. 81
(marec 2020)
Karin Hudáková, č. d. 160
(marec 2020)
Filip Murgaš, č. d. 116
(máj 2020)
Andrea Hrežová, č. d. 135
(máj 2020)
Filip Bilišňanský, č. d. 262 (júl 2020)
Zuzana Prokopovičová, č. d. 262
.
(september 2020)
Veronika Tomčíková, č. d. 229 (október 2020)

BLAHOŽELÁME!

ÚMRTIA
Verona Dančáková, č. d. 139
Mária Labašová, č. d. 113
Juraj Sidimák, č. d. 240
Helena Mihaliková, č. d. 240
Ján Zubrický, č. d. 65
Miroslav Pšenčik, č. d. 162
Daniel Jagerský, č. d. 190
Verona Petnuchová, č. d. 111
Dušan Novák, č.d. 188
Tomáš Čižmár, č. d. 199
Stanislav Popik, č. d. 124
Michal Dutko, č. d. 68
Ján Molčan, č. d. 9

(január 2020)
(január 2020)
(február 2020)
(marec 2020)
(marec 2020)
(marec 2020)
(marec 2020)
(jún 2020)
(august 2020)
(september 2020)
(november 2020)
(november 2020)
(november 2020)

ČESŤ ICH PAMIATKE!

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

KALENDÁRIUM
Výber niektorých medzinárodných dní - Slovensko
Kružlovský hlas – Udalosti zo života obce
v roku 2020:
15.01.2020 Svetový deň armády
04.02.2020 Svetový deň proti rakovine
27.03.2020 Svetový deň divadla
07.04.2020 Svetový deň zdravia
15.05.2020 Svetový deň rodiny
14.06.2020 Svetový deň darcov krvi
12.07.2020 Svetový deň alergií
13.08.2020 Svetový humanitárny deň
12.09.2020 Svetový deň prvej pomoci
09.10.2020 Svetový deň pošty
14.11.2020 Svetový deň diabetu
05.12.2020 Svetový deň pôdy

Vydáva: Obecný úrad Kružlov
Redakčná rada:

Ing. Jozef Kmec, PhD.
Anna Šimcová
PhDr. Lenka Chovancová

Grafická úprava: PhDr. Lenka Chovancová
Tlač: Grafotlač Prešov s.r.o.

neprešlo jazykovou úpravou
Redakčná rada na zábere z roku 2007

