
Kružlovský hlas
"Príležitostné noviny obce Kružlov" - 17. vydanie 

Vážení spoluobčania,

      pred rokom sme sa vám prihovárali prostredníctvom tejto rubriky a želali sme  vám do nového
roka zdravie a  šťastie. 

     Verili sme, že covid-19 sa stane minulosťou, bude už len v našich spomienkach  a my budeme
môcť žiť, ako predtým. Žiaľ, naše sny sa neuskutočnili, pandémia naďalej trvá, ale vystihli sme
momenty uvoľnenia a za prísnych opatrení sme pripravili v lete 55. obvodové slávnosti, obvodové
športové  hry  seniorov  a  športové  podujatie  "Mundialito".  Aspoň  čosi  z  našich  plánov  sa
uskutočnilo.
 
    V dnešných novinách vám chceme priblížiť aktuality z našej obce, ako sa obnovilo zdravotné
stredisko, obecný úrad a ako sa začalo s výstavbou ďalších  obecných nájomných bytov.  Prinášame
vám aj mnoho ďalších článkov, ktoré si pri dobrom teplom čaji alebo kávičke môžte prečítať.

     Milí spoluobčania,  v mene celej  redakčnej rady, želáme vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov a do nového roka vám prajeme pevné zdravie a šťastie.
     

                  Redakčná rada



2Kružlovský hlas

Obvodové športové hry seniorov

Dňa 18.6.2021 sa za pekného slnečného počasia a za dodržiavania hygienických opatrení
konali na futbalovom ihrisku v Kružlove Obvodové športové hry seniorov. 

Obvodové športové hry otvorila  príhovorom predsedníčka ZO JDS v Kružlove,  p.  Anna
Šimcová, ktorá privítala všetkých prítomných seniorov a zároveň privítala aj na tomto športovom
dni  predsedníčku  KO JDS,  Mgr.  Annu  Petričovú,  predsedu  OO JDS  v  Bardejove,  Ing.  Juraja
Pilipiho,  p.  Ivana  Dzuriša,člena  predsedníctva  OO  JDS  v  Bardejove,  starostu  obce  Malcov,
p. Miroslava Cingeľa a starostu obce, Ing. Jozefa Kmeca, PhD., ktorý je aj zároveň poslancom PSK.

S  organizačnými  pokynmi  k  jednotlivým  športovým  disciplínam   a  s  organizáciou
športových hier oboznámil prítomných Mgr. Vasiľ Reviľak, ktorý bol súčasne aj hlavný rozhodca a
komentátor. 

Cieľom podujatia nebolo len uskutočnenie nasledujúcich pretekov, ale bolo snahou ukázať
verejnosti, ale hlavne mladým ľuďom, že aj v pokročilom veku seniori dokážu sa zabávať, vedia sa
hýbať, vedia športovať, vedia vyhrávať, ale vedia aj prehrávať. 

Do súťaže  sa  zapojili  družstvá  zo  ZO JDS:  Kružlov,  Gerlachov,  Malcov,  Lenartov.  Pre
súťažiacich  boli  pripravené  športové  disciplíny,  a  to  kop  do  bránky,  hod  do  popolnice,  hod
granátom, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou a hod krúžkom. 

Našu organizáciu zastupovalo 5-členné družstvo v zložení: Jozef Kaščák, Irena Kaščáková,
Tatiana Barlogová, Peter Pituch a František Lindner. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo ZO
JDS Malcov, na druhom mieste ZO JDS Kružlov, na treťom mieste ZO JDS Gerlachov a na IV.
mieste ZO JDS Lenartov. 

Po skončení pretekov, vyhodnotení a odovzdaní cien bolo podané malé občerstvenie, a to
balené bagetky, káva a minerálka. 

Sme radi, že sme spoločne prežili jeden krásny deň priateľského seniorského súperenia. 
                               

Anna Šimcová
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Okresné športové hry seniorov 

V  peknom  športovom  areáli  ZŠ  Komenského  v  Bardejove  sa  03.08.2021  uskutočnili
Okresné športové hry seniorov Bardejovského okresu. 

Usporiadateľom tohtoročných Okresných  športových  hier  bola  Okresná  organizácia  JDS
Bardejov. 

Predseda  OO JDS v Bardejove,  Ing.  Juraj  Pilipi,  vo svojom príhovore  privítal  všetkých
prítomných seniorov a pozvaných hostí. Oboznámil ich s organizačnými pokynmi. Po vystúpení
tanečnej skupiny MAJA, po prečítaní sľubu športovcov a rozhodcov začalo sa so súťažou. 

Organizačný výbor pripravil pre súťažiacich športové disciplíny, a to kop do bránky, hod
granátom na cieľ, hod do koša, hod krúžkom na cieľ, slalom s loptičkou a bollo ball (hod spojenými
tenisovými loptičkami na rebríček)

Za našu organizáciu súťažili p. Jozef Kaščák, Irena Kaščáková, Tatiana Barlogová, Peter
Pituch a Sergej Olejár. 

V  súťažiach  sme  obstáli  výborne,  nakoľko  sme  ako  družstvo  získali  III.  miesto  a  za
jednotlivcov p. Sergej Olejár získal 1. miesto v kope loptou do bránky,  p. Irena Kaščáková získala
3. miesto v hode lopty do koša, p. Peter Pituch získal 3. miesto v hode krúžkom na cieľ a p. Jozef
Kaščák získal dve ceny, a to 3. miesto v hode lopty do koša a 3. miesto za balloball. Domov sme si
odniesli pohár a 6 diplomov. Bola to veľká radosť pre naše družstvo a z úspechu sme sa ešte veľmi
dlho tešili. 

Športovému dňu prialo aj  počasie,   športovalo sa za slnečného počasia,  ale po skončení
pretekov vyhodnotenie prebehlo vo vnútri telocvične, nakoľko začalo pršať. 

Opäť seniori dokázali, že aj v pokročilom veku si vedia zašportovať a spoločne sa zabaviť.

                                                                          Anna Šimcová
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Výročná členská schôdza ZO JDS

Podľa  metodických  pokynov  z  Okresnej  organizácie  JDS  Bardejov  sme  pripravili  a
uskutočnili výročnú členskú schôdzu dňa 29.8.2021.

Správu o činnosti  základnej organizácie za rok 2020 predniesla predsedníčka ZO JDS v
Kružlove, p. Anna Šimcová, ktorá v nej  konštatovala, že je ťažké zhodnotiť tak náročný rok, akým
bol rok 2020. Poukázala, že začiatok roka sme začali s elánom. Pripravili sme výročnú členskú
schôdzu 02.02.2020, na ktorej sme prijali plán práce. Naša ZO JDS v Kružlove plánovala viacero
podujatí a výletov. Nikto netušil, čo nás v priebehu roka postretne, čomu budeme musieť čeliť a
prispôsobovať sa situácií pandémie COVIDU-19. Z dôvodu prísnych hygienických opatrení sme sa
nemohli stretávať a organizovať akcie, ako zájazdy, výlety, ktoré nám veľmi chýbali. Bolo to ťažké,
ale všetci sme to zodpovedne a trpezlivo znášali. 

Srdečne privítala nových členov, ktorým popriala veľa šťastia, zdravia a pohody v našej
organizácii.

Aj  napriek  ťažkej  situácie,  naša  organizácia  vyvíjala  činnosť  podľa  daných   aktuálnych
obmedzení. 

Prvou akciou v roku 2020 bola výročná členská  schôdza hodnotiaca  rok 2019,  ktorá sa
konala 02.02.2020.

Niektorí  naši  členovia  sa  zúčastnili  8.2.2020  fašiangovej  zábavy  v  Bardejove,  ktorú
pripravila Okresná organizácia Jednoty Slovenska v Bardejove.

V marci prišla prvá vlna pandémie, a tak sme museli naše plánované podujatia a výlety
nadobro rušiť. 

Neskôr prišlo uvoľnenie, a tak sme sa zúčastnili na Okresných športových hrách, ktoré sa
konali 13.08.2020 na futbalovom ihrisku v Zlatom.
 V septembri  sme  pripravili  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 v Kružlove, PhDr. Stanislav Bujda.  V priestore sály kultúrneho domu boli
vystavené  súťažné  fotografie  zo  záhrad.  Krásu  tejto  výstavy  umocňoval  aj  pohľad  na  vkusne
pripravené stoly, na ktorých bola aranžovaná zelenina a ovocie zo záhrad našich členov. 

Počasie nám prialo  a  tak malé športové hry sme odohrali  vonku. Do súťaže sa zapojilo
šestnásť žien a štrnásť mužov. 
         Aj keď je to málo z našich plánovaných akcií, náš výbor robil, čo sa dalo pri platnosti
aktuálnych  obmedzení. V skutočnosti sme pripravili  viac akcií, ale pre zlú pandemickú situáciu
sme ich museli zrušiť. 

Svoje akcie propagujeme na nástenkách, tiež na obecnej internetovej stránke, v obecných
novinách - Kružlovský hlas.

Pri hodnotení minulého roka poďakovala sa členom výboru za ich dobrovoľnú prácu, za
vynaložené úsilie v prospech našej ZO a tým
aj v prospech všetkých jej členov. 

Naša  činnosť  organizácie  je  úspešná... 
aj  vďaka  nezištnej  pomoci  starostu  obce.. 
Ing.  Jozefa  Kmeca,  PhD.,  a  Obecného .
zastupiteľstva v Kružlove. Za všetkých členov.....
sa  im  poďakovala   za  ich  výraznú  pomoc,....
podporu a schválený finančný príspevok. 

Výbor ZO JDS
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Obvodové slávnosti kultúry

Keď  pred  rokom  na  obvodových  slávnostiach  počas  záverečného  slova  starosta  obce
poďakoval  účinkujúcim  za  ich  krásne  umelecké  predstavenie,  divákom  za  účasť  a  vyslovil
presvedčenie,  že o  rok sa stretneme pri  slávnostných 55. obvodových slávnostiach,  ktoré sa už
nebudú konať za prísnych opatrení, netušili sme, že táto zákerná pandémia bude ešte pokračovať. 

Všetci sme verili, že covid 19 pominie a my budeme môcť si plniť plány, ktoré sme prijali.
Náš sen sa neuskutočnil, ale vystihli sme momenty uvoľnenia, a tak 27.6.2021 znovu za prísnych
hygienických opatrení sme pripravili obvodové slávnosti. 

Podujatie  slávnostne otvoril  starosta obce  Ing.  Jozef  Kmec,  PhD.,  ktorý srdečne privítal
účinkujúcich  a  všetkých  návštevníkov  tohoto  podujatia.  Zároveň  ich  poprosil  o  dodržiavanie
hygienických opatrení.

Po privítaní  a  úvodnom slove vystúpila  Ľudová hudba Stropkoviani,  ktorá okrem svojej
tradičnej ľudovej piesne obohatená aj o prvky populárnej hudby, potešila divákov. Svojou muzikou
spríjemnila vystúpenie aj hudobná skupina Dynamix. Obe skupiny mali veľký úspech. 

Potlesky  a  úsmevy na  tvárach  prítomných  ľudí  svedčili  o  tom,  že  si  vychutnali  pekné
kultúrne podujatie aj za prísnych hygienických opatrení. Počet návštevníkov bol adekvátny danej
situácii.

                                          Anna Šimcová
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Mundialito

Už druhý rok prežívame dobu, ktorá zasiahla nás všetkých. Nový koronavírus COVID 19
prenikol v marci minulého roka aj na územie Slovenska a zasiahol aj našu obec. Prišla prvá aj druhá
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 naplánované. 

Až v sobou 19. júna 2021 po dlhom čase s príchodom uvoľnenia opatrení, podarilo sa nám
zorganizovať športové podujatie, a to náš tradičný futbalový turnaj pod názvom Mundialito 2021,
ktorý o 9.00 hod. slávnostne otvoril starosta obce Ing. Jozef Kmec, PhD., ktorý bol aj moderátorom
celého podujatia.  

Na ploche multifunkčného ihriska odohrali 4 mužstvá medzi sebou zápasy. 
Víťazom tohtoročného turnaja boli " Makáči", na druhom mieste sa umiestnili 

"Holuby", tretie miesto obsadili "Klasici" a štvrté miesto získali "Švabliky". 

Prvenstvo v tomto turnaji nebolo rozhodujúce, víťazmi boli všetci účastníci tohto tradičného
podujatia a dôležité sú viac vzájomné prepojenia mládeže so staršími. 

Pre všetkých účastníkov bolo pripravené občerstvenie.
Všetci,  ktorí  sa rozhodli stráviť  sobotňajšie predpoludnie,  ktorému prialo aj počasie,  isto

neľutujú, nakoľko futbalový turnaj bol vydarený.

Anna Šimcová
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Na ťahu sme my!

Jedna  perzská  legenda  hovorí,  ako  
sa  znudený  chlapec  prechádzal  pri  mori.  Zrazu....
v  piesku  zbadal  nejaký  predmet.  Zohol  sa....
a  vytiahol  mešec  plný  malých  kamienkov.  Cez....
pochabý  úškrn  začal  tieto  malé  kamienky....
ľahkovážne hádzať do mora a nespokojný sa vrátil....
domov.  V  kapsičke  mu  ostal  len  jeden  malý....
kamienok. Večer pri sviečke ho vytiahol, aby si ho....
prezrel. Zrazu celý zhrozený zistil, čo drží v ruke....
Bola to vzácna perla. Nahneval sa na seba, čo to....
vlastne urobil a rozrušený utekal späť k moru, aby našiel ľahkovážne vyhodené perly. Veľa času
strávil pri hľadaní svojich vzácnych perál, ale nič nenašiel. More všetky tieto perly pohltilo. 

Ak sa zamyslíme nad touto legendou, zistíme, že aj nám Boh dal mešec plný vzácnych perál
/ čiže 365 dní /. Každý jeden deň je vyznaním Božej lásky a obety, jeho prítomnosti a milostí. Tým
Boh zo svojej strany urobil všetko. Z jeho veľkej dobroty máme ďalších 365 dní,  aby sme ich
zúročili.  Čiže teraz sme na ťahu my! Čo urobíme s týmito dňami? Prežijeme ich ľahkovážne a
necháme ich pohltiť v mori našich povinností, v naháňaní sa po materiálnom zabezpečení našich
rodín? Nenechajme sa vyprovokovať vonkajším tlakom, neposudzujme a nezáviďme si navzájom.
Nebuďme nerozumní, ale vážme si hodnoty, ktoré nám Boh dal, ako je život, čas s rodinou a s
priateľmi, pretože len oni nám dávajú zmysel nášho života. 

Všetkým nám prajem,  aby sme odvážne,  múdro  a  s  veselým srdcom kráčali  so  svojím
Bohom 24 hodín denne a 365 dní.

o. Mgr. Michal Kuruc, ml.
Objavujeme fyziku

Na  hodinách  fyziky  objavujeme  nové  poznatky...
a  zákonitosti  prírody,  ktoré  boli  pre  nás  doposiaľ  neznáme...
Okrem nových informácií, ktoré sa učíme na hodinách fyziky,..
vytvárame a pracujeme na projektoch. Ide o tímovú prácu, kde..
spoločne v skupinkách navrhujeme zariadenia, ktoré si potom..
navzájom  prezentujeme.  Spoločná  práca  si  vyžaduje  okrem..
naučených  vedomostí  aj  trochu  vynaliezavosti  a  tvorivého..
myslenia.  V podstate sa z nás  stávajú  fyzici,  ktorí overujú..
a  dokazujú  zákonitosti  z  vyučovacích  hodín  fyziky.  

 ..........V  šiestom..ročníku. 
..sme..navrhovali..meracie  
..zariadenia  na  meranie  
..dĺžky,  hmotnosti   a  objemu.  Siedmaci  vytvorili  meteorologickú
..stanicu,  ktorú  inštalovali  pri  budove  školy  a  získavali  z  nej
..údaje  o  počasí.  Žiaci  ôsmeho  ročníka  si  vytvárali  optické
..zariadenia a deviataci pracovali na zostrojovaní elektroskopov.     

         
 Fyziku    vníma  väčšina  žiakov  ako  náročný  a  menej

..atraktívny  predmet, preto je potrebné im ukázať, že  vie byť aj

..zaujímavý a nedá sa vylúčiť z každodenného života.

Mgr. Ing. Ján Kýpeť
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„Spadla z oblakov, priamo k štvrtákom!“
Na Zemi sú deti,
Zem vesmírom letí,
nekrúžia ním len samé atómy.

Hviezdy ukrývajú,
aj deti, čo a hrajú,
možno tak isto ako my.

Plné detí sú tie svety,
o ktorých každý večer sníme...

VESMÍR  je  jednou z  najzaujímavejších  a  najpríťažlivejších  tém štvrtáckej  prírodovedy.
Žiaci  sa  do  nej  „zahryzli“  s  rovnakou  veľkou  chuťou  ako  niekdajší  najlepší  priatelia
nezabudnuteľnej Majky z Gurunu. Prostredníctvom aktivít na vyučovacích hodinách ho spoločne
začali objavovať. Najprv sa oboznámili s pojmami galaxia, slnečná sústava, súhvezdia, kométy a v
rámci  besedy  si  pripravili  otázky,  na  ktoré  odpovede  dostali  priamo  z  hvezdárne  v  Prešove.  
S veľkou ochotou a veku primeraným spôsobom im  odpovedali Mgr. Ján Sadiv a Mgr. Roman
Tomčík, za čo im chceme aj touto cestou pekne poďakovať. Záver zážitkového vyučovania patril
prezentácii projektov, ktoré si žiaci pripravili s pomocou rodičov. Úžasnú vesmírnu atmosféru nám
pomohli vytvoriť aj prváci, ktorí sa predstavili ako hviezdičky, vytvárajúce rôzne súhvezdia. Cesta
za výsledným produktom bola náročná a zdĺhavá, ako Majkina cesta z „oblakov“ na Zem. Táto
cesta však bola kreatívna, zaujímavá a všetkým priniesla veľkú radosť i nové vedomosti.

Takže, my už len...
Nasadneme do rakety
a za nimi poletíme, poletíme...
Poletíme, poletíme...

                                                                                                                           Mgr. Iveta Semanová 
                                                   triedna učiteľka
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                                 Zdravé a veselé zúbky v materskej škole

V rámci témy týždňa – CHRÁNIM SI SVOJE ZDRAVIE v našej Materskej škole v Kružlove sme
sa  zamerali  na   zdravie  ústnej  dutiny,  ktorá  je  neodmysliteľnou   súčasťou  celkového  zdravia
ľudského  organizmu.  Prispieva  nielen  ku  kvalite  života,  ale  aj  k  prevencii  niektorých  chorôb
a udržaniu dobrého zdravia. Naše deti to dobre vedia, a tak sa spoločne so študentkou Prešovskej
univerzity  v  Prešove,  Fakulty  zdravotníckych  odborov,  odbor  dentálna  hygiena,  pani  Timeou
Feledíkovou, porozprávali o starostlivosti o zúbky a taktiež názorne predviedli správny postup pri
čistení zúbkov. Cez viacero aktivít deti hravou formou získali vedomosti o zúbkoch, rozlišovali
potraviny, ktoré sú pre zúbky prospešné a ktoré im škodia.
Hlavným  cieľom  tejto  prednášky  bolo  deti  viesť  k  pravidelnému  dodržiavaniu  hygienických
návykov, čistiť si zúbky pravidelne a snažiť sa konzumovať len zdravé potraviny. 

 
              Mgr. Lucia Lindnerová

riaditeľka MŠ



10Kružlovský hlas

Možno je to pravda, skúsiť sa to môže. Nepoškodí a len pomôže.

Pred  časom  som  sa  dostala  k zaujímavému  článku  z domácej  medicíny,  ktorý  mal  pôvod
v taškentskej  medicínskej  škole.  Tá  patrila  ešte  v bývalom  Sovietskom  zväze  k tým
najuznávanejším  nielen  pre  výsledky  vedeckého  bádania,  ale  často  aj  preto,  že  veľa  čerpala
z miestnych poznatkov starej domácej medicíny.

Aj recept, ktorý Vám teraz ponúknem, má takýto pôvod.

Začnem trocha zoširoka. V dnešnej dobe covidovej sa veľa hovorí nielen o liečení ochorenia, ktoré
spôsobuje COVID-19, ale aj o prevencii, ktorá súvisí predovšetkým s očkovaním, ako i o tom, ako
si môže do istej miery pomôcť  človek v boji s týmto zákerným ochorením aj sám, ako si môže
zlepšiť predovšetkým svoj imunitný systém, ktorý chráni náš organizmus proti všetkým negatívnym
vonkajším vplyvom. 

Vo svete existuje mnoho prírodných produktov, ktoré majú nielen baktericídne vlastnosti, ale tiež
priamo ovplyvňujú vírusy a zabíjajú ich. Najúčinnejší v tomto smere je CESNAK.

A sme  pri  recepte  starej  taškentskej  domácej  medicíny.  Podľa  tohto  receptu  dva  až  tri  poháre
cesnakovej vody pomáhajú nášmu imunitnému systému lepšie a účinnejšie bojovať s vírusmi. Táto
prírodná vakcína začína aktívne vytvárať špecifickú imunitu. Reťaz ničivých patologických javov v
ľudskom tele spôsobených vírusovým ochorením pomáha ničiť už v samom začiatku. Poškodený
imunitný systém sa zotavuje a posilňuje, čo vedie k významnému zvýšeniu imunity a vytvoreniu
silnej  bariéry  proti  vírusom,  mikróbom,  ale  aj  proti  hubám,  ktoré  predstavujú  významné
nebezpečenstvo  v prípade  koronavírusovej  pneumónie  spôsobenej  COVID-19.  Telo  tak
najprirodzenejším spôsobom akosi plánovite bojuje okrem iného aj s covidom. A pokiaľ vypijete
denne dva až tri poháre cesnakovej vody, potom začne okamžite bojovať aj s vírusmi.

Spôsob prípravy „cesnakovej vody“ je extrémne jednoduchý ⠀

1. Večer jeden olúpaný strúčik cesnaku sa rozreže na polovicu v priečnom smere a vloží sa do
1/2 l čajovej kanvice zo skla alebo porcelánu a naplní sa vodou pri izbovej teplote. 

2. Ráno je cesnaková voda pripravená k použitiu.  Musíte konzumovať  1/4 l  pohár  ráno na
lačno a 1/4 l pohár večer dve hodiny po poslednom jedle.

3. Nasledujúci deň bude treba postup prípravy „cesnakovej vody“ opakovať s čerstvým 
strúčikom cesnaku. 

4. Odporúča sa pokračovať v užívaní cesnakovej vody po dobu jedného mesiaca. Počas tejto 
doby sa vytvorí špecifická imunita proti rôznym vírusovým ochoreniam, vrátane COVID-
19.

Recept je to určite zaujímavý, spoliehať sa naňho ale bezmedzne nemôžeme. Nie je to medikament
predpísaný lekárom, ale iba výživový doplnok vhodný ne tieto jesenné dni. V boji so zákerným
covidom  by  sme  sa  jednoznačne  mali  riadiť  radami  našich  odborníkov,  ktorí  majú  v boji  so
zákernými chorobami potrebné vedomosti i skúsenosti. Títo odborníci v tejto súvislosti jednoznačne
odporúčajú očkovanie.  Porozmýšľajte  aj  Vy o tom, ako čo najlepšie chrániť  nielen  seba,  ale  aj
svojich blízkych.

Mgr. Jana Drotárová, lekárnik
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Sme na sklonku roka 2021 a je čas bilancovať, čo nové sa udialo aj v našom centre – v

Centre sociálnych služieb v Kružlove, pre mnohých známom Lipovom dome.

Hoci  sme  všetci  túžobne  očakávali  zmenu,  neprišla,  a  aj  tento  rok  bol  v  znamení

celosvetovej  pandémie.  Tak,  ako aj  ostatní,  bojujeme a snažíme sa zmierniť  jej  následky,  ktoré

badáme aj na našich klientoch.

Svetlou časťou tohto roka bola neskorá jar a leto, kedy sme v našom centre otvorili brány

pre rodinných príslušníkov či priateľov našich klientov.

Ale poďme po poriadku.

Úvodom roka  2021  sme  si  v  povedali,  že  si  pre  našich  klientov  pripravíme  tematicky

zamerané aktivity, ktoré budú trvať celý týždeň. Dovolím si povedať, že sa nám to podarilo. Veľký

úspech  zožali  týždne,  ktoré  boli  zamerané  hlavne  na  vitamíny,  fašiangy,  spomienky,  svadbu,

dožinky, ale aj celoročné kreatívne aktivity.

Počas leta sme sa streli v zariadení s návštevami, úsmevom, povzbudzujúcimi slovami, ale

aj slzami dojatia i  smútku. Leto bolo naozaj skvelé, tento pocit nám určite umocnilo prešovské

divadlo Portál, ale aj mladá talentovaná hudobná skupina z Raslavíc.

Jeseň nám opäť nepriniesla iba sfarbenie lesa a chladnejšie počasie, ale spoločnosť začala

sužovať ďalšia vlna pandémie. Keďže sme nemohli prijať návštevy „zo sveta“, svet prišiel k nám a

my sme sa vybrali do Talianska a prešli sme si aj celú Ameriku so všetkým, čo k tomu patrí.

November 2021 sa zapíše do nášho centra  veľkými písmenami.  2.  novembra  2021 sme

oslávili  historicky prvú storočnicu, výročie  p.  Anny Patlevičovej,  ktorej  sa stal  Kružlov novým

domovom v roku 2015. Ešte raz jej chcem popriať všetko len to najkrajšie. 

S prichádzajúcimi  časom vianočných sviatkov si Vás dovoľujeme pozdraviť a popriať Vám

veľa Božích milostí, pevné zdravie, kopec šťastia, more lásky a všetko to, čo si len prajete.

Veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku 2022 Vám praje

kolektív Lipového domu v Kružlove.

Mgr. Peter Germuška
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Pes nie je len zábava

Každý človek má právo vlastniť svojho domáceho  miláčika - v tomto prípade psa. Chovať
psa však nepredstavuje  len príjemný a  zábavný koníček,  ale  vyžaduje dodržiavanie povinností,
ktoré mu z toho prináležia. 

Jedným zo  základných  pravidiel  v  zmysle  Zákona  č.  282/2002,  z.z.  v  znení  neskorších
predpisov  a  Všeobecného  záväzného  nariadenia  obce  Kružlov,  ktorým  sa  upravujú  niektoré
podmienky držania psov je aj  zbieranie exkrementov, nakoľko táto povinnosť vyplýva majiteľom
psov.  

Je  veľa  slušných  a  zodpovedných  majiteľov psov,  ktorí  túto  povinnosť  dodržiavajú,  ale
niektorí vlastníci psov to ignorujú. 

Obec niekoľkokrát prostredníctvom miestneho rozhlasu upozorňovala  majiteľov psov na
dodržiavanie povinností, ktoré im prináležia. Aj teraz prostredníctvom oznamu v našich novinách
znovu a dôrazne upozorňujeme majiteľov psov  na dodržiavanie povinností, a to na zákaz voľného
pohybu psov po obci a znečisťovania verejného priestranstva. 

Ak  vedený  pes  znečistil  verejné  priestranstvo  alebo  zatrávnené  plochy  pred  rodinnými
domami vedľa chodníkov výkalmi, je držiteľ psa alebo  osoba, ktorá psa vedie alebo má nad psom
dohľad, povinná výkaly bezodkladne odstrániť a v prípade potreby uviesť miesto znečistenia do
pôvodného stavu. V konečnom dôsledku, tu nejde len o estetickú stránku, ale najmä na dodržiavanie
hygieny, aby nedochádzalo k prenášaniu rôznych infekčných ochorení.

Ak majiteľ psa nerešpektuje tieto ustanovenia, dopúšťa sa priestupku, za ktorý môže obec  v
zmysle Zákona č. 282/2002 z.z. uložiť pokutu do výšky 65,00 €. 

Vážení chovatelia psov, žiadame vás o dodržiavanie tejto povinnosti a tým aj predchádzanie
znepríjemňovania   života  vašim  susedom -  spoluobčanom.  Buďte  ohľaduplnejší  voči  ostatným
obyvateľom obce.

                                                                                      Redakčná rada 
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Obecná kanalizácia 

Ľudia  možno z  nevedomosti,  často  z  ľahostajnosti  alebo  aj  z  pohodlnosti  vypúšťajú  do
kanalizácie  veci,  ktoré  tam  nepatria,  a  to  najmä  hygienické  potreby,  plienky,  handry,  vlhčené
utierky, tampóny,  biologický odpad, potraviny, šupky zo zeleniny a ovocia,  chemické látky, lieky,
rôzne nerozpustné materiály, piesok, kamene  a iné veci.

Týmto svojím konaním ohrozujú nielen funkčnosť kanalizačných prípojok, ale aj funkčnosť
celej siete verejnej kanalizácie. Našej obci   sa tým  zvyšujú náklady na prevádzku kanalizácie,
musia sa odstraňovať rôzne havarijné stavy s upchatými potrubiami. Taktiež môže byť ohrozená aj
samotná  čistička  odpadových  vôd,  upchatie  kanalizačných  čerpadiel  a  zariadení  čističky
odpadových vôd a následne ich zničenie. Obec vynakladá veľké finančné prostriedky na opravu
čerpadiel. Aj tieto náklady môžu spôsobiť zvyšovanie ceny stočného. 

Obec Kružlov  ako prevádzkovateľ čističky odpadových vôd upozorňuje všetkých občanov,
aby do kanalizácie vypúšťali výlučne odpadové
vody  po  použití  WC,  sprchy,  vane,  vodu...
z  umývania  riadu,  prania  a  očisty  obydlia...
a  do  kanalizačného  potrubia  nevhadzovali...
kamene a iné veci, ktoré sme  pri poslednom...
čistení  (preplach kanalizačných rúr) v hornej...
časti  obce zaznamenali. 

 Skúsme sa zamyslieť nad dôsledkami...
svojho  konania,  aby  sme  si  zbytočne...
nevytvárali  problémy,  ktoré zvyšujú náklady. 
na  chod  kanalizácie  a  dokážu  značne...
znepríjemniť  život  pracovníkom  obsluhy...
kanalizácie.  
                                                                          

ODPADY 

Nakladanie  s  odpadmi  je  veľmi  dôležitou  súčasťou  samotného  hospodárenia  obce,  na
ktorom sa veľkou mierou podieľame aj my, samotní občania.

Jednou z hlavných úloh obce je hľadanie spôsobu znižovania tvorby tuhého komunálneho
odpadu a s tým aj súvisiace znižovanie nákladov na jeho zber, vývoz a zneškodnenie. V obci máme
zavedený bezplatný  zber papiera, skla, zmiešaných plastov, PET fliaš, tetrapaku, elektroodpadu,
nebezpečného odpadu, jedlého použitého oleja a textilu. 

Mnoho našich občanov pochopilo, že všetko hádzať  do popolníc na komunálny odpad a
vyviezť to na skládku nie je najlepšie riešenie, a tak svoj odpad z domácnosti separuje. Preto je až
zarážajúce,  keď  niektorí  ľudia  v  deň  vývozu  vystavia  pred  rodinný  dom  3  -  4  popolnice
komunálneho odpadu.  Nie  je  možné,  aby pri  triedení  odpadu a dvojtýždňovom intervale zberu
komunálneho odpadu sa  toľko odpadu nazbieralo. Možno ak by sme obsah popolnice vysypali na
zem  a  ručne  dotriedili,  zistili  by  sme,  že   na  skládku  by  poputovalo  určite  malé  množstvo
komunálneho odpadu a väčšia časť by sa mohla separovať.

 Preto  apelujeme  na  občanov,  aby  zodpovedne  pristupovali  k  triedeniu  odpadu  a  tým
prispievali  aj  k  znižovaniu  nákladov  za  komunálny  odpad.  Nesmieme  dopustiť,  aby  na  úkor
nezodpovedných občanov doplácali  občania, ktorí svedomite odpad triedia.  

   Redakčná rada
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INVESTÍCIE DO MAJETKU OBCE V ROKU 2021

Rok 2021 bol v obci Kružlov rokom stavebného a rekonštrukčného rozmachu. Úspešne  boli
realizované  tieto projekty:

- Detské ihrisko Kružlov
- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Kružlov
- Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Kružlov
- Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kružlov

Detské ihrisko Kružlov 

Na  základe  Výzvy  Miestnej  akčnej  skupiny  HORNÁ  TOPĽA zameranej  na  podporu
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej  infraštruktúry,   obec Kružlov  získala
z európskych štrukturálnych a investičných fondov

nenávratný finančný príspevok vo výške 30 585,72 EUR

na projekt s názvom  ʺDetské ihrisko Kružlov“.  Projekt  bol  financovaný  v  plnej výške bez spolu- 
financovania obce. 

Detské  ihrisko  je  zostavené  z jednotlivých  certifikovaných  herných  prvkov  a zostáv,
určených  pre  rôzne  vekové  kategórie.  Pozostáva  z týchto  prvkov:  visiaca  hojdačka  „MATKA
DIEŤA“,  visiaca  trojhojdačka,  pružinové  hojdačky:  koník,  pes  a  motorka,  kolotoč  so  sedením
a volantom, prevažovacia hojdačka, balančný most s vykrúteným tvarom, lanová štvorcová zostava
so štyrmi lezeckými stenami, trojvežová zostava s dvoma šmýkačkami, tunelom; oceľová lavička a
informačná tabuľa. 

Realizácia  projektu  zlepšila  a rozšírila  ponuku verejne  dostupných  služieb  pre  trávenie
voľného času prostredníctvom športovo-relaxačnej  infraštruktúry, umožnila stretávanie sa rôznych
vekových kategórii  pri  športových činnostiach, podporila  medzigeneračný dialóg a zatraktívnila
obce pre nových obyvateľov. 
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Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Kružlov

Projekt  rekonštrukcie  zdravotného  strediska  je  súčasťou  zámeru  Ministerstva  zdravotníctva
Slovenskej  republiky  vybudovať  sieť  centier  integrovanej  zdravotnej  starostlivosti,  ktoré  budú
poskytovať základnú primárnu integrovanú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste.  

Na rekonštrukciu objektu bol obci schválený 

nenávratný finančný príspevok  vo výške 636 994,08 EUR.

 Z tejto  sumy  sa  na  stavebné  úpravy  a bezbariérový  prístup  čerpalo  491 654,34  EUR,  na
vybavenie priestorov ambulancií, čakárni a ostatných priestorov nábytkom 55 655,94 EUR, IKT
11 422,80 EUR a na zdravotnícke náradie a prístroje 78 261,00 EUR.  

Okrem  primárneho  cieľa  poskytovania  zdravotnej  starostlivosti  má  projekt   rozsiahlou
stavebnou rekonštrukciou znížiť energetickú náročnosť budovy a prispieť tak k ochrane životného
prostredia.

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Kružlov
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Budova  Obecného  úradu  Kružlov  postavená  v rokoch  1971  -  1974  taktiež  prešla  rozsiahlou
rekonštrukciou  s cieľom  realizovania  opatrení  na  zníženie  spotreby  energií  verejnej  budovy.
Rekonštrukcia budovy bola prevedená z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu
regionálneho  rozvoja  a zdrojov  štátneho  rozpočtu  vo  výške  490 896,06  EUR (95  % celkových
nákladov). Obec Kružlov spolufinancuje projekt sumou 25 836,64 EUR.

Realizovali sa tieto stavebné a rekonštrukčné práce:

- zateplenie obvodového plášťa
- zateplenie a výmena strešného plášťa
- výmena otvorových konštrukcií
- rekuperácia
- výmena vykurovacej sústavy
- bezbariérová plošina
- výmena svietidiel

Realizované opatrenia by mali  prispieť  k zníženiu spotreby energií  verejnej  budovy a to
predovšetkým znížiť  spotrebu elektrickej  energie,  tepelnej  energie a znížiť  emisií  skleníkových
plynov. K budove okrem novej farebne ladiacej fasády s budovou zdravotného strediska,  pribudla
nová bezbariérová plošina, ktorá umožňuje bezbariérový prístup do priestorov pošty a obecného
úradu. Je to v poradí druhá verejná budova v obci s bezbariérovým prístupom.

 
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kružlov

Základná škola v Kružlove niekoľko rokov po sebe prechádza postupnou rekonštrukciou.
Začala v roku 2010 rekonštrukciou  strechy,  zateplením fasády, výmenou okien dverí, výmenou
vykurovacej sústavy, radiátorov a výmeny kotla na tuhé palivo za plynový kotol. Rekonštrukciu
telocvične ZŠ Kružlov   umožnila dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške
20 tis. EUR.  Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 40 935,10 EUR.

V rámci  investície  sa v telocvični  zrealizovalo vyrovnanie  podkladu  nivelačnou stierkou,
urobila  nová  hydroizolačná  vrstva  z PVC  fólie,  pristúpilo  sa  k výmene  športovej  podlahy
a vstupných dverí, oprave omietok stien a taktiež k vytvoreniu miestnosti na odkladanie športového
náradia. Mgr. Ivana Loziňaková
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Z každého rožka troška ...

             Výstavba 12 nájomných bytov
.Zahájili  sme  výstavbu  nového  12  bytového  domu.  
.V  novom  bytovom  dome  vzniknú  jednoizbové,  
.dvojizbové  a  trojizbové  nájomné  byty.  Dúfame,  že  
.práce  budú  pokračovať  tak,  aby  si  12  nových  
.rodín  koncom  budúceho  roka  mohlo  šťastne  
.užívať novopostavené byty.  

                              Oprava premostenia
V septembri  sme  začali  s  opravou  premostenia  v  hornej  časti  obce...
Vymenili sme staré prehnité dosky, ktoré praskali a boli nebezpečné pre...
chodcov, za nové. Prajeme bezpečné užívanie dočasného premostenia.

 

                Naši DHZ pomáhali 
Naši  dobrovoľní  hasiči  pomáhali  stavať
protipovodňovú stenu  v obci  Gerlachov,  časť  
Mlyniská.

                  Čistenie potoka
Ukončené  práce  v  okolí  potoka  Slatvinec,...
pretekajúceho... obcou Kružlov. Vyčistenie potoka od...
nánosov  stromov...a  rastlín  bolo  nutné  z...
protipovodňových dôvodov.... Nakoľko koryto potoka...
bolo zanesené od nánosov... stromov, bahna a zarastené..
burinou.  Zároveň  obec. môže  ďalej  pracovať  na...
prechádzkových  zónach,  kde.. na  jar  plánujeme...
umiestniť  ďalšie  lavičky,  doplniť.koše  a  drobnú...
architektúru.  Po  vyčistení  potoka.  sa  zlepšil  prietok--
vodného  toku  a  zlepšili  a  skrášlili..sme  si  životné..
prostredie  v  obci  vďaka..SLOVENSKÉMU.............
VODOHOSPODÁRSKEMU..PODNIKU a  jeho............
šikovným zamestnancom. Ešte..raz veľké ĎAKUJEME!

      Zakúpenie nových fitness strojov
 Zakúpili  sme  nové  fitness  stroje  a  práve  prebieha  

údržba a  rekonštrukcia klubového fitness centra.  

  Redakčná rada
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

december 2020 – december 2021
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

NARODENIA

Peter Matijka, č. d. 143           (december 2020)
Mária Molčanová, č. d. 114   (január  2021)
Dávid Rohaľ, č. d. 282          (február 2021)
Katarína Múdra, č. d. 115      (apríl 2021)
Anna Bochňová, č. d. 228     (apríl 2021)
Adrián Blaňar, č. d. 280        (máj 2021)
Henrich Marián Rohaľ, č. d. 295  (jún 2021)       
Mia Sabolová, č. d. 189         (júl 2021)
Júlia Švedová, č. d. 7             (október 2021)

                    BLAHOŽELÁME!   
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

                             ÚMRTIA

Michal Dutko, č. d. 68              (november 2020)
Anna Roháľová, č. d. 36           (február  2021)
Michal Molčan, č. d. 209          (február 2021)
Jana Zoľáková, č. d. 89             (marec 2021)
Ján Jurec, č. d. 185                    (marec 2021)
Mária Maňková, č. d. 5             (marec 2021)
Anna Šuťaková, č. d. 136         (máj 2021)
Vasiľ Miženko, č. d. 16            (máj 2021)
Miroslav Michalica, č. d. 1      (jún 2021)
JUDr. Vladimír Šandala, č. d. 74  (jún 2021)
Mikuláš Červeniak, č. d. 55     (jún 2021)
Olga Záhradniková, č. d. 190   (jún 2021)
Mária Nováková, č. d. 192       (august 2021)
Mária Chomová, č. d. 146        (september 2021)
Juraj Rohaľ, č. d. 80                 (september 2021)
Helena Onuferová, č. d. 80      (september 2021)
Marta Pangrácová, č. d. 239    (október 2021)
Ján Karaffa, č. d. 105               (október 2021)
Helena Rohaľová, č. d. 86       (október 2021)
Michal Mihalik, č. d. 199        (november 2021)
Tomáš Hažlinský, č. d. 189     (december 2021)

               ČESŤ ICH PAMIATKE!
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
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