
 
                                                  

 

7.VYDANIE                

Deň  narcisov 
 

 

 

Počas celého dňa 15.4.2011 sa ulice miest a obcí 

na celom Slovensku premenili na krásny „žltý 

záhon narcisov“. 

A tak to bolo aj v našej 

obci. Žlté narcisy a žiaci 

Základnej školy v 

Kružlove s 

 pokladničkami oslovili 

našich občanov. 

 Kvietok jari „narcis“ –

symbolizuje 

spolupatričnosť 

a  

podporu onkologickým 

pacientom.  

Všetky aktivity  

a projekty „Ligy proti 

rakovine“  

sú financované 

 z výťažku zbierky a sú zamerané na pomoc a 

podporu ľuďom postihnutým onkologickým 

ochorením. 

       Dobrovoľní darcovia dostali narcis – symbol  

    porozumenia a nádeje.  

 

V našej obci sa vyzbieralo 222,46 €. 

 

VĎAKA  VÁM  VŠETKÝM, ČO STE SA 

 DO  ZBIERKY   ZAPOJILI !!! 

                       

                                                                                            Anna Šimcová 

Kružlovský hlas 

„Občasné noviny“ 

 

Vážení spoluobčania! 

Prihovárame sa Vám v čase, 

keď letné slnečné dní sú už za nami 

a jeseň sa pomaly, ale isto vkráda 

do našich príbytkov. 

 

Tak ako každý gazda, či hospodár, 

pozberal svoju úrodu zo záhrady 

a uložil ju do pivnice, tak aj my sme pozberali 

„našu úrodu-uskutočnené akcie“ 

a uložili ich do ďalšieho čísla obecných novín. 

 

A práve v tomto období, keď sa dní krátia, 

dostáva sa Vám do rúk nové číslo obecných novín. 

 

Chceme Vás oboznámiť 

s dianím v našej obci za posledné mesiace, 

zopár rád od lekára, prečítať si spomienky 

na históriu od nášho čitateľa a priblížiť Vám akcie, 

ktoré pre Vás pripravujeme ešte toho roku. 

 

Veríme, že čítanie obecných 

novín bude pre Vás príjemným 

relaxom. 

 

    Redakčná rada 

 

 



Projekty 
vypracované Obecným úradom Kružlov  v   

roku 2011: 

 
-Údržba prírodného amfiteátra a lavičiek 
-Zakúpenie používaného záchranného zásahového vozidla 
-Výmena okien na kultúrno-správnej budove Obce Kružlov 
-Rozšírenie internetových služieb pre používateľov  Obecnej knižnice v Kružlove 
-Rekonštrukcia ČOV – Kružlov 
 
 
 

Úspešné projekty: 
 
Materiálno-technické vybavenie DHZ Kružlov :    6 000 € 
-(zásahové odevy, zás. obuv, rukavice, kukly, čerpadlá) 
 

Doplnenie knižničného fondu Obecnej knižnice v Kružlove:   400 € 
-(knihy- náučná literatúra 3 ks, krásna literatúra pre deti 20 ks, náučná literatúra pre 
deti 5 ks, beletria pre deti 39 ks,) 
 

Obec Kružlov – prostredie pre zdravý vývoj detí a mládeže:  2 000 € 
-(futb. lopty, obecné dresy na športovanie, PC zostava, požiarna výstroj, tenisové rakety) 
 

Zachovanie tradičných rusínskych zvykov, tradícií a piesní Obce Kružlov:   3 800 € 
-( čižmy, kroje-komplet, akordeóny, zabezečenie ozvučenia a kamerových  služieb na 
podujatie „Zachovanie tradičných rusínskych zvykov, tradícií a piesní“ dňa 4. 9. 2011) 
 

Divadelné predstavenie :   450 € 
-(predstavenie „Vtáčie mlieko“ dňa 26.6.2011 profesionálnych hercov Divadla Alexandra 
Duchnoviča z Prešova) 
 

Podpora činnosti MKS v Kružlove :   3 900 € 
-(obnova tenisových kurtov, výmena oplotenia, tenisová sieť, volejbalová sieť, sada 
umelých čiar) 
 

Povodňové škody :  8 316 € 
-(dvojstupňové dúchadlo na ČOV, cirkulačné dúchadlo) 
 

Výmena okien a dverí ZŠ na budove A, B a telocvični:  94 788,90 € 
-(výmena okien a dverí na budove ZŠ a telocvični) 
 

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 6 bj: 65 100 € 
-(druhá bytovka) 
 

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 6 bj: 6 260 € 
-(druhá bytovka-inžinierske siete)  
          

          



 

Zmluva o partnerstvo 

 

 Ľudovo 

sa hovorí, že 

pieseň je most, 

ktorý spája 

ľudí.Veríme, že 

nielen pieseň, 

ale “Zmluva o 

parnerstve 

medzi obcou 

Kružlová okres 

Svidník a obcou Kružlov okres Bardejov”, ktorú 

podpísali starostovia obcí 10.7.2011 bude 

mostom, ktorý ešte pevnejšie spojí ľudí v oboch 

obciach. 

 V tomto duchu Mgr. Adrián Gužo, starosta 

obce Kružlová a Ing. Jozef Kmec, starosta obce 

Kružlov podpísali túto zriedkavú, no o to 

vzácnejšiu  zmluvu, v ktorej sa slávnostne 

zaviazali k vytvoreniu a udržiavaniu dlhodobých 

vzťahov našich obcí a podpore vo všetkých 

oblastiach, uskutočňovaniu výmenných akcií 

medzi našimi občanmi tak, aby sa vytvorili 

podmienky pre hlbšie vzájomné pochopenie 

vyhľadávaním spoločných záujmov, vzájomným 

obohacovaním našimi kultúrnymi a sociálnymi 

tradíciami a vytváraním nových spoločenstiev. 

 Veríme, že táto partnerská zmluva je 

základným kameňom diela, ktoré obe obce budú 

spoločne stavať a podporovať priateľské a 

slobodne udržiavané vzťahy v budúcnosti 

a jej napĺňanie bude v prospech oboch obcí a 

najmä v prospech nás  ľudí žijúcich v nich. 

 

  
                                                                                                          

Ing. Jozef  Kmec 

 

 

 

 

 

Výstavba bytoviek 

 
 Otázka bývania je v dnešnej 

dobe tak často spomínaná. Veď túžba, 

najmä mladých rodín osamostatniť sa, 

zariadiť si byt alebo dom podľa svojích 

predstáv je človeku vlastná už od 

dávna. 

 A tak aj v našej obci chceme 

takýmto rodinám pomôcť a dať do 

užívania dva 6.bytové domy. Prvá 

bytovka je už dokončená, čaká sa na 

kolaudáciu.  

S výstavbou druhej bytovky sa už 

začalo. 

 Bytovky sú postavené v peknom 

prostredí, dá sa povedať, že v centre 

obce. Blízko je obchodné centrum, 

zdravotné stredisko,  

dom služieb, pošta a obecný úrad.  

 

Anna Šimcová 

 



 
 
 

Zo športového okienka  

 
...Už po druhý krát   

  

  

Naša obec už po druhý krát 

sa stala dejiskom  

Majstrovstiev  

Slovenskav silovom trojboji. 

     14. a 15. mája 2011 

mohli naši občania  

a ostatní návštevníci 

sledovať 

skvelé výkony športovcov. 

     V sále Kultúrneho  

domu v Kružlove, kde súťaž 

prebiehala , zišlo sa veľa 

skalných priaznivcov tohoto 

športu. 

      Okrem pekných zážitkov 

zo súťaže, diváci mali 

možnosť sa občerstviť a 

pochutnať si na pečenej 

klobáske a guľáši. 

 
 

                     Anna Šimcová 
 

 

 

 

 

 

 

Regenerácia centra obce 
 

Cieľom každého mesta, či obce je zvyšovanie úrovne 

života jej obyvateľov 

a modernizácia. A takto je aj v našej obci. 

 Vďaka podanému projektu starostom obce a 

následne schváleného projektu 

 “Regenerácia centra obce”, získala obec finančné 

prostriedky. Tak sa začalo s výstavbou chodníkov, ktoré 

sú v našej obci tak veľmi potrebné, s výstavbou 

parkovísk, výsadbou zelene, osadením lavičiek, 

zhotovením krbu, altánku a fontány. 

 Chceme zmodernizovať oddychový priestor v 

okolí obecného úradu, a tým zvýšiť estetickú hodnotu 

centra obce. Veď oddychová zóna bude slúžiť nielen 

naším občanom, ale aj návštevníkom našej obce. 

  Niekomu sa zdá, že práce idú pomaly, ale 

postupuje sa podľa vopred pripraveného 

harmonogramu. Niekto možno má námietky, prečo s 

výstavbou sa začalo pri Obecnom úrade a nerieši sa 

dolná alebo horná časť obce. Tu treba povedať, že 

výstavba mohla prebiehať iba na pozemkoch, ktoré 

vlastní obec  a  práve tieto pozemky sú pri obecnom 

úrade. 

 Obec však chce a rieši aj hornú a dolnú časť 

obce. Veď na hornom cintoríne sa urobila nová 

asfaltová  cesta, osvetlenie, parkovisko, do lokality  

“Šelepivky” sa urobila prístupová cesta, osvetlenie, 

rozhlas, kanalizácia, plyn, voda, z vlastných finančných 

prostriedkov sme vybudovali most cez Slatvinec a 

dokončila sa výmena strechy a okien v základnej škole. 

V dolnej časti obce sme vybudovali detské ihrisko pre 

rôzne športové hry 

a v nemalej miere sme podali pomocnú ruku aj pri 

odvodňovacích prácach pri kostole. 

 Vieme, že nie je toho príliš veľa, ale nie je toho 

málo, čo sa nám prakticky za posledné roky podarilo 

urobiť. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí 

našu obec zveľadiť tak, aby sme sa všetci v nej dobre 

cítili, veď každý občan Kružlova si praje žiť v peknej 

kultúrnej a čistej obci.      

    Redakčná rada 

 

 
     



 

 

Z pera nášho čitateľa … 

( dokončenie doslovného prepisu príspevku autora článku ) 
 

 Po hospodárskej kríze v roku 1935 sa výroba obnovila ešte za pánov Kilingera a 

Teplického. Prišiel rok 1938 prvý Slovenský štát, kedy všetci Česi až na malé výnimky 

odchádzali zo Slovenska. Vtedy za vedúceho sklárne nastúpil Klement Záhradník. Mal 

účtovníka Zošuka. Sklo prezerala Marta Nachtmanová, ako technická kontrola a často jej 

vypomáhal Ján Puffler, ktorý pracoval v kancelárii. 

 V roku 1918 už nastúpili notárske úrady. Notársky úrad viedol notár a bol v Lukove. 

Do tohto notárskeho obvodu spadali obce : Lukov, Livov, Livovská Huta, Lenartov, Malcov, 

Snakov, Hrabské, Gerlachov a Kružlov. Obce, ako Kríže, Bogliarka a Krivé spadali pod 

notársky úrad Richvald, kde notárom bol Ing. Fecanin. 

 Hneď ako nastal notársky úrad, bol Mariantal premenovaný na osadu a pričlenený k 

obci Kružlov. Notárovi išlo o to, aby občania z Mariantalu platili dane a poplatky, aby si 

zvýšil svoj rozpočet. Inač notár  bol zvolený práve len robotníkmi a sklármi. Boli dve politické 

strany a to : demokrati a agrarnici. Agrarníkov volili roľníci a demokratov robotníci. Za 

obvod notára, ako demokrata boli len sklári v osade Kružlovská Huta. Na píle Víchr a spol. v 

Kružlove boli zamestnaní len roľníci z okolitých obcí a tieto volili agrárnu stranu. Preto, keď 

notár chcel byť zvolený, prichádzal do osady Kružlovská Huta. Obyčajne do krčmy, kde sa 

zišli sklári a volili notára. Notár po zvolení im dal sudok piva a poldecák pálenky. 

 Zlom nastal až v rokoch 1922 – 1923, kedy inžinier, ruský emigrant postavil turbinu 

pre potreby brusiarne a pulirne. Elektrikár Odložil zaviedol do všetkých domov elektrický 

prúd. Bol síce len na 120 woltov, ale už sa nepotrebovali petrolejky. Všetci obyvatelia osady 

Kružlovská Huta mali elektriku zadarmo. Zadarmo mali i byty a drevo. 

 V byte mal pán Melovský súkromnú poštu, obchod a trafiku. Poštu odvážal a dovážal 

každý deň i v sobotu na voze s pekným bielo – sivým koníkom občan Cingel z Malcova. 

 V rokoch 1923 – 1924 bola vybudovaná železnica z Prešova do Bardejova. Tým sa 

zrýchlil odbyt vyrobených sklárskych výrobkov. Vozy – drabiňaky prichádzali z Krivého a 

Kružlova a naložili balené sklo a viezli do Bardejova na železničnú stanicu a tam nakladali do 

vagónov. Sklo putovalo do veľkoskladov a predajní so sklom, kde väčšinou boli židia a odbyt 

bol zabezpečený. 

 Niekoľko riadkov o živote obyvateľov osady Kružlovská Huta. Obyvatelia naživali 

veľmi dobre, pri narodení detí pozývali za krstných pri sobáš i spolu hosťovali. K rodičkám 

dochádzala “Babka” z Gerlachova. Po pôrode chodila i kúpať detí. Zavolať je trebalo včas, 

lebo ináč musela ju zastupovať Mária Fecková. Na dvoroch týchto dlhých domov boli 

postavené pece na pečenie chleba. Mali dve diery a takto mohli piesť chlieb naraz dve rodiny. 

Pece sa vykúrili drevom, potom sa rozhrabalo uhlie a sadzali sa chleby. Väčšia rodina piekla 

až 5 chleby a menšia len dva chleby. Chleby boli veľké – okrúhle a po upečení chleba sa piekli 

i pagáče a točne – baby. 

 Každý byt mal na povale svoje miesto, kde si ukladali na zimu pre hovädzí dobytok a 

kozy seno, slamu a lístie z vŕby, rakyty a pod. Na dvore si stavali komôrky na uskladnenie 

výrobkov zo zakáľačiek. Stavali si drevárne na drevo, chlievy pre chov ošípaných a hydiny. V 

záhradach si pestovali zeleninu. Každý mal v záhrade i ovocné stromy. 

 Ďalej prejdem ku kultúrnemu a športovému životu sklárov. Budova, ktorá služila 

pánom na ustajnenie koní, kočiara a saní bola dlhá. Pri ceste bola veľká hala s javiskom a 

miestnosťou na tanečné zábavy. Dvakrát do roka sa hralo divadlo. Tanečné zábavy sa konali 

často. Zo začiatku boli dve kapely cigánske a to Jurčo z Kružlova a druhá Jančo z Hrabského. 



Sklári si postupne založili svoju kapelu, ktorá hrala podľa nôt. Hrali Gustáv Fecko na 

baskrídlovke, Július Kolčiter na klarinete, Gabriel Žlebek na bubne a vedúcim bol Hedel, 

ktorý hral na trúbke. Hrávali častejšie i vonku v prírode, ako i vo Vrbkách. 

 V roku 1935 až 1938 mali sklári i veľmi dobre futbalové mužstvo. Hrávalo sa na 

ihrisku na Tarnovskej lúke blízko rieky Topľa. Za mužstvo hrali hráči : brankár Ján Kolčiter, v 

obrane Ján Lupták a Pepo Lupták (boli to bratia), v útoku Košť, učiteľ z Malcova, František 

Žlebek, Vojtech Ružička, dvaja financi z Kurova a inžinier – emigrant z Ruska. Chodili tu 

mužstva z Košíc a Bardejova. Na futbal chodilo veľa ľudí i keď ihrisko nebolo oplotené. 

 Do Mariantalu chodili kolotoče, cirkusy i so zvieratami, rôzní fakíri, zápasnici, hltáči 

pohárov, ťahači vozov a podobne. 

 V sklárni bola pec vyrobená zo šamotu, dlhá asi 10 m a široká asi 5 m. Oheň do pece 

bol uhaňaný potrubím. Do tejto pece bolo urobených 10 dier a ku každej diere bola jedna 

pernica zo šamotu, ktorú vyrobil Žlebek na svojom pracovisku. Pernica bola asi 200 litrová a 

do týchto perníc sa hadzali staré črepy a piesok dovážaný z Čiech. 

 Okolo celej pece bolo urobené pódium z hrubých foršní od zeme asi 80 cm a dĺžka asi 

2 metre. Toto podium bolo okolo celej pece. Keď sa sklo varilo, pec bola uzavretá, aby sa 

dosiahla čo najväčšia teplota. Pri výrobe skla z perníc si každý sklár otvoril dieru ku pernice 

len tak, ako potreboval pri vyberaní skla z pernice. Na konci podia boli železné korýtka s 

vodou a drevená varecha na jednom a druhom konci. Na korýtkach boli vidlice, v ktorých 

sklár krútil píšťalou jednou rukou a v druhej držal drevenú varechu, v ktorej sklo schladzoval 

a pripravoval do formy na vyfuknutie. Ku každej pernice bol verštát zložený z majstra, prvého 

pomocníka a druhého pomocníka. Výrobu si podelili percentami tak, že majster mal 100 %, 

prvý pomocník 80 % a druhý pomocník 70 %. 

 Keď bolo sklo uvarené a súce k výrobe, dal pokyn šmelcír na zvolanie sklárov a 

ostatných, ako držičov formy, odnášačov skla do peciek. Boli to väčšinou cigáni. Určený 

cigán vzal dosku a valček k tomu účelu vyrobený a prešiel popod okná a bitím na dosku  to 

dávalo zvuk a takto budil každý deň i v sobotu o 5.00 hod. ráno do práce. Najprv vstávali 

majstri, ktorí pripravili píšťale, zakúrili do peciek pre hotové výrobky a pripravili formy. 

Museli vedieť čo majú vyrábať. Potom už prichádzali ďalšlí sklári a ostatní pomocníci. Keď 

už bolo všetko priparavené, asi 5 minút pred 6.00 hod. sklár Ján Bercel výzval všetkých, aby 

sa pomodlili ku svätému Antonkovi. Všetci bez rozdielu pokľakli a modlili sa. Socha vysoká 

asi 1 a pol metra 

sv. Antonka bola  na podstavci a pod ňou vedľké okrúhle hodiny na stene. Až tak sa mohlo 

začať pracovať. 

Prvý verštat vyrábal sklo z pernice a to poháre, kališky, krčahy, vázy a iné veci. 

Zložený bol z majstra Jozefa Nachtmana, prvý pomocník Karol Koseček, druhý 

pomocník Gustav Fecko ml. a bankár Jozef Čisárik. 

Druhý verštát tvorili majster Gustáv Fecko st., prvý pomocník Karol Nachtman a 

druhý pomocník Michal Fecko. 

Tretíl verštat tvorili majster Gustáv Kolčiter, prvý pomocník Jozef Kolčiter a druhý 

pomocník Július Kolčiter. 

Štvrtý verštat sa skladal z majstra Karola Nováka, Jozefa Štrausa a Júliusa 

Jagerského. 

 Piaty verštat tvorili : Ján Bercel, Štefan Billý, Vojtech Ružička. 

 Šiesty verštat bol : Rudo Hájek, Gorálka a Vojtech Ružička. 

 Siedmy verštat : Michal Perger, Jozef Perger a František Perger. 

 Ôsmy verštat : Rudolf Hájek, Jozef Ružička a Peter Ružička. 

 Deviaty verštat : Ján Lupták, Grošaft a Vojtech Jagerský. 

 Desiaty verštat : Ján Zakostelecký, Puffler a Jozef Horáček. 

 Keď sklári z perníc sklo vyrobili a odišli domov, vtedy šmelcír František Nachtman so 



svojími robotníkmi privážali pripravené črepiny a piesok dovezený z Čiech a nakladali do 

perníc. Pec uzavreli, aby sa sklo varilo tak, aby do 5.00 hodiny bolo sklo pripravené pre 

sklárov. Toto sa dialo pod dozorom šmelcíra. 

 Spolu s budovou sklárne boli pribudované i budovy pre viazačky skla a prezeračku 

skla – technickú kontrolu a pulírov a brusičov skla. Pani Kilinger a Teplický boli zhovievaví 

ku sklárom aj tým, že dali prácu, ako viazačky skla vdovám po sklároch, aby mohli vychovať 

svoje deti. Boli to vdovy Horáčková, Štrausová, Pufflerová, Terézia a Nanka Feckové a 

ďalšie. 

 V pulírni a brusiarni skla pracovali : Karol Pletz, Jozef Mikuška, Jozef Jagerský, 

Andrej Lazor, Štefan Pletz, Jozef Nirka , Ján Pletz a ďalší. Títo vedeli sklo nielen brúsiť, ale 

vyrobiť vázu s ornamentami, na poháre vypísať venovanie na pamiatku. Turistom na počkanie 

vyrobiť vázu s ornamentami, kvetmi, jeleňom a podobne. 

 Každý sklársky majster mal svoju skrinku, kde mal uložené píšťale rôznych druhov, 

dlhšie, kratšie, hrubšie, tenšie a iné náradie potrebné k výrobe. Sklárski majstri si požičiavali 

najmä kliešte, drevené lavice a iné veci. Keď sklári pernice vyrobili a cigáni z peciek sklo 

vyrobené vybrali z každej piecky a bolo ich 10 i viac a odniesli do viazarne od každého 

verštatu zvlášť. Tu prezeračka skla každému majstrovi jeho vyrobené sklo prezrela a chybné 

kusy hádzala do koryta a ich aj rozbila. Toto rozbité sklo sa používalo na ďalšie spracovanie 

do prípravne, kde sa triedilo na biele a zelené črepiny. Prezeračke vypomáhal i Ján Puffler, 

ktorý pracoval v kancelárií. 

 Pri výrobe skla malo veľký význam i pracovisko kováča a tokára. Kováčom bol 

skúsený kovač, ktorý vedel podkúť kone, no najmä pre sklárov opravovať železné formy a 

všetky veci zo železa opraviť, prípadne urobiť nové. Mal na starosti hať, ktorú reguloval tak, 

aby bolo dostatok vody pre potreby sklárne a svietenie domácnosti. Elektrikár p. Odložil  sa 

staral o turbinu a zapájanie elektriny. 

 Tokár Rajmund Nachtman vyrábal drevené formy na rôzné vázy, demižony, krčahy, 

rôzne malé i veľké misky na cukor, soľ a mnoho ďalších vecí pre sklárov. 

 Drevo – šahovinu vozli na šajplatz furmani z Kružlova a Krivého. Boli to Šandala, 

Maňkovci, Choma a ďalší. Túto šahovinu od furmanov preberal Vlado Záhradník a neskoršie 

aj Jozef Perger. Drevo sa ukladalo a zásoby boli i na niekoľko mesiacov. 

 Na gazametri bol Peter Lazor z Krivého, ktorý mal na starosti kúrenie drevom tak, aby 

bola stála teplota pece. Dbal, aby na pokyn sklárov buď pridal alebo uberal teplotu. Teplota v 

peci bola nad 1 100 stupňov teploty. 

 Po roku 1938 vznikol prvý Slovenský štát, vtedy skláreň pracovala naďalej, ale už 

väčšinou  pre nemeckú armádu. Piesok, ktorý sa dovážal z Čiech sa zastavil a ako náhrada sa 

dovážal z Poľska. Česi boli pod Protektorátom. Dovážaný piesok nebol už taký kvalitný, a 

preto sa vyrábalo sklo väčšinou zelené. Mnoho Čechov odišlo zo Slovenska. Židia boli 

odvážaní z dedín do Bardejova na železničnú stanicu a nakladaní do vagónov a odvážaních 

do táborov. 

 Skláreň takto pracovala celé 6 roky Slovenského štátu. Po odchode Čechov v roku 

1938 ako Moravan ostal Klement Záhradník ako vedúci sklárne. Keď už odišli i židia, odbyt 

skla bol slabší a nakonec prestal. Záhradník ako starší občan prestal viesť skláreň a bolo 

utvorené družstvo, ktoré zo dňa na deň upadalo aj tým, že mladí sklári odišli za inou prácou 

do štátnych služieb a ostatní sklári odchádzali do Čiech do sklární i celé rodiny sa sťahovali 

do Lednických Rovní a inde na Slovensko. Skláreň prestala pracovať v roku 1949 a všetky 

formy a iný materiál bol odvezený na Lednické Rovne.                                          

       
František Fecko 

 



Zdravotné  okienko 

 

…Lekár radí  
Zdravé zuby po celý život. 

 

 Každý človek, ktorý chce mať zuby zdravé, sa o nich musí dobre starať. Správnu ústnu 

hygienu nie je možné naučiť sa sám od seba alebo od svojich rodičov, ktorí to väčšinou tiež 

nevedia, ale iba od na to školených odborníkov.  Rozhodujúcu úlohu pri tom má motivácia, 

dôsledný a opakovaný nácvik a správne pomôcky. Veľmi dôležitá je trpezlivosť a vytrvalosť 

pri zmene zlých návykov pri čistení. Pri používaní správnej zubnej a medzizubnej kefky, je 

dnes možné získať takmer 100 % kontrolu nad zubným povlakom, ktorý je príčinou zápalu 

ďasien, paradentózy a zubného kazu. Krvácanie z ďasien a nepríjemný dych je dôsledkom 

nesprávnej, nedostatočnej alebo neúplnej hygieny. 

 Keď sa naučíme správne čistiť zuby, ( čo nie je vždy jednoduché ) prestáva sa tvoriť 

zubný povlak a následne zubný kameň. Dokonale čistý zub sa nekazí, jeho ďasno nekrváca a 

okolie nepáchne. 

  Bežna zubná kefka nemôže poskytnúť úplnú kontrolu nad povlakom v kritických a 

nedostupných miestach medzi zubami a pri ďasnách. A pritom práve zubný povlak v 

nedostupných miestach zodpovedá za 100 % kazov a zápalov ďasien. Tie vznikajú aj kvôli 

vláknam a hlavičke bežnej zubnej kefky. Jej vlákna bývajú 

príliš tvrdé na to, aby sa mohli prispôsobiť povrchu zubov 

a hlavička kefky je zase zvyčajne príliš veľká na to, aby sa 

ňou dali zuby správne vyčistiť. Žiadna normálna zubná 

kefka nedokáže totiž dobre vyčistiť medzizubný priestor. 

Práve tam sa nachádza zubný povlak, ktorý je príčinou 

zubného kazu a zápalov ďasien. 

 Len pravidelné a šetrné umývanie medzizubných 

priestorov pomocou medzizubnej kefky vedie už po 

niekoľkých dňoch pravidelného používania k zastaveniu 

krvácania, čo je znakom ústupu zápalu. Toto sa dá 

dosiahnuť iba individuálnym tréningom, pretože  iba tak 

sa dá získať potrebná zručnosť, ktorú treba neustále 

zdokonaľovať pravidelnými stretnutiami a prehliadkami. 

Iba potom nebude nijaký zubný kaz, žiadna gingivitída,  ani parodontitída . 

 

Len zdravé zuby a zdravé ďasná po celý život. 

 

 
                                                                                                  Mudr. Karol Mikloš 

                                                                                                           stomatológ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. obvodové  slávnosti kultúry-Kružlov 2011 

Ani upršané a chladné počasie neodradilo milovníkov 

folklóru, aby neprišli do Kružlova na tohtoročné obvodové 

slávnosti. 

 V nedeľu 3. júla 2011 sa v amfiteátri uskutočnila 

“Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru v rámci 45. 

obvodových slávnosti kultúry” - po našom “festival”. 

 Obvodové slávnosti otvoril  starosta obce Ing. Jozef Kmec, ktorý srdečne privítal všetkých 

priaznivcov ľudového spevu, ľudových zvykov a tradícií z blízkeho a ďalekého okolia. Medzi hosťami, 

ktorí prišli pozrieť folkór do Kružlova, bol aj primátor mesta Bardejov MuDr. Boris Hanuščák, 

starosta obce Sveržov a zároveň poslanec PSK p. Pavol Ceľuch, ako aj starostka obce Rešov Ing. 

Helena Jamroškovičová. Po slávnostnom otvorení sa ujal slova Dr. Ivan Bandurič, predseda Rusínskej 

obrody – regionálny klub Bardejov.  

 Po slávnostnom privítaní a úvodnom slove nasledoval spev, hudba, tanec -  bohatý 

kultúrny program, v ktorom diváci mohli sledovať vystúpenia miestnych a pozvaných účinkujúcich. 

Krásnymi rytmickými tancami a spevmi sa na tohtoročnom festivale predstavil Folklórny súbor 

Šarišan z Prešova, ktorý svojim vystúpením aj zakončil 45. ročník obvodových slávnosti kultúry v 

Kružlove.   

 Záverečné slovo mal starosta obce, ktorý účinkujúcim poďakoval za ich krásne umelecké 

predstavenie, divákom za účasť, sponzorom a organizátorom, za pomoc pri usporiadaní obvodových 

slávností. 

 Potlesky a úsmevy na tvárach prítomných ľudí, hoci aj pod dáždnikmi, svedčili o tom, že si 

vychutnali pekné kultúrne podujatie a veríme, že každý z nich si odniesol domov krásny umelecký 

zážitok. 

                                                                                                                                     Anna Šimcová 

 
_____________________________________________________________________ 

Krásne jubileum 
 

  Nie je veľa ľudí, ktorým je dopriate dožiť sa vysokého veku. No v našej obci k 

takýmto  sa priradili Mária Jagerská, Juraj Miženko a Oľga Zahradníková, ktorí sa dožili   

krásnych 90. rokov. 

 Napriek peknému vysokému veku, majú ešte stále dobrú pamäť. Pamätajú si všetko 

z mladosti, zo školy, z pracoviska, z vojny, pamätajú si ľudí a ich mená.  Zaujímajú  sa o 

dianie nielen u nás, v našej obci, ale aj vo svete a to pozeraním televízie a čítaním novín a 

časopisov , donedávna  bez okuliarov. 

 “Najbližšia rodina a susedia mi boli a sú oporou a potešením“, týmito slovami 

privítali  jubilanti  vo svojich  príbytkoch  starostu obce Ing. Jozefa Kmeca a pracovníčku 

OcÚ p. Šimcovu.  

 Na slávnostnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo jednotlivo podľa jubilea  v dome 

oslávencov, prihovoril sa  im  starosta obce. V mene obecného úradu zaželal ešte veľa 

pekných, radostných a pokojných chvíľ v kruhu svojich najbližších a odovzdal  im  kyticu a 

darček. 

                                                               Anna Šimcová 



Zachovanie tradičných rusínskych tradícií a piesní obce 

 
Kultúrne slávnosti v Kružlove sú jedným z najväčších lákadiel 

pre všetkých milovníkov folklóru. A tak to bolo aj v nedeľu 4.9.2011. 

 Príjemný, slnečný deň, priam stvorený pre kultúrne podujatie, 

prial účinkujúcim a tiež divákom festivalu pod názvom “Zachovanie 

tradičných rusínskych tradícií a piesní obce”. 

 Kultúrne podujatie otvoril starosta obce, ktorý v úvode privítal 

všetkých účinkujúcich, divákov a hostí. Osobitne privítal starostov 

susedných obcí, menovite starostu obce Kružlová Ing. Adriána Guža, s 

ktorým máme podpísanú partnerskú zmluvu. Ďalej srdečne privítal 

správcu gréckokatolíckej farnosti o. Pavla Chanátha,o. Františka 

Dancáka bývalého správcu farnosti  a predsedu Regionálneho klubu Rusínskej obrody v Bardejove Dr. Ivana 

Banduriča.      

 Po slávnostnom otvorení a úvodnom slove, nasledoval kultúrny program, ktorým sprevádzala Patrícia 

Šoltisová.    

 V úvode vystúpili deti z  materskej a základnej školy. V programe 

vystúpili   sestry Maňkové, Viktória Kožená a  spevácke trio Michaela 

Laurová, Silvia Maňková a Patrícia Šoltisová. V mužskej speváckej 

skupine vystúpili Erik Luščák, Matúš Suchý a Lukáš Voška.  Nádherným 

spevom zaujala divákov  aj staršia mužská spevácka skupina “Lipka”. 

 Po vystúpení domácich nasledoval spev, hudba, tanec folklórneho 

súboru Makovička zo Svidníka. 

 Temperamentými goralskými, rusínskymi a  slovenskými piesňami 

sa predstavila známa ľudová skupina 

Kollárovci z Kolačkova.  Svojimi 

krásnymi piesňami si podmanili celé obecenstvo. Okrem svojho programu 

pripravili detskú  spevácku súťaž spomedzi divákov. Nakoniec všetkých 

odvážnych  súťažiacich odmenili CD  - nosičom. 

 V závere  sa starosta obce poďakoval účinkujúcim za ich krásne 

predstavenie, divákom za ich bohatú účasť a organizátorom za pomoc pri  

usporiadaní kultúrneho podujatia. Pripomenul, že festival finančne 

podporil Úrad vlády SR v rámci programu “Kultúra národnostných 

menšín”. 

 Festival bol ukončený tradičným slávnostným spevom “Na mnohaja a blahaja lita”, ktorý zaspievali 

členovia speváckej mužskej skupiny “Lipka”, mužské spevácke trio, ku ktorým sa pridali diváci. 

 Veríme, že každý z prítomných si domov odniesol len tie najkrajšie dojmy.           Anna Šimcová 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

Koncert  svetovej  klasiky  v  Kružlove 

 
 Nedeľa, 9.10.2011, bola pre našu obec  slávnostnejšia a výnimočnejšia. Veď po prvý krát v histórii 

Kružlova,  naši občania a ostatní návštevníci mali možnosť v sále kultúrneho domu  sledovať “Koncert svetovej 

klasiky”. Tento koncert bol  prvým svojho druhu v Kružlove, v ktorom účinkoval orchester ART COLLEGIUM 

NICOLAUS, spevácky zbor Tatran z Liptovského Mikuláša, sólo Michaela Kušteková a náš “kružlovčan” 

Ľubomír Popik. 

 Koncert slávnostne otvoril starosta obce Ing. Jozef Kmec, ktorý srdečne privítal účinkujúcich, divákov a 

hostí. 

 Po úvodnom slove zazneli prvé hudobné melódie orchestra na 

čele s dirigentom a po ňom  prekrásny “Otčenáš” v podaní Ľubomíra 

Popika. 

 Nádherná hudba od známych skladateľov a prekrásny  spev 

Michaely Kuštekovej a Ľubomíra Popika, ktorí zaspievali  nielen v 

rodnej reči, ale aj  v češtine a v nemčine, získali  si obdiv  a veľký 

potlesk  všetkých poslucháčov. Známe umelecké diela sa ozývali v sále, 

ktorá bola divákmi celkom obsadená. 

Záverom, po odovzdaní kvetov,   starosta  obce poďakoval  účinkujúcim 

za nevšedný umelecký zážitok z koncertu a poprial im veľa úspechov do 

budúcna.   



                                                         

 

Športové hry seniorov 
  

Bol piaty júnový deň 2011 – deň konania 

okresných športových hier SENIOROV. Po 

úspešnom minuloročnom zavŕšení týchto hier na 

domácom ihrisku TJ Strojár, sa tieto v tomto roku 

presunuli pod Čergovské pohorie do obce Šiba. 

Zišlo sa tam 17 päťčlenných družstiev z rôznych 

obcí, v ktorých sídlia základné organizácie Jednoty 

dôchodcov, s cieľom vzájomného športového 

súperenia. 

     Po prezentácii a úvodných formalitách, 

nastúpili družstvá k plneniu súťažných podmienok. 

Súťažilo sa v disciplinách : beh – muži 60 m, ženy 

50 m – hod granátom na cieľ, hod baguľou 

(palicou), kopnutie lopty do malej bránky, hod 

tenisovou  loptičkou do pyramídy. Každý súťažiaci 

svojim výkonom získaval body pre svoje družstvo. 

Za ZO JDS Kružlov nastúpilo družstvo v zložení 

Jozef Džunda, Ján Štefanov, Zdeněk Zakopal, 

Helena Rohaľová a Daniela Džundová. Do 

nepovinnej súťaže sa zapojila Mária Zakopalová – 

hod čižmou a Vasiľ Rohaľ – streľba zo vzduchovky. 

Súťaž prebiehala v priateľskom ovzduší. 

Po jej ukončení prišiel čas hodnotenia. 

Víťazom súťaže a 1. miesto získala ZO JDS zo 

Stebníka, na 2. mieste sa umiestnila ZO JDS 

Malcov a 3. miesto vybojovala ZO JDS Kružlov. 

Víťazným družstvám boli  Okresnou organizácou 

JDS udelené diplomy, ktoré slávnostne odovzdala 

predsedníčka OO JDS Mgr. Anna Petričová. V 

popredí diania stál starosta miestnej obce, ktorý 

víťazným družstvám odovzdal upomienkové poháre 

s malou pozornosťou. Všetkým bol podaný chutný 

guľáš s prípitkom a domácimi koláčmi. 

Konzumáciu jedál spríjemňoval kultúrny program, v 

ktorom predsedníčka Mgr. Anna Petričová 

oznámila, že ďalší ročník okresných športových hier 

2012 sa bude konať v obci Sveržov.     
Také bolo nedeľné odpoludnie 5. júna 

pripravené pre našich dôchodcov, sprevádzané 

mladosťou, energiou, radosťou a batôžkom 

občerstvenia od pána starostu obce do slnkom 

prehriateho dňa. V doprovode nechýbali ani 

členovia výboru ZO JDS a vyslaný poslanec 

Obecného zastupiteľstva v Kružlove p. Miroslav 

Hudák. Všetci držali palce svojim vyvoleným. 

Podarilo sa! Neprišli naprázdno. Vitrínu  starostu 

obce Ing. Kmeca  od udaného dňa obohacuje pohár 

s nápisom 3. miesta, Športové hry seniorov “Šiba 

2011”. 

 

Ferdinand Kurus 

                  predseda ZO JDS v Kružlove 

 
 

 

Stretnutie s dôchodcami 
Medzi milé podujatia, ktoré  obec každoročne pripravuje, 

určite patrí aj posedenie  s dôchodcami, ktoré už tradične 

organizujeme v mesiaci októbri, ktorý je “Mesiacom úcty k 

starším”. 

 Aj takýmto spôsobom si chceme uctiť našich 

seniorov, chceme im poskytnúť priestor na stretnutie, 

rozhovory, spomínanie, odpútať sa od každodenných starostí 

a povinností. 

 Naši milí dôchodcovia aj toho roku pozvanie príjali a 

23. októbra sa v sále kultúrneho domu na tomto podujatí 

stretli. Starosta obce srdečne privítal všetkých dôchodcov a 

tiež aj hostí. Vo svojom prejave dal do popredia dôležitosť 

úcty k starším a pripomenul, že starší ľudia si právom zaslúžia 

našu pozornosť počas celého roka, nielen v súvislosti s 

mesiacom október. V krátkosti poinformoval prítomných, čo 

sa za posledných desať mesiacov v našej obci udialo a aké 

akcie do budúcna pripravujeme. Krátkym príhovorom 

vystúpil aj predseda ZO Jednoty dôchodcov v Kružlove p. 

Kurus Ferdinand, ktorý sa v mene všetkých dôchodcov 

poďakoval starostovi a obecnému zastupiteľstvu za 

zorganizovanie takéhoto podujatia. 

Básňou začala svoj príhovor tajomníčka OO Jednoty 

dôchodcov v Bardejove p. Jurečková. Vo svojom vystúpení 

prihovorila sa dôchodcom, poďakovala sa za ich prácu, 

ocenila, že nestoja bokom, ale svoje skúsenosti rozdávajú 

ďalej a sú napomocní v obci. 

 Vyzdvihla prácu Jednoty dôchodcov a informovala 

prítomných, že pri príležitostí Mesiaca úcty k starším KO JDS 

v Prešove udelila vyznamenie svojim aktívnym 

funkcionárom. Pán Ferdinad Kurus predseda ZO Jednoty 

dôchodcov v Kružlove bol ocenený II. stupňom.  
 Svoj príhovor básňou začala a básňou príhovor 

ukončila. 

Po bohatom kultúrnom programe, v ktorom vystúpili žiaci 

základnej školy, po pohostení a občerstvení, niektorí 

dôchodcovia si aj veselo zanôtili. Každý prítomný dôchodca 

dostal nástenný kalendár s motívom obce Kružlov. 

 Záverom starosta obce v mene svojom a v mene obce 

poďakoval všetkým dôchodcom za ich celoživotnú prácu. 

Poprial im pevné zdravie a ešte veľa slnečných dní v kruhu 

svojich najbližších. 

 Veríme, že stretnutie našich starších spoluobčanov sa 

aj v tomto roku vydarilo. 

 

   Redakčná rada 



Deň zeme 
     Aj tohto roku Miestne kultúrne stredisko v 

Kružlove pod vedením 

p. Bajcurovej a za širokej účasti žiakov, 

zorganizovalo brigádu 

pri príležitosti “Dňa zeme”. Tentokrát si vybrali 

objekt, tzv. “KOLESO”,v lese v dolnej časti obce. 

     Zarastený chodník a okolie okolo kolesa pomohli 

vyčistiť aj pracovníci aktivačnej činnosti pod 

vedením koordinátorky Ivety Maňkovej. 

     “Koleso” má dlhodobú  históriu. V čase, keď 

bola v obci skláreň,miestni obyvatelia si v lese 

urobili “parket” v podobe kolesa. Podľa spomienok 

niektorých ešte žijúcich “hutníkov”, zábavy na 

kolese boli veselé. Uskutočňovali sa skoro každú 

nedeľu. Začalo sa skoro po obede 

a trvali do noci. Zvyčajne sa podávalo čapované 

pivo a varené 

párky 

alebo 

klobása. 

     Tento 

zvyk sa 

udržal aj 

naďalej, hoci 

skláreň bola 

zrušená. 

V neskoršom období, za chodu ZŤS bolo koleso 

vynovené, podlaha parketu vybetonovaná a okolo 

železné zábradlie. Neskôr, keď sa vybudovali 

kultúrne domy, koleso začalo chradnúť. Žiaľ, zub 

času nedal na seba dlho čakať a tak koleso zarástlo 

burinou, vylámali sa lavice a zničilo sa. 

     A tak vďaka snahe a ochote horemenovaných, 

“koleso” dostalo nový šat. Je upravené a okolie 

kolesa skrášľujú zasadené stromčeky a kvety. Je tam 

možnosť oddýchnuť si alebo upiecť na ohníku 

špekáčiky,či 

slaninku. 

Chceme len 

podotknúť, že 

koleso sa 

nachádza na 

súkromnom 

pozemku a tak z 

dôvodu 

požiarnej 

bezpečnosti je      potrebné nahlásiť organizovanie 

akcií na kolese (opekanie a pod.) buď na Obecnom 

úrade v Kružlove alebo priamo vlastníkovi pozemkov.

       

            Anna Šimcová 

 

 

Škola v novom šate 

 

 Ani sme sa nenazdali, ako rýchlo 

ubehol čas letných prázdnin a sladkého 

ničnerobenia a na brány škôl zaklopal 

nový školský rok. 

 S otázkou, čo im prinesie, ho plní 

očakávania privítali učitelia, ale najmä 

žiaci našej základnej školy. Škola, ktorá s 

otvorenou náručou a v novom šate 

privítala vo svojich priestoroch 116 žiakov 

túžiacich po poznaní a objavovaní nových 

obzorov. 

 Keďže zub času na škole zanechal 

svoju nezmazateľnú stopu, výmena starých 

okien za nové nebola len estetickou 

záležitosťou, ale aj  

ekonomickou nutnosťou. Rekonštrukcia, 

ktorá prebiehala počas vyučovacieho 

procesu, kládla zvýšené nároky na 

organizáciu a bezpečnosť. Výsledok však 

stojí za to. 

 Úsilie všetkých zúčastnených 

prinieslo svoje ovocie a dnes nás škola 

víta v novom šate a s nádejou, že sa do jej 

vynovených priestorov budú radi vracať 

nielen učitelia a žiaci, ale všetci priatelia 

školy.  
 

 

Mgr. Iveta Onderčaninová 



Z každého rožka troška .... 

 
 

... Stolnotenisový turnaj 

 

 Začiatok roka už tradične patrí fanúšikom, ale najmä súťažiacim stolnotenisového turnaja. 

Toho roku 20.3.2011 sa sála kultúrneho domu stala miestom ďalšieho turnaja o pohár starostu obce. 

 Súťažiaci boli rozdelení do 3 skupín. 

 Víťazi jednotlivých skupín boli následovní : 

 

I. skupina : Ján Džunda            II. skupina : Marek Maňko        III. skupina: Rastislav Onufer 

                    Tibor Poloha                                Michal Berecký                           Slávka Štrausová 

                   Stanislav Bajcura                        Martin Trojanovič                       Stanislav Hoďo 

 

                    
 

 Športová atmosféra bola výborná. Pre športovcov bolo pripravené občerstvenie. 

Ceny víťazom odovzdal starosta obce Ing. Jozef Kmec, ktorý aj stolnotenisový turnaj – 2011 ukončil. 

 
...Fašiangové stretnutie členov súboru Lipka 

 

 Dňa 25.2.2011 sa v sále kultúrneho domu zišli bývalí, ale aj súčasní členovia súboru Lipka. 

Pri malom občerstvení, ktoré im pripravili pracovníčky Obecného 

úradu a MKS, zaspomínali si na staré – mladé časy, keď 

reprezentovali našu obec v speve. 

 Na tomto stretnutí nechýbala harmonika a ich nádherný 

spev. Že to  bolo pekné stretnutie, svedčí aj zápis členov súboru 

Lipka  v  našej kronike 

       ..... “ďakujeme za pekné posedenie všetkým organizátorom “. 
 

 

... Z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Kružlove 

 

Dňa 29.4.2011 sa muži DHZ zúčastnili  nočnej súťaže v Zlatom. Obsadili dvadsiate miesto. 

Dňa 28.5.2011 na Obvodovej súťaži DHZ v Tarnove, muži nášho DHZ sa umiestnili na VI. mieste a 

ženy vybojovali IV. miesto. 

Na Okresnej súťaži  v Kurime  12.6.2011 sa zúčastnili iba ženy DHZ, kde získali IV. miesto. 

O pohár starostu obce v Kľušove, dňa 19.6.2011, v súťaži ženy obsadili II. miesto a muži IX.miesto.  
O pohár starostu obce v Richvalde, dňa 13.8.2011   ženy obsadili  2. miesto   

2 
 Dňa 11.7.2011 DHZ zasahoval v obci Gerlachov, kde po silnom daždi zaplavilo jednu ulicu pri 

rodinných domoch. Po obvolaní členov DHZ Kružlov a príprave techniky bol zahájený výjazd do obce 



Gerlachov. Po zhodnotení situácie na zaplavenej ulici boli použité 2 kusy plávajúcich čerpadiel. 

Veliteľ zásahu bol Peter Šveda a zasahujúci členovia Tomáš Gaľan, Roman Hovanec, Dávid Maňko a 

Mária Grešáková.  

 V ten istý deň vo večerných hodinách zasahoval DHZ pri dopravnej nehode v Kružlove. Veliteľ 

zásahu do príchodu HaZZ bol Peter Šveda a zasahujúci členovia DHZ Roman Hovanec, Slavomír 

Laura, Miroslav Berecký a Mária Grešáková. 

 

 

 

... Delegácia z Česka 

 
 Dňa 29.8.2011, starosta obce Ing. Jozef Kmec spolu s veliteľom DHZ Petrom Švedom privítal 

delegáciu dobrovoľných a profesionálnych hasičov okresu Přerov z Českej republiky na čele s Ing. 

Radekom Hlavinkom, starostom OSH Přerov. 

 Členovia delegácie si prezreli nové priestory hasičskej zbrojnice, 

vybavenie jednotlivých  miestností, výzbroj a výstroj našich hasičov a 

krátke ukážkové cvičenie pri simulovanom požiarnom zásahu. 

 Toto stretnutie bolo srdečné a vydarené, obohatené skúsenosťami z 

oboch strán a v budúcnosti by bolo dobré v takýchto výmenných 

návštevách pokračovať. 

 

 

 

... Deň otvorených dverí 

 V nedeľu, 4.9.2011 počas festivalu od 13.oo do 17.oo hodiny, bol pre občanov a ostatných 

návštevníkov pripravený aj “Deň otvorených dverí “ hasičskej zbrojnice. 

Záujemcovia si mohli prezrieť a oboznámiť sa s vybavením jednotlivých 

miestností,  ako aj s výzbrojou a výstrojom 

našich hasičov.   

 

 

 

 

... Obecná knižnica 

 

      V auguste obec obohatila knižný 

fond vďaka dotácií z MK SR v obecnej knižnici o nové tituly pre deti i dospelých. 

 Na svoje si prídu nielen čitateľky zamilovaných, ale aj čitatelia dobrodružných románov a tiež 

aj mládež. 

 Naša knižnica sa môže pochváliť novými knihami rôznych žánrov detskej literatúry,  literatúry 

pre dospelých, dejiny, encyklopédie a ďalšie.  
 Zoznam nových knižných titulov nájdete v knižnici. Tešíme sa na Vašu návštevu. 

 

           

Redakčná rada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slávnostné uvítanie detí do života 
 

     V nedeľu 08.05.2011 sme slávnostne privítali v obradnej sieni tie najdrahšie a najvzácnejšie 
poklady našej obce, našich najmenších  občanov Kružlova. Sú to tieto poklady : 

Dávid Tomko 
Bianka Švedová 

Sára Dulinová 
Sára Dostálová 

Zuzana Babčáková 
Natália Nováková 

Jozef Kmec 
Amália Billá 

Šimon Renčko 
 

     Tohtoročné uvítanie malých Kružlovčanov do života bolo o to slávnostnejšie, lebo sa konalo v “Deň 
matiek”. 
     Po úvodnej básni, ktorú predniesla Žaneta Kaľová, matrikárka obce Mgr. Ivana Loziňaková otvorila 
slávnosť, privítala všetkých zúčastnených a predstavila starostovi najmenších spoluobčanov a 
poprosila ho o príhovor. 
     Starosta obce Ing. Jozef Kmec sa prihovoril šťastným rodičom. Zaželal im veľa úspechov pri 
výchove detí a tým najmenším poprial veľa zdravia, šťastia, múdrosti, aby po celý život prinášali 
svojim rodičom radosť, lásku a pohodu. 
     Každá mamička okrem kvietka dostala aj finančný príspevok obce pre novorodenca v sume 50 €. 
Rodičia sa podpísali do pamätnej knihy. 
     Toto milé stretnutie spríjemnili piesne, ktoré zaspievali Silvia Maňková, Patrícia Šoltisová a 
Michaela Laurová, ktorých hudobne sprevádzal Jaroslav Billý. 
      

 
     Veľa šťastia, zdravia a lásky naše milé detičky ! 

  

Anna Šimcová 

 

  

 

 

                                          

Sviatok našich detí 

 
 Tento rok nám počasie vyšlo v ústrety a naše deti si mohli naplno 

vychutnať pripravené akcie pri príležitosti “Dňa detí”. Futbalové ihrisko sa stalo 

na čas dejiskom kultúrneho podujatia. Vchod na ihrisko lemoval nápis “Vitajte v 

Šašove”, čo bolo predzvesťou, že podujatie bude v “šašovskej podobe”. 

 Krásne popoludnie otvoril starosta obce Ing. Jozef Kmec a potom dostala 

slovo Terézia Kolcunová, ktorá celé podujatie odmoderovala. 

 Veľký záujem u detí vzbudili členovia Policajného zboru z  Bardejova, 

ktorí predviedli ukážku poslušnosti a výcviku služobných  psov, čo pre deti bolo 

veľmi zaujímavé. Taktiež deti s veľkým nápätím  pozerali na krátku ukážku 

hasenia požiaru hasičským autom,  ktorú pre nich pripravil DHZ v Kružlove. 

Pre deti boli pripravené zábavné športové súťaže.  Za každý ich výkon boli 

ocenení sladkou odmenou. Deti si mohli dať namaľovať na tvár motívy rôznych 

zvieratiek a iných kresieb. Pochutnali si na upečenej špekáčke s horčicou a nezabudlo sa aj na pitný 

režim. 

 Príjemnú atmosféru vytvárala aj hudobná produkcia v podobe známych detských pesničiek.  
 Záverom môžeme konštatovať, že akcia bola veľmi vydarená a pri výchove mladej generácie aj 

prospešná. Usmiate tváre detí hovorili za všetko. Veľká vďaka patrí organizátorom. 

 Anna Šimcová 



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

SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA 

 

Za  obdobie  október 2010 –  október 2011 

NARODENIA 

 

Šimon  Renčko                   (november 2010)) 

Nella  Hanuščáková           (február 2011) 

Ester  Chanáthová             (máj 2011) 

Dominika Dulebová           (máj 2011 ) 

Tomáš Kakalec                   (júl 2011 ) 

Lea Mária Horňáková       (september 2011) 

Jana Hnátová                     (september 2011) 

Veronika Micheľová          (október 2011) 
Srdečne vítame prisťahovaných  občanov Kružlova: 

Sofia Štofková                    (január 2011) 

Jakub Kaščák                     (august 2011) 

 

Blahoželáme ! 

 

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

ÚMRTIA 

 

Štefan  Barlog, č. d. 203       (november 2010)) 

Milan  Šveda, č.d. 27            (február 2011) 

Mária  Suchá, č.d. 120         (apríl 2011) 

Helena Lazorová, č.d. 121   ( máj 2011) 

Marta Šandalová, č.d. 187   (máj 2011 ) 

Jozef Hažlinský, č.d. 189     (september 2011) 

 

 

 

 

 

Česť ich pamiatke ! 

 

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

 

KALENDÁRIUM 

 

Výber niektorých významných svetových dní               Kružlovský hlas – občasné noviny 

od I. - IX. – 2011              vydáva : Obecný úrad Kružlov 

04.01.2011 -   Svetový Braillov deň               redakčná rada : Ing.Jozef Kmec 

04.02.2011-   Svetový deň boja proti rakovine          Anna Šimcová                                                                          

22.03.2011-   Svetový deň vody           Anna Džundová 

22.04.2011-   Svetový deň zeme             grafická úprava : Lenka Feledíková 

20.05.2011-   Svetový deň masmédií           tlač: Obecný úrad Kružlov 

14.06.2011-   Svetový deň darcov krvi           neprešlo jazykovou úpravou 

11.07.2011-   Svetový deň populácie 

19.08.2011-   Svetový humanitný deň 

11.09.2011-   Svetový deň prvej pomoci 

10.10.2011-  Svetový deň duševného zdravia 

  «  «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «  «   «   «   «   «   «   « «      

                                                                                          

                

 


