Kružlovský hlas
2. vydanie
Milí spoluobčania ,
dnes držíte v rukách druhé číslo
nášho obecného časopisu.
Veríme, že „Kružlovský hlas“
našiel svoje miesto vo Vašich rodinách
a netrpezlivo ste čakali na jeho ďalšie
vydanie.

Zo zn am vyp racovan ých a od os l an ých p roj ek tov
s ta ros to m ob c e a p racovn ík mi Ob ecn éh o ú radu v
K ru žl ove
Ministerstvo financií SR:
−
Údržba obecného rozhlasu
−
Zastrešenie a prestavba pódia prírodného amfiteátra
Kružlov

Druhé číslo nášho obecného časopisu
vydávame v čase, keď sa všetci v Kružlove
pripravujeme na náš „festival“.

Ministerstvo kultúry SR:
–
Princove halušky (17 tis. Sk)
–
Informatizácia knižnice (18 tis. Sk)
–
Ma te riá lno-te c hnic ké v yba ve nie súboru Lip ka
–
Doplnenie knižného fondu Obecnej knižnice v Kružlove

42. obvodové slávnosti kultúry sa budú
konať 06.07.2008 pri Obecnom úrade (amfiteáter).
Aj touto cestou Vás chceme všetkých
srdečne pozvať na tieto veselé obvodové slávnosti,
ktoré majú dlhoročnú tradíciu a sú zamerané
na uchovávanie ľudových piesní, tancov a zvyklosti.
Dúfame, že aj počasie tomuto podujatiu
bude priať a tak teda
„dovidenia v Kružlove“.

Program obnovy dediny
−
Revitalizácia verejných
Kružlov

Obecná knižnica Kružlov
16.00 – 20.00 hod.

VSE, a. s. - Nadácia Pontis
–
Deti v pohybe

Záujmové činnosti pre detí na každý deň:

Úrad vlády SR
–
Zastrešenie a prestavba pódia amfiteátra Kružlov (100
tis. Sk)
–
Ma te riá lno-te c hnic ké v yba ve nie súboru Lip ka (50 tis.
Sk)

–

A niečo zaujímavé pre mamičky, ak máte dieťa vo
veku od 6 rokov, neváhajte a priveďte ho k nám na
popoludňajšie stretnutie detí a mládeže.
Týmto chceme poskytnúť vzdelávanie nie len pre
detí, ale aj viac voľného času pre rodičov.

Env ironme ntálny fond
–
Rekonštrukcia ČOV Kružlov
Ivana Lo ziňaková

Chcete si zašportovať ???
máte možnosť ,
Obec Kružlov Vám ponúka :
−

TENISOVÉ KURTY, v prevádzke od 01.05.2007 počas letnej
sezóny, v čase od 16.00 hod do 20.00 hod. Poplatok 60,00 Sk/hod. ( 1
kurt).Kontakt : č.t. 47 95 137 (OcÚ Kružlov) č.t. 0908 374643
(Luščáková Ivana)

−

STOLNÝ TENIS, v prevádzke od 01.05.2007 počas celého roka
v čase od 16.00 hod. do 20.00 hod. v budove Domu služieb. Poplatok
30,00 Sk/hod. (stôl). Kontakt : č.t. 47 95 137 (OcÚ Kružlov) č.t. 0908
374643 (Luščáková Ivana)

−

POSILŇOVŇA-FITNESS, v prevádzke od 01.05.2007 počas celého
roka v čase od 16.00 hod. do 20.00 hod. v budove Domu služieb.
Kontakt : kľúč od miestnosti v kaviarni.

Te š í m e s a n a s p o l o č n é s t r e t n u t i a …

o rg a n i z á t o r i :

Mgr. Ľ udmi l a Rohaľová
Ivana Luš čako vá

obce

Predseda VÚC Prešov
–
42. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2008 (25 tis.
Sk)

Otváracie hodiny

spoločenské hry
– stolný tenis
– študovňa
– premietanie filmov
– športové činnosti
– tvorivé činnosti
– fitnes centrum
– vzdelávanie
– letné akcie v prírode
–
b e s i e d ka

centra

NEFO fond (PSK)
–
42. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2008
–
Mundialito 2008
–
Výsta vba multifunkčného detského ihriska
–
Podpora činnosti FS Lipka
–
Vo l e j b a l o v ý t u r n a j o c e n u s t a r o s t u o b c e 2 0 0 8

Redakčná rada

Po. – Pia.

priestranstiev

A.Šimcová

Realizácia po žiadaviek z dota zníka
pre PHSR Kružlov:
Ak zhodnotíme, čo sa nám podarilo od vydania našich prvých Kultúrne okienko
obecných novín, môžeme konštatovať, že pomaly sa nám darí plniť
požiadavky občanov, ktoré vyjadrili v dotazníku pre tvorbu Plánu Kružlov a divadlo
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Druhou najčastejšou požiadavkou bola plynofikácia. S tou sa
Obec Kružlov po úspešne zrealizovaných kultúrnych a
začalo koncom apríla,
športových podujatiach v minulom roku, začala s ďalšou
– začalo sa s výstavbou prístupovej cesty na Šelepivky, obec odpredala sériou a zorganizovala kultúrnu akciu.
pozemky záujemcom o výstavbu 9 rodinných domov,
Krásny kultúrny zážitok si vychutnali všetci tí, ktorí
začalo sa s výstavbou rodinných domov,
prišli 13.apríla 2008 o 17.00 hod.
– Šelepivky – zachytávací kanál dažďovej vody
do Kultúrneho domu v Kružlove. Divadlo Alexandra
– boli vydané obecné noviny Kružlovský hlas,
Duchnoviča
v Prešove sa divákom predstavilo
– vstup do obce skultúrnený zbúraním starého oplotenia, vyčistením hrou„Princové halušky“. Vstup pre divákov bol zdarma.
okolia hlavnej cesty,
Peniaze na túto akciu boli získané z grantov Ministerstva
– ihrisko pre deti v dolnej časti obce - nie je úplne dokončené,
kultúry po úspešnom napísaní projektu starostom obce
– osvetlenie cintorína v hornej časti obce,
Ing. Jozefom Kmecom.
– vymaľovanie autobusových zastávok,
Aj napriek tomu, že hra bola v rusínskom jazyku o
– prenájom bytových priestorov v Dome služieb: predajňa textilu,
divákov nebola núdza. Zišlo sa tu veľa mladých ľudí, no
cukráreň
nechýbali ani tí skôr narodení. Trošku nás mrzí, že
– a bar,
niektorí naši občania sú presvedčení, že v obci sa okrem
– zavedenie počítačovej siete v knižnici – internet,
tradičného festiválu nič neusporiadava. Preto boli by
– vytvorenie internetovej stránky obce,
sme radi, keby naši občania boli viac aktívni a
– doplnenie športového zariadenia v posilňovni a vyhradený čas na
navštevovali podujatia, ktoré organizujú starosta obce,
cvičenie pre ženy,
obecné zastupiteľstvo, komisie a obec. A tak, hoci sála
– uloženie dlažby na chodbe obecného úradu a modernizácia sociálnych
nezívala prázdnotou, určite by si ešte miesto našli všetci
zariadení,
tí, ktorí takýto názor majú.
– jednotná výstavba garáží pri bytových jednotkách oproti ihrisku,
Nakoniec chceme pripomenúť, že kultúrne
– v obci bola zriadená zberňa TIPOS,
alebo športové podujatia sa konajú pre všetkých občanov
– presadzuje sa separovanie odpadu: prebieha zber PET fliaš, papiera,
našej obce a budeme radi, keď na nich bude stále vyššia a
železného šrotu, elektrospotrebičov ,
vyššia účasť.
– prebieha pravidelný zber TKO v dvojtýždňových intervaloch,
– opravená spadnutá budova bývalej Piloimpregny novým majiteľom,
Anna Šimcová
– obec zabezpečila ušitie krojov súboru Lipka,
– zakúpili sa nové hračky a televízor pre MŠ,
– v MŠ je zabezpečené vyučovanie AJ,
– obnovili sa tenisové kurty, osadili sa basketbalové koše na asfaltovej
ploche vedľa tenisových kurtov,
– pre deti a mládež sa v pracovných dňoch od 16°°h – 20°°h zriadilo
centrum voľného času,
– pri vchode do budovy OcÚ je umiestnená schránka na pripomienky, Kultúra
sťažnosti, návrhy občanov
...viete koľko krát od začiatku roka 2008
– je zabezpečené verejné osvetlenie podľa požiadavky ráno o 4.15hod.,
sa starosta obce prihovoril v nedeľu jubilantom ?
– obec sa zapája do projektov EÚ
48 krát.
Obec získala darovaním:
–
–
–

odsávač dymu pre požiarnu zbrojnicu
osobné motorové vozidlo Renault 19
viacmiestne motorové vozidlo Renault TRAFIC

V kultúrno – športovej oblasti :
–
–
–
–

stretnutie s dôchodcami,
predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova,
vystúpenie gréckeho súboru,
konal sa stolnotenisový turnaj
Anna Džundová

50 rokov
55 rokov
60 rokov
65 rokov
70 rokov
75 rokov
80 rokov
95 rokov

života sa dožilo 14 občanov
života sa dožilo 7 občanov
života sa dožilo 11 občanov
života sa dožil
1 občan
života sa dožilo 8 občanov
života sa dožil
1 občan
života sa dožilo 3 občania
života sa dožili 2 občania

a jeden hudobný pozdrav k 40.výročiu
svadby odznel na žiadosť rodiny.
... starosta obce v máji sa prihovoril a poslal
hudobný pozdrav všetkým ženám pri príležitosti
„Dńa matiek“. Vyzdvihol krásne materinské vlastnosti,
lásku, pracovitosťa obetavosť žien.
Anna Šimcová

Postup stavby plynovodu

Fitnes

Jubilantky
Obec nezabúda ani na skôr narodených
občanov, práve naopak, vždy víta možnosť uctiť si
ich a poďakovať za všetko, čo počas svojho dlhého
života stihli urobiť.
Krásne okrúhle jubileum oslavovali p.
Maňková Anna, Kružlov č. 122
a p. Maňková Anna, Kružlov č. 43.
A hoci jubilantky k svojej 95. prijali
gratulácie od svojich blizkych, kyticu kvetov s malým
darčekom prevzali aj od starostu obce a pracovníčky
obecného úradu, ktorí im prišli v mene obce
zablahoželať.
Obe babičky si pamätajú na roky vojny, na
trápenie, bolesť, ale majú aj pekné spomienky,
pretože to boli roky ich mladosti a vtedy si založili
rodiny.
Prajeme im, aby sa tešili z každej peknej
chvíľky v kruhu svojej rodiny, pevné zdravie a
hojnosť Božieho požehnania.

Redakčná rada

Milo nás potešil publikovaný článok v Bardejovských
novostiach, za ktorý sme sa samozrejme autorovi poďakovali a
uverejňujeme ho v plnom znení .
Milo ma potešil
„Kružlovský hlas“
„V týchto dňoch sa mi dostalo do rúk prvé vydanie
Kružlovského hlasu. Je to veľmi milý obecný časopis, v ktorom
som našiel veľa zaujímavých informácií o kultúrnom,
spoločenskom aj športovom živote v obci Kružlov, veľa o histórií
obce ako aj o jej erbe.
Potešili ma predložené ako aj zrealizované projekty k
zvýšeniu životnej úrovne v obci.
Vzhľadom na to, že som rodák z obce Kružlov, v srdci stále
komediant, ako prezývajú občanov z dolného konca obce a už
niekoľko rokov žijem v inej časti nášho okresu, cestou obecného
časopisu sa môžem dozvedieť o živote, radostiach a starostiach
môjho rodiska.
Touto cestou chcem za seba, ako aj za ostatných občanov,
ktorí majú blízky vzťah k obci Kružlov, poďakovať za prácu pri
vydaní obecného časopisu.
Veľké ďakujem patrí obecnému údradu na čele so starostom
obce Ing. Jozefom Kmecom a celej redakčnej rade.
Prdajem redakčnej rade Kružlovského hlasu veľa síl,
inšpirácie a tvorivosti do ďalšej práce a už sa teším na ďalšie
vydanie.“
Martin Hnát
A čo dodať z našej strany ? Ešte raz ďakujeme za povzbudivé slová.

Liga proti rakovine
V čase, keď všetko okolo nás dýcha
prebúdzajúcim sa novým životom, na Slovensku
už niekoľko rokov Liga proti rakovine organizuje
„Deň narcisov“.
Mnoho obyvateľov našej obce dalo v tento deň
najavo, že osud ľudí postihnutých onkologickými
ochoreniami nie je im ľahostajný.
Už druhý rok naša obec v spolupráci so ZŠ
zorganizovala finančnú zbierku pacientom, ktorí to
potrebujú.
Po vyhlásení zbierky v obecnom rozhlase, žiaci s
pokladničkami označenými logom „Deň narcisov“
sa rozišli po obci. Naši občania veľmi ochotne
prispievali na túto akciu, veď nikto z nás nevie,
kedy to bude aj on potrebovať.
V tomto roku bolo vyzbieraných 8 645 Sk.
Veríme, že vyzbierané finančné prostriedky
pomôžu uľahčiť život tým, ktorí to najviac
potrebujú.
Milo nás potešilo aj písomné poďakovanie za
pomoc pri organizovaní „ Dňa narcisov“, ktoré sme
dostali od Regionálnej ligy proti rakovine v
Bardejove.
Vďaka patrí vám všetkým, ktorí nezištne
pomohli a pomáhajú.
Anna Šimcová

Redakčná rada

Únia žien Slovenska

Na podnet starostu obce a p. Banásovej Márií založiť v
obci „Úniu žien Slovenska“, boli do každej domácnosti
rozdané letáčiky s prihláškou a pozvaním na vystúpenie
„Gréckeho súboru“.
A tak 29.06.2008 o 16.00 hod. bolo v Kultúrnom dome v
Kružlove rušno. Aj napriek tomu, že občania dostali
pozvanie na toto vystúpenie formou letáčika a miestneho
rozhlasu, prišlo veľmi málo ľudí. No kto chcel, ten prišiel , a
preto neobstojí tu niektorých kritika, že kultúrne podujatia v
Kružlove sa nekonajú.
Starosta obce Ing. Jozef Kmec privítal hostí z Grécka.
Mali sme možnosť vidieť grécke tance a spev. Aj napriek
menšiemu počtu ľudí v hľadisku, zožal „grécky súbor“ veľký
aplauz.
Po vystúpení súboru, bolo premietnutie dokumentárneho
filmu o Kružlove, ktorý vysielala Bardejovská televízia.
Po skončení kultúrneho podujatia vystúpila v krátkom
príhovore pani Banásová Mária, ktorá oboznámila ženy so
zámerom založiť Úniu žien Slovenska. Poukázala na
možnosti, prečo by sa ženy mali stať členkami a tak
realizovať svoje sny v mieste bydliska.
Na záver môžeme konštatovať, že „Únia žien Slovenska“
v obci Kružlov bola založená. V prípade záujmu o členstvo v
tejto organizácií, ženy majú možnosť aj naďalej sa prihlásiť u
p. Banásovej Márii alebo na Obecnom úrade v Kružlove.
Anna Šimcová

Dobrovoľný hasičský zbor
Dňa 26.04.2008 sa v Zlatom uskutočnila nočná súťaž o „najzdatnejší hasičský zbor“.
Naši hasiči v tejto súťaži obsadili 15. miesto.
Obvodová súťaž hasičských družstiev okrskov Gaboltov, Kružlov a Malcov, nad ktorou mala
patronát obec Kružlov, sa konala za krásneho slnečného počasia na ihrisku v Kružlove. Diplom za I. miesto v tejto
súťaži si odniesli ženy, muži skončili na VI. mieste.
Okresný výbor DPO v Bardejove vyslovil listom úprimné poďakovanie starostovi obce, obecnému
zastupiteľstvu, funkcionárom a členom DHZ Kružlov za pomoc pri organizácii súťaže, poskytnutie priestorov,
zabezpečenie stravy a občerstvenia. Taktiež pri zabezpečení a odovzdaní vecných cien najlepšim hasičským
družstvám.
V poslednú júnovu nedeľu 29.6.2008 sa náš DHZ zúčastnil súťaže v Osikove.
Ženy obsadili 2. miesto v „Okresnom kole“ a muži 4. miesto v „Hasičskej lige“.
Aj toto svedčí o tom, že naši hasiči chcú nadviazať na úspechy, ktoré dosiahli v minulom roku.
A.Š.

DHZ Kružlov – ženy, muži súťaž v Osikove

...lekárka radí

Zdravotné okienko

Nebojme sa liekov
Posledné roky sa medzi liekmi, ktorými liečime pacientov objavili aj lieky – ľudovo povedané – znížujúce
cholesterol, a práve o nich by som Vám niečo povedala.
Treba si najprv uvedomiť, že pre pacienta sú najlepšie tie ochorenia, ktoré bolia. Vtedy sa pacient spolu so
svojím lekárom snažia zistiť príčinu a zaistiť aj adekvátnu liečbu, či už liekmi od bolesti alebo chirurgické riešenie.
No sú aj stavy a ochorenia, ktoré síce nebolia, ako vysoký krvný tlak, alebo zvýšenie lipidov v krvi, ktoré pacientom
skracujú život a zabíjajú ich, tzv. „tichí“ zabijáci.
Pred asi 30 rokmi v Japonsku pri hľadaní nových antimikrobiálnych látok (antibiotik) objavili, že produkt plesne
Penicillium citricum znížuje aktivitu jedného z enzýmov v kaskáde syntézy cholesterolu v ľudskom organizme. Tak sa
objavili nové lieky, ktoré sa nazývajú statíny, znížujúce tvorbu cholesterolu. Tieto lieky majú obrovský význam v
prevencii a liečbe takých ochorení , ako koronárne ochorenie srdca, náhle cievne mozgové príhody a periférnu
aterosklerózu, ktoré sú stále hlavnou príčinou stále vysokej umrtnosti ľudí na choroby, ktorým hovoríme
kardiovaskulárne. Vo svete zomiera ročne na tieto ochorenia skoro 20 miliónov ľudí. Posledných 18 rokov sa stali
tieto lieky základom v sekundárnej, ale aj primárnej prevencie aterosklerózy.
Dnes, keď sa efekt užívania liekov posudzuje podľa toho, či predlžujú život a skracujú počet hospitalizácii, tieto
lieky sa ukázali ako veľmi efektívne. Okrem základného efektu, lieky znižujúce cholester, majú tieto lieky aj tzv.
pleiotropné účinky, ktoré priamo nesúvisia s efektom znižovania cholesterolu. Priaznivo učinkujú na endotelovú
dysfunkciu ciev, zlepšujú krvný prietok závislý od endotelu ciev, majú protizápalový efekt na cievy, dokážu nielen
zastaviť rast, ale v niektorých prípadoch aj zmenšiť aterosklerotický plát. Taktiež dokážu zlepšiť aeróbny(od kyslíka
závislý) metabolizmus buniek v srdcovom svale. Jedno z príčin upchatia sa ciev na srdci alebo aj v periférnych
cievach je ruptúra aterosklerotického plátu a práve tieto statíny tieto plaky stabilizujú a znižujú riziko ich ruptúry.
V dnešnej dobe je len málo liekov, ktoré sú pre pacientov tak dôležité. Takže 30 rokov po ich objavení môžeme
konštatovať, že práve aj ich zásluhou v našich krajinách, postupne má klesajúcu tendenciu úmrtnosť na
kardiovaskulárne ochorenia.
Samozrejme, že tieto lieky majú svoje prísne kritéria podania, ale to už je na lekároch,aby ich správne posúdili,
no a pacienti okrem diéty, pohybu a zákazu fajčenia, aby ich správne užívali. môžeme namietať, že starší pacienti
užívajú už aj tak veľa liekov, čo je aj pravda, ale je na posúdení obvodného lekára alebo internistu, aby pacientovi
určil, ktoré lieky sú pre jeho život zachraňujúce, ktoré sa berú len príležitostne a ktoré nie je nutné užívať vôbec. No
a lieky, o ktorých som Vám písala „ statíny“, sú lieky život predlžujúce, preto sa ich nebojme.
MUDr. Lívia Bujňáková
ObZS Kružlov

Kritickým pohľadom …
Aj Vám sa niekedy stalo, že ste sa zobudili s dobrou náladou do slnečného teplého dňa? S úsmevom na
tvári si predstavujete, ako ten voľný deň po namáhavom týždni v práci využijete, spoločne s rodinkou oddýchnete,
urobite si rodinnú idylku ,napríklad pri rannej kávičke, ktorú ste si chceli vypiť pod slnečníkom na balkóne.
Úsmev na tvári sa Vám ihneď stratí, keď otvoríte okno, aby ste do izby vpustili paprsky slnečných lúčov a
nadýchali sa čerstvého vzduchu. Namiesto teplého voňavého
vzduchu sa Vám do okna tisne nepríjemný zápach spaľovaného odpadu. Bŕŕŕ....neidentifikovateľný zápach
spaľovania alebo vypaľovania tiež nejakého „dobráka“, ktorý chce voľný deň využiť na spálenie nepotrebného
odpadu.
Preto vás občania prosíme, žiadame, aby ste nespaľovali odpad, veď máme predsa každé 2 týždne zber
TKO, medzi tým aj zber separovanéh odpadu.
Neničme si ovzdušie, neničme si zdravie, neničme si priateľstvá a dobré susedské vzťahy. Veď sme obec
v „lese“, ktorú nám závidia mnohí ľudia z mesta pre dobré – zdravé ovzdušie.
Anna Šimcová
Miestne poplatky platné od 01.04.2008
Miestne poplatky pre obyvateľov Kružlova
SVADBA:

vykurovacie
obdobie

nevykurovacie
obdobie

POPLATOK:
- za sálu

POPLATOK
za služby:
-bielorus

1 000.-Sk

600.-Sk

500.-Sk/hod.

- fekál:podľa
náročnosti terénu

- za kuchyn.zariadenie

200.-Sk

200.-Sk

+ plná výška spotrebovanej
elektriny
POHOSTENIE
pred svadbou a iné
pohostenie
POPLATOK:

od 800.do 1 000.-Sk /hod.

- traktor

400.-Sk/hod.

- miešačka
- vane
- stočné

10,-Sk/hod.
500.- Sk/ks
17.- Sk/m3

-rozhlas vyhl.
-pred.miesto

50.- Sk
50.- Sk

-kopírovanie 1 str,
-fax odoslanie
- fax. prijatie

2.- Sk
10.- Sk
20.- Sk

- za sálu

500.- Sk

300.- Sk

- stolný tenis (stôl)

30.- Sk/hod.

-za kuch.zariadenie

100.-Sk

100.- Sk

-ten.kurty (1kurt)

60.-Sk/hod.

- nájom za neb.priestory

350.- Sk/m2

-ostatné spol.priest.
-skladové priestory

200.- Sk/m2
100.- Sk/m2

+plná výška spotr.el.energie

TANEČNÁ ZÁBAVA
-poplatok

2 500.- Sk

2 500.- Sk

- plná výška spotr.el.ener.
pri organizovaní rôznych
šport.a kult.podujatí pre obec
po dohode so starostom obce

1 000.- Sk

800.- Sk

Miestne poplatky
pre cudzích občanov
SVADBA:

vykur.obdobie

nev.
obdobie

poplatok za :

1 200.- Sk

1 000.- Sk

300.-

300.-

800.- Sk

500.- Sk

150.- Sk

150.- Sk

sálu

+ plná výška spotrebovanej
el.energie

poplatok za
kuch..zariadenie
+ plná výška za el.en

PRENÁJOM
zasadačky (OÚ)

500.- Sk

PRENÁJOM
sály na (1 deň)
za účelom pred.akcie

pohyblivo od
1 000,- Sk vyššie,
podľa rozhodnutia
starostu obce

300.- Sk

POHOSTENIE
PRED SVADBOU
a iné pohostenie
- za sálu
- za kuch.zariad.

+ plná výška
spotreb.el.energie

Obecná knižnica Kružlov
Obecná knižnica v Kružlove od svojho vzniku až po súčasnosť z roka na rok pomaly, ale isto
napreduje.
Pribúda množstvo nových kníh pre detí i dospelých. V roku 2007 bolo za pomoci Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky zakúpených sto nových kníh pre našu obecnú knižnicu. Aj napriek
najmodernejším technikám obyvatelia našej obce a obyvatelia susediacich obcí majú stále väčší záujem o
literatúru z našej knižnice, či už o krásnu literatúru pre detí a dospelých, odbornú literatúru alebo náučnú
literatúru. Obecná knižnica v Kružlove v súčasnosti eviduje 67 čitateľov a ich počet sa stále zvyšuje.
Čitateľmi sú nie len deti povinnej školskej dochádzky, ale aj ich rodičia, starí rodičia, ba dokonca aj detí
predškolského veku, ktorí za pomoci svojich rodičov majú záujem o knihy z našej knižnice. Okrem
vypožičiavania kníh, knižnica umožňuje štúdium kníh priamo v priestoroch knižnice. Taktiež ponúka
príležitosť stretávania sa našich detí a mládeže pri spoločných aktivitách, či už pri spoločenských hrách,
športových činnostiach, tvorivých činnostiach, besiedke, premietaní filmov, letných akciách ...
V tomto roku bol zakúpený aj nový počítač s pripojením na internet, hlavne pre ľahšiu a rýchlejšiu
evidenciu a obsluhu vás, našich čitateľov.
Našim cieľom do budúcnosti je naďalej poskytovať nové príležitosti v oblasti

vzdelávania detí, rozvoja knižnice, ale aj vlastnej realizácie a realizácie našich detí a mládeže.

ŠTATISTIKA
Za obdobie júl 2007 - jún 2008

Navždy nás opustili :

Sa narodili :

Jozef Patlevič, Kružlov č. 206 (nov. 2007)
Ján Šproch, Kružlov č. 137 ( dec.2007)
Mária Felegiová, Kružlov č. 79 ( jan. 2008)
Anna Loziňaková, Kružlov č. 231 (febr.2008)
Vasil Hnat, Kružlov č. 18 (febr. 2008)
Žofia Pangrácová, Kružlov č. 239 (mar.2008)
Mária Kaščáková, Kružlov č. 24 (apríl 2008)
Anna Bercelová, Kružlov č. 167 (apríl 2008)

Ján Renčko, Kružlov č. 87, (r.2007)
Alex Šveda, Kružlov č. 136, (r.2007)
Barbora Loziňaková, Kružlov 155 (r.2007)
Simeon Feňo, Kružlov 124, (r. 2008)
Bianka Šemicerová, Kružlov č. 101 (r.2008)
Natália Rohaľová, Kružlov č. 38 (r. 2008)
KALENDÁRIUM
V tejto rubrike budeme aj naďalej
pokračovať.
Tentokrát vašu pozornosť chceme
upriamiť na významné dni vyhlasované OSN.
5. jún
11. júl
12. august
21. september
1. október
16. november
3. december

Svetový deň životého prostredia
Svetový deň populácie
Medzinárodný deň mládeže
Medzinárodný deň mieru
Medzinárodný deň seniorov
Medzinárodný deň tolerancie
Medzinárodný deň osôb s postihnutím

REDAKČNÁ 3-bodka
Milí spoluobčania, ďakujeme
Vám za záujem o naše obecné noviny.
Chceme Vám oznámiť, že svoje
podnety ,názory môžete posielať aj
na www.kruzlov.sk.
Ďakujeme …
Redakčná rada

Obecný časopis

Novinky,Fotografie,Videá …všetko
nájdete na
WWW.KRUZLOV.SK
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