3. VYDANIE

Január 2009

DO POZORNOSTI !!!

Milí občania !
Opäť stojíme na prahu nového roka s
nádejou, ţe tento rok bude lepší a krajší,
ako rok , ktorý sa práve skončil.
Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného
moţno menej úspešný.
Stalo sa uţ zvykom, ţe na začiatku nového
roka si navzájom podávame ruky a prajeme
si len to najlepšie.
Naša redakčná rada Vám v novom roku
praje najmä zdravie – lebo sa nedá ničím
nahradiť, lásku – lebo je vzácna, šťastie –
lebo je ho málo, porozumenie – lebo sa
nejako z ľudských sŕdc vytráca.
Prajeme Vám veľa pracovných a osobných
úspechov.

DAŇ ZA PSA je potrebné zaplatiť
DO KONCA JANUÁRA 2009.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ :
stavieb, bytov, nebytových priestorov
,pozemkov
a poplatok za TKO je potrebné zaplatiť
podľa
platobného výmeru do 15. dní, po jeho
doručení.
Redakčná rada

Redakčná rada
Obec vypracovala a odoslala projekty, z ktorých niektoré už boli úspešne realizované :
Ministerstsvo financií SR:


údržba obecného rozhlasu, (150 000.Sk)
 zastrešenie a prestavba pódia
prírodného amfiteátra,

Program obnovy dediny:


revitalizácia verejných priestranstiev
centra obce
NEFO fond (PSK):

Ministerstvo kultúry SR:





Princové halušky (17 tis. Sk)
Informatizácia knižnice (18 tis. Sk)
 Materiálno-technické vybavenie
súboru Lipka
 Doplnenie knižného fondu Obecnej
knižnice






42. Obvodové slávnosti kultúry –
Kružlov 2008
 Mundialito 2008
Výstavba multifunkčného detského
ihriska
 Podpora činosti FS Lipka
Volejbalový turnaj o cenu starostu
obce 2008

Predseda VÚC Prešov :


42. Obvodové slávnosti kultúry Kružlov 2008
(25 tisíc Sk)
VSE, a.s. - Nadácia Pontis:






Deti v pohybe

Úrad vlády SR:




zastrešenie a prestavba pódia amfiteátra
Kružlov (100 tis. Sk)
materiálno-technické vybavenie súboru Lipka
(50 tis. Sk)
Environmentálny fond:



 rekonštrukcia ČOV Kružlov
dobudovanie kanalizácie na Šelepivkách
Podarilo sa nám získať darovaním :












pontónový most od Ministra obrany SR,
 osobné motorové vozidlo Renault 19
viacmiestne motorové vozidlo Renault TRAFIC,
 počítače pre klub dôchodcov,
 odsávače dymu pre požiarnu zbrojnicu,
 prilby pre Dobrovoľný hasičský zbor,








V kultúrno-športovej činnosti:


predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča,
 vystúpenie gréckeho súboru,
 42. obvodové slávnosti kultúry,
 letná super akcia, let a pristátie bojového
vrtuľníka, ukážka výcviku psovodov,
sledovanie filmu, opekačka, benátska noc,



vystúpenie Cirkusu – z Česka,
 stolnotenisový turnaj,
II. ročník volejbalového turnaja









V našej obci za posledný rok sa udialo :




v apríli sa začali práce na plynofikáciu obce,
hlavná trasa cez obec je stavebne ukončená, v
súčasnosti prebiehajú práce na prívodovom
potrubí do obce,
začalo sa s výstavbou prístupovej cesty na
Šelepivky, prípravné práce k napojeniu na





elektrickú , vodovodnú sieť a vypracovanie
projektovej dokumentácie,
obec odpredala pozemky záujemcom na
výstavbu 9 rodinných domov,
v súčasnosti už prebieha výstavba rodinných
domov,
ihrisko pre deti v dolnej časti obce, kde je
prekážková dráha, hracia plocha na rôzne
druhy športu, ako je futbal, basketbal, na
ihrisku je zabezpečené osvetlenie, ktoré v
zimnom období bude slúžiť na zimné športy,
osvetlenie cintorína v hornej časti obce a
asfaltovanie prístupovej cesty,
vymaľovanie autobusových zastávok,
prenájom nebytových priestorov v Dome
služieb, predajňa textilu, cukráreň , kaviareň,
zavedenie počítačovej siete v knižnici – internet,
vytvorenie internetovej stránky obce,
doplnenie športového zariadenia v posilňovni a
vyhradený čas na cvičenie pre ženy,
uloženie dlažby na chodbe obecného úradu a
modernizácia sociálnych zariadení,
v obci bola zriadená zberňa TIPOS,
presadzuje sa separovanie odpadu, prebieha
zber PET fliaš, papiera, železného šrotu, skla a
elektrospotrebičov,
opravená spadnutá budova bývalej
Piloimpregny novým majiteľom,
obec zabezpečila ušitie krojov súboru Lipka,
dokončila sa prestavba a presťahovanie MŠ do
nových priestorov,
zastrešenie amfiteátra, môžme sa pochváliť, že
sa páčilo aj prezidentovi SR,
obnovili sa tenisové kurty, osadili sa
basketbalové koše na asfaltovej ploche vedľa
tenisových kurtov
pre deti a mládež sa v pracovných dňoch od
16.00 hod. - 20.00 hod. zriadilo centrum voľného
času, kde si môžu zahrať stolný tenis,
spoločenské hry, prezrieť webovú stránku na
internete a podobne, ( v decembri len stolný
tenis),
pri vchode do budovy OcÚ je umiestnená
schránka na pripomienky, sťažnosti a návrhy
občanov,
je zabezpečené verejné osvetlenie podľa
požiadavky ráno o 4.15 hod,
vydali sme 2. číslo obecných novín “Kružlovský hlas” a pripravujeme 3 vydanie ,
pre Materskú školu sa zakúpili hračky a učebné
pomôcky,
v škôlke je zavedený tanečný krúžok,
začalo sa s výstavbou hlavného mosta, pätky sú
už postavené a za krátku dobu sa budú dávať
mostné prefabrikáty,
úplná výmena obecného rozhlasu, na základe
sťažnosti od Vás občanov,

V Kruţlove bolo veselo
Druhé číslo nášho „Kruţlovského hlasu“ sme vydávali v čase, keď sme sa všetci
v Kruţlove pripravovali na náš „festival“a prostredníctvom týchto novín srdečne pozvali všetkých na
tieto veselé obvodové slávnosti, ktoré majú dlhoročnú tradíciu..
Amfiteáter v Kruţlove sa 6.7.2008 naplnil priaznivcami ľudového spevu, ľudových zvykov a
tradícií z blízkeho a ďalekého okolia, aby spoločne strávili nedeľné popoludnie.
Obvodové slávnosti, tentokrát 42. otvoril starosta obce Ing. Jozef Kmec, ktorý srdečne privítal
všetkých priaznivcov folklóru a pozvaných hostí, MUDr. Jozefa Haleckého, poslanca
NR SR, MUDr. Borisa Hanuščáka, primátora mesta Bardejov a zároveň poslanca PSK, ďalších
poslancov PSK MUDr. Andreja Havrillu, MUDr. Petra Prokopoviča, prednostu Obvodného úradu v
Bardejove Ing. Martina Chomu a ďalších.
Po privítaní a úvodnom slove nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili domáci i
pozvaní účinkujúci. Predstavili sa rytmickými tancami, spevmi a humorným slovom. Naša domáca
ţenská spevácka skupina Lipka vystúpila v nových ušitých krojoch, na ktoré finančné prostriedky sme
získali úspešným podaním projektu z Úradu vlády SR.
Festival piesní a tancov v rámci 42. ročníka obvodových slávností v Kruţlove bol úspešne
zavŕšený vystúpením folklórneho súboru z Humenného.
Veríme, ţe kaţdý, kto bol na tomto kultúrnom podujatí, odniesol si domov krásny umelecký
záţitok a dobrú náladu.

Anna Šimcová

Super akcia
Hoci MDD je v júni, my sme pre detí zorganizovali “Veľký deň” v auguste.
Azda najväčším a najkrajším záţitkom bol pre ne pohľad na vojenský vrtuľník, ktorý krúţil
nad Kruţlovom a pristál na futbalovom ihrisku. Tam si ho deti mohli pozrieť zblízka, odfotiť
sa pri ňom a dotknúť sa ho. Ďalším záţitkom pre ne bola ukáţka výcviku psov.
“Veľký deň” pokračoval v súťaţiach. Súťaţilo sa v behu, skoku vo vreciach a pod.
Nezabudlo sa ani na dospelých, tí mali moţnosť dať si zmerať tlak pracovníčkou OcÚ.
Aspoň na chvíľku sme všetci zabudli na svoje starosti a viac pozornosti sme venovali
deťom.
Bola to super akcia, ktorá pokračovala “Benátskou nocou”.
A.Š.

Nie je nič krajšie, ako spokojný a šťastný úsmev na tvárach detí. A takouto príležitosťou
bolo aj privítanie Mikuláša.
Kroky detí väčších, ba i menších v sprievode rodičov alebo starých rodičov smerovali
k sále kultúrneho domu. Veď 5.12. mal zavítať do Kružlova Mikuláš so svojimi pomocníkmi.
Na stretnutie s ním sa deti veľmi tešili a tak pre nich dlhé čakanie spestril starosta obce
Ing. Jozef Kmec premietaním rozprávok. Nadišla azda najkrajšia chvíľa pre nich, keď spoločne
so starostom a učiteľkami MŠ a ZŠ vyšli vonku, aby privítali Mikuláša s anjelom a čertom, ktorí
sa priviezli po dlhých rokoch na kočiari. Škoda, že nebol sneh, aby prišli na saniach. Slávnostnú
atmosféru spríjemňovala hudba z obecného rozhlasu, kde tíško zneli predvianočné melódie.
Deti Mikuláša pozdravili, zaspievali a zarecitovali básničky. Každému sa ušiel balíček
sladkostí. Mikulášovi pri rozdávaní darčekov pomáhali “dobrí anjelíci” , ale aj “dobrý čertík”.
Stretnutie s Mikulášom pokračovalo v sále kultúrneho domu diskotékou. Pre deti bol
pripravený teplý čaj.
A tak, ako som už v úvode napísala “nie je nič krajšie, ako spokojný a šťastný úsmev
na tvárach detí”, myslím , že touto akciou sa nám to podarilo.
Anna Šimcová

Z pera nášho čitateľa ...
Váţení spoluobčania. V tomto vydaní nášho “Kruţlovského hlasu”, chcel by som
trochu otvoriť pohľad do histórie športu, ktorý chcem adresovať hlavne mladej
generácie. Nie preto, aby som chválil predchádzajúcich športovcov, ale preto, aby
sme nahlas povedali, ţe súčasné športové podmienky sú omnoho lepšie ako v minulosti
a predsa nie sú vyuţívané tak, ako by mohli byť. Ruku na srdce. Koľko mladých
dievčat a chlapcov je ochotných kaţdý deň trénovať behy krátke i dlhé, skoky do
diaľky či výšky, koľko mladých ľudí sa venuje zimným športom ? Veľmi málo. A tak
by sme mohli vymenovať rad radom ďalšie športy. Sú však aj výnimky. Treba
pochváliť našich futbalistov – muţov, futbalistov – dorastencov, dievčenské
futbalové druţstvo.
Sú vytvorené podmienky pre tenis, volejbal, hokej, stolný tenis, perfektne je
zariadená posilňovňa. Uţ chýba len chuť športovať, vytrvalosť, pevná vôľa.
V úvodnej kapitole z histórie športu v našej obci chcem Vás zoznámiť

s človekom, ktorý to podľa mňa, najďalej dotiahol v športe. Je to náš rodák z časti
obce Kruţlovská Huta PhDr. Július Kolčiter, Csc, narodený 21.3.1945 ,bývajúci
v Bratislave. Venoval sa ľahkej atletike uţ od detských rokov. Vo “Vrbkoch” (starší
občania našej obce vedia kde sa nachádzali) bolo pevné volejbalové ihrisko, pieskové
doskočisko pre skok do diaľky a skok do výšky. Tam Julo začínal prvé športové
kroky. Ako ţiak základnej školy uţ vynikal nad svojimi rovesníkmi, ba i staršími
v obratnosti, rýchlosti i vytrvalosti. V roku 1959 (ako 14 ročný ) bol prijatý
do vojenskej školy – Ţiškovej v Bratislave, kde pod odborným dozorom trénoval a
postupne zlepšoval osobné výkony v skokoch i behoch na krátke trate. Tak sa dostal
do reprezentácie školy v ľahkej atletike a to nielen v bývalom Československu, ale i
v zahraničí.
V roku 1972 Júliusa nominoval Slovenský atletický zväz na Olympijské hry
v Mníchove v skoku do diaľky. Ţiaľ pri rozcvičke sa zranil a tak do priamej súťaţe
nenastúpil.
V roku 1970 ukončil štúdium na fakulte telovýchovy a športu, v roku 1978 ukončil
štúdium a získal titul PhDr, v roku 1992 obhájil dizertačnú prácu a získal titul Csc.
Július v priebehu aktívnej pretekárskej doby sa zúčastnil celého radu
domácich i zahraničných pretekov, na ktorých získal popredné umiestnenie, napr.
v Aténach obsadil 3. miesto v skoku do diaľky 784 cm, v Katoviciach v skoku do
výšky 218 cm. a t.ď.
Po skončení aktívnej pretekárskej činnosti pracoval od roku 1974 ako vedúci
tréner atletiky Strediska vrcholového športu ČSZTV, od roku 1980 ako odborný
asistent na katedre TV pri UPJŠ v Košiciach, od roku 1985 ako vedúci strediska
vrcholového športu ÚV Zväzarmu. V rokoch 1994 aţ 1999 pôsobil vo Švajčiarsku ako
kondičný tréner volejbalového druţstva ţien v Luzerne a súčasne trénoval i národné
druţstvo ţien Švajčiarska.
V súčasnosti je Július Kolčiter uţ dôchodca, ţije v Bratislave, podľa potreby
a ţiadosti vykonáva súkromnú činnosť kondičného trénera (po úrazoch, zraneniach,
chorobách a pod.).
Aj jeho dcéra Janka sa zaoberá športom. Je asistentkou na FTVŠ KU v Prahe.
Druhá dcéra Danka ţije v Amerike.
Julko, ako ho volám , bol na návšteve Kruţlova – Kruţlovskej Huty v lete 2008,
kde strávil spolu s manţelkou príjemné tri dni.
Ing. Zdenko Lazor

Stretnutie s dôchodcami
“Ţivot je ako rieka. Kľukatá so zákutiami sveta. Najskôr tenká ako vlas, ale
potom je v brehoch mohutná a naplnená skúsenosťami. Ţivot takejto rieky sa vlial dnes
do tejto sály Kultúrneho domu v Kruţlove”. Takýmito slovami sa prihovoril v novembri
2008 starosta obce prítomným starším občanom obce.
Stalo sa milou tradíciou, že každoročne organizujeme z príležitosti Mesiaca úcty k
starším “Posedenie s dôchodcami”. Aj takto si chceme uctiť našich starkých, chceme, aby
sa mohli po dlhšej dobe stretnúť, porozprávať sa, odpútať sa od každodenných starostí a
povinností.
Starosta obce Ing. Jozef Kmec v krátkosti poinformoval prítomných , čo sa za
posledných 10 mesiacov v roku 2008 v našej obci udialo a s plánom akcií na najbližšie
obdobie. Spomenul a oboznámil dôchodcov s prechodom od nového roku na novú menu
“EURO”.
Po bohatom kultúrnom vystúpení a občerstvení , niektorí dôchodcovia si aj veselo
zanôtili. Veď takto si to predstavujeme a takto to má aj byť. Každý prítomný dôchodca
dostal nástenný kalendár s motívom obce Kružlov.
Veríme, že stretnutie našich starších spoluobčanov sa aj tento krát vydarilo.
Anna Šimcová

Poskytnuté priestory

Aj občania zareagovali

Jednote dôchodcom
a Dobrovoľnému
hasičskému
zboru
v
Kružlove, boli poskytnuté
priestory (miestnosť v
Dome
služieb
oproti
knižnici),kde sa môžu
stretávať,
uskutočňovať
svoje akcie, urobiť si kávu,
čaj, porozprávať sa.
Majú k dispozícii
počítač s internetom.

Obyvatelia obce Kruţlov, ktorí boli najviac
postihnutí povodňou, sa listom a petíciou v spolupráci s
obecným úradom obrátili na príslušné inštitúcie.
Myslia si, ţe právom sa sťaţujú na pomalosť
a neschopnosť úpravy vodného toku za posledné roky.
Boja sa o svoje ţivoty, príbytky a oplotenie, ktoré majú
uţ poškodené a zničené. Ţiadajú zodpovedných, najmä
Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Bodrogu,
aby sa touto situáciou zaoberali, aby sa zamedzilo
takýmto udalostiam. Podľa ich úsudku, situáciu by
vyriešila regulácia potoka cez obec a pravidelná úprava
a údrţba vodného toku, nie aţ pri samotných
povodniach.
Taktieţ ţiadajú informáciu, kedy a v akej výške
budú poškodení občania za povodňové škody
odškodnení.
Redakčná rada

Ing. Jozef Kmec

Zdravotné okienko
... Lekárka radí
Bolesti chrbtice
Každý druhý človek trpí občas alebo trvalo bolesťami chrbtice, stuhnutím v oblasti
ramien a šije.
Príčinu bolesti chrbta a stuhnutia hľadajme najmä v nesprávnom zaťažovaní a
držaní kostrových svalov. Najmä jednostranné, nesprávne zaťažovanie a nesprávne
držanie tela
v zamestnaní , pri bežnej činnosti, príliš dlhé sedenie pri počítačí, pred televízorom alebo
v aute, sú hlavným problémom. Niekedy nedostatok pohybu spôsobuje, že chrbtové
svalstvo je málo trénované a nemôže už pôsobiť, ako opora. Následkom je svalové
stuhnutie a bolesť.
Bolestiam možno predchádzať :
1. Šport a telocvik – pre vyváženie sedavej činnosti pre posilnenie chrbtového
svalstva. Vhodné je plávanie, prechádzky.
2. Uvoľnenie – dychové cvičenie.
3. Správne držanie tela.
4. Zdvíhanie a ohýbanie sa – pri ohýbaní treba ísť do drepu s ohnutými kolenami a
narovnaným chrbtom.
5. Teplý kúpeľ alebo sprcha s pridaním uvoľnujúcich bylín.
6. Spánok – chrbtu prispieva poloha na chrbte a na boku s vankúšom pod kolenami.
7. Dobrá obuv je základom správneho držania tela a správnej chôdze.
MUDr. Lívia Bujňáková

PLÁN AKCIÍ
január – júl 2009
február – stolnotenisový turnaj
4.4.2009 – Majstrovstvá Slovenska

GPC/WPC v silovom trojboji

máj,jún – Divadelné predstavenie A.Duchnoviča v
Prešove
júl – 43. obvodové slávnosti kultúry
júl – Mundialito
júl – Volejbalová súťaž

oznam:
Pre tých, ktorí si chcú zahrať
stolný tenis
VSTUP ZDARMA,
kľúče počas pracovnej doby
na OCÚ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Za obdobie máj 2008 – január 2009
ÚMRTIA
NARODENIA
Saskia Švedová, č.d. 27

(máj 2008)

Richard Štofko, č.d. 167

(november 2008)

Gabriela Mokrišová,č.229

(december 2008)

Emma Vorobjová, č.d.224

(december 2008)

Mária Nachtmanová, č.190 ( júl 2008)
Mária Mariňaková, č. 42

(júl 2008)

Ján Choma , č. 207

(október 2008)

Helena Hnatová, č. 17

(november 2008)

František Jagerský,

(november 2008)

Jozef Mihalík, č. 154

(január 2009)

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

KALENDÁRIUM
V tejto rubrike pokračujeme.
V tomto polroku si pripomíname
tieto svetové dni:
01. január

Svetový deň mieru pokoja

02. február

Svetový deň mokradí

22. marec

Svetový deň vody

01. apríl

Svetový deň vtáctva

10. máj

Svetový deň pohybu ku zdraviu

14. jún

Svetový deň darcov krvi

11. júl

Svetový deň populácie

REDAKČNÁ 3-bodka ...

Milí spoluobčania, ďakujeme Vám za
záujem o naše obecné noviny.
Chceme Vám oznámiť, že svoje
podnety, názory, písať do diskusie
môžete posielať
obeckruzlov@mail.t-com.sk
ďakujeme...
Redakčná rada

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

Ďalšie informácie, fotografie, videá,
diskusne fórum...
všetko nájdete na našom webe
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