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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná
Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.7.2015:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe
verejnej zelene
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kružná o ochrane verejného poriadku
3. Úpravu rozpočtu
4. Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 29.8.2015
5. Účasť v súťaži vo varení guľáša dňa 1.8.2015
6. Odpredaj spoločného vodovodu VVS
7. Rekonštrukciu miestnej materskej škôlky
8. Výrub 12 kusov topoľov pri futbalovom ihrisku
9. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
Uznesenie č. 28 – Schválenie návrhu VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe
verejnej zelene
Uznesenie č. 29 – Schválenie návrhu VZN Obce Kružná o ochrane verejného poriadku
Uznesenie č. 30 – Schválenie úpravy rozpočtu

Oznamy
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú naplánované na deň 22.9.2015, 13.10.2015,
24.11.2015 a 15.12.2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Odvoz komunálneho odpadu v II. polroku 2015 – odvozy sa uskutočnia v dňoch:
17.9, 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11, 10.12.a 24.12.2015.

Odvoz separovaného odpadu v II. polroku 2015 - odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš
dňa 14.10.2015 , odvoz separovaných PET fliaš dňa 2.11. a 7.12.2015,
odvoz papiera dňa 26.10.2015, odvoz elektroodpadu a kovových obalov dňa 28.9.2015.

Výlet pre dôchodcov – miestna samospráva dňa 22. júla 2015 v stredu organizovala výlet pre
dôchodcov do Maďarska do termálneho kúpaliska Bogács. Výletu sa zúčastnilo len 23 dôchodcov,
a za účelom naplnenia autobusu, sa výletu mohli zúčastniť aj ďalší záujemcovia z našej obce, ktorí
si priplatili symbolickú sumu 4 €. Účastníci výletu strávili pekný letný deň vo výbornej
atmosfére.
Miestna samospráva organizuje výlet pre dôchodcov každoročne ako poďakovanie za ich prácu
vykonanú v prospech obce v aktívnom veku.

Výlet pre občanov obce – miestna samospráva dňa 25. júla 2015 v sobotu organizovala výlet
pre občanov do termálneho kúpaliska Bogács. Výletu sa zúčastnilo 47 obyvateľov.
Na výlete bolo krásne počasie, každý sa zabával výborne. Účastníci výletu vo večerných hodinách
navštívili aj vínne pivnice v Bogácsi.
Súťaž vo varení guľáša- 1. augusta 2015 bola súťaž vo varení guľáša, ktorú zorganizovalo
Pohostinstvo Lamo. Súťaže sa zúčastnilo aj obecné zastupiteľstvo, poslanci uvarili chutný guľáš,
a umiestnili sa na krásnom 3. mieste.
Ohňostroj k 20. augustu – miestna samospráva spolu s reformovanou cirkvou organizovali na
verejnom priestranstve Pášt podujatie k výročiu založenia maďarského štátu. Naša obec sa
pripojila k organizácii Via Nova a spolu s ďalšími 63 obcami si dňa 20. augusta 2015 o 21.00
hodine ohňostrojom pripomenula výročie maďarského štátneho sviatku.
Výstup na Plešiveckú planinu - miestna samospráva dňa 29. augusta 2015 organizovala
tradičný Výstup na Plešiveckú planinu. Zraz účastníkov bol pred obecným úradom, odkiaľ sa
účastníci pešo vydali na túru. Počas túry boli aj oddychové prestávky na spoločné občerstvenie.
Na túre sa zúčastnilo veľmi veľa obyvateľov z našej obce ako aj z okolitých obcí. Účastníci pešej
túry boli pohostení výborným guľášom, ktorý pripravili poslanci obecného zastupiteľstva spolu
so starostom obce a s ich rodinnými príslušníkmi. Za ich pomoc im patrí veľké poďakovanie.
Za chutným obedom pokračoval voľný program. Ako aj počas pešej túry aj na planine bola
výborná atmosféra a účastníci sa zabávali veľmi dobre. Najstaršia turistka a najmladší účastník
boli odmenení darčekom.
Vyslovujeme poďakovanie každému účastníkovi výstupu na Plešiveckú planinu!
Deň dôchodcov- sa uskutoční dňa 17. októbra 2015 v sobotu so začiatkom o 16.00 hodine
v miestnom kultúrnom dome.
Miestna samospráva srdečne pozýva všetkých starobných dôchodcov!

Správy z Pozemkových spoločností
Zasadnutia výboru lesných spoločností – sa uskutočnia v dňoch 7. septembra, 5. októbra ,
2. novembra a 7. decembra 2015 so začiatkom o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Žiadame členov spoločenstva, ktorí si nárokujú na palivové drevo ešte tento rok, aby to nenechali
na neskorú jeseň, nakoľko kvôli zlým poveternostným podmienkam sa ich nároky môžu stať
nesplniteľnými !
Oznamujeme váženým obyvateľom možnosť získania bližších informácií ohľadom svojich
vlastníckych práv v spoločenstve, o svojich nevybavených lesných alebo poľnohospodárskych
pozemkoch, o možnostiach ich prinavrátenia do 30. septembra 2015 na Obecnom úrade Kružnej.

1. november – Sviatok všetkých svätých
2. november – Pamiatka zosnulých
S úctou spomíname v týchto dňoch
na svojich blízkych, ktorí už skončili svoju pozemskú púť.
Na ich pamiatku zapálime sviečku a položíme
kvety vďaky na ich hroby.

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

JUBILANTI
3. septembra 2015 oslávila 60. narodeniny
19. septembra 2015 oslávi 60. narodeniny

Margita L i p t á k o v á , č. d. 101
Valéria H a m e l l i o v á , č. d. 115

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!

NAJMLADŠÍ OBČAN NAŠEJ OBCE
12. júla 2015 sa narodil

Tomáš H r i c í k

dieťa rodičov

.
Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia,
rodičom novorodenca veľa radostí a úspechov pri jeho výchove!
Mgr. Patrície Šimonovej č. d. 179 a Róberta Hricíka, Rožňava

UZAVRETIE MANŽELSTIEV
Dňa 11. júla 2015 uzavreli manželstvo

Beáta Č i č a t k o v á

/Kružná č. d. 37/ a

Peter P a r d i t k a

/ Kružná č. d. 37/.

Dňa 1. augusta 2015 uzavreli manželstvo

Dana K o m o r o v á /Kružná č. d. 61/ a Štefan S z a n k o

/Kružná č. 141/.

Dňa 22. augusta 2015 uzavreli manželstvo

Marianna R e n c s o k o v á /Rudná/ a Peter K a m z i k

/Kružná č. 177/.

Mladomanželom srdečne blahoželáme, do spoločného života im želáme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

Zo života MŠ
2. septembra 2015 sa otvorili brány aj našej škôlky a detičky sme znova očakávali s veľkou láskou.
V školskom roku 2015/2016 navštevuje našu škôlku 17 detí,
ktoré vychovávame s oddanou láskou a s veľkou starostlivosťou.

Našu materskú škôlku navštevujú tieto deti:
Prípravku tvoria:
Áron Ladislav Hlivák a Matúš Strelka
Malú skupinu tvoria :
Našich milých škôlkarov
srdečne očakávame
každé ráno!

Dominika Szendiová, Ádám Bačo, Léna Bačo, Letízia Liptáková,
Sebastian Mezei, Natália Domiková, Vivien Szendi, Linda Ošváthová,
Kornélia Pozmánová, Tobias Nehéz, Miriam Szekerešová,
Natália Minárechová, Katarína Grecmajerová, Róbert Grecmajer
a Matej Ondrej.
/ Renáta Bačo a Mgr. Monika Fábiánová, učiteľky MŠ/

Správy z FK
Výsledky majstrovských zápasov:
FK APEX Kružná
ŠK Baník Štítnik

–
–

FK Plešivec
FK Apex Kružná

9:1
2:1

Najbližšie zápasy :
Dňa 6. 9.2015 o 15.30 hod.
Dňa 13. 9.2015 o 15.30 hod.
Dňa 20. 9.2015 o 15.00 hod.
Dňa 27. 9.2015 o 15.00 hod.
Dňa 4.10.2015 o 15.00 hod.
Dňa 11.10.2015 o 15.00 hod.
Dňa 18.10.2015 o 15.00 hod.

FK Apex Kružná
TJ Krh. Dlhá Lúka
FK Apex Kružná
FK Apex Kružná
TJ Mladosť Brzotín
FK Apex Kružná
TJ Papiereň Slavošovce

– FK Krh. Podhradie
– FK Apex Kružná
– TJ Sokol Pača
– TJ Baník Rakovnica
– FK Apex Kružná
– FK Gem. Hôrka
– FK Apex Kružná

Információs-kultúrális havi folyóirat Kőrös

3/2015. szám

KŐRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

14. évfolyam
2015.-ös év III. Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli

A képviselőtestületi ülésekről
A képviselőtestületi ülés 2015.7.14.-én:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. a rend és a tisztaság betartásáról valamint a zöld közterületek karbantartásáról és kezeléséről
szóló Általános kötelező érvényű rendelet javaslatát
2. Kőrös község közrend védelméről szóló Általános kötelező érvényű rendelet javaslatát
3. a költségvetés módosítását
4. a túra megszervezését a Pelsőci fennsíkra 2015. augusztus 29.-én
5. a gulyásfőző versenyen való részvételt 2015. augusztus 1.-én
6. a csoportos vízvezeték eladását a Kelet-szlovákiai vízműveknek
7. a helyi óvoda felújítását
8. a futballpálya melleti 12 darab topolyafa kivágását
9. a községi ellenőr 2015.-ös év első félévében végzett tevékenységéről szóló beszámolóját
Jóváhagyta:
28. sz. határozatot – a rend és a tisztaság betartásáról valamint a zöld közterületek karbantartásáról
és kezeléséről szóló Általános kötelező érvényű rendelet javaslatát
29. sz. határozatot – Kőrös község közrend védelméről szóló Általános kötelező érvényű rendelet
javaslatát
30. sz. határozatot – a költségvetés módosítását

Hirdetések
Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat 2015. szeptember 22.-én, október 13.-án,
november 24.-én és december 15.-én kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő üléseit a
községi hivatal üléstermében.

A hulladékszemét elszállítása a 2015- ös év második félévében - szeptember 17.-én,
október 1.-én, október 15.-én, október 29.-én, november 12.-én, november 26.-án,
december 10.-én és december 24.-én.

A válogatott szemét elszállítása a 2015-ös év második félévében: a vegyes műanyagot
valamint a műanyagüvegeket október 14.-én , a válogatott műanyagüvegeket november 2.-án és
december 7.-én, a papírt október 26.-án, az elektromos hulladékot és a fémdobozokat
szeptember 28.-án fogják elszállítani községünkből.

Nyugdíjaskirándulás – a helyi önkormányzat 2015. július 22.-én szerdán kirándulást
szervezett nyugdíjasaink számára Magyarországra a Bogácsi termálfürdőbe. A kiránduláson csak
23 nyugdíjasunk vett részt, ezért községünkből az érdeklődő nem nyugdíjas lakosaink
szimbolikus 4 € útiköltségért vehettek részt ezen a kiránduláson. A kirándulás részvevői egy
szép nyári napot jó hangulatban töltöttek el. Az önkormányzat a kirándulással nyugdíjasaink
számára köszönetét szeretné kifejezni a községért kifejtett munkájukért !
Kirándulás községünk lakosai részére – a helyi önkormányzat 2015. július 25.-én
szombaton kirándulást szervezett a Bogácsi termálfürdőbe. A kiránduláson 47 lakosunk vett
részt. Ezen a napfényes kiránduláson mindenki jól szórakozott. Este a kirándulás résztvevői
látogatást tettek a borospincékben is.
Gulyásfőzőverseny- 2015. augusztus 1.-én szervezte a Lamo vendéglő. A helyi
képviselőtestület is részt vett a gulyásfőző versenyben és ízletes gulyást főztek.
A képviselők a 3. helyen végeztek.
Tüzijáték – a helyi önkormányzat a református egyházközséggel 2015. augusztus 20.-án a
magyar államalapítás alkalmából rendezvényt szervezett a Páston. Idén településünk is
csatlakozott a Via Nova szervezethez, amely további 63 településsel este 21.00 órától tüzijátékot
lőtt fel. A rendezvényen községünk polgármestere is beszédet mondott. Községünk lakosai nagy
számban vettek részt ezen a rendezvényen.

Túra a Pelsőci fennsíkra – a helyi önkormányzat 2015. augusztus 29.-én szombaton
hagyományos gyalogtúrát szervezett a Pelsőci fennsíkra. A gyülekezés a községi hivatal előtt volt,
ahonnan gyalog indultak el a résztvevők. A túra közben pihenőmegállók is voltak, amelyek alatt
frissítőben részesültek. A gyalogtúrán úgy községünkből mint a környező községekből nagyon
sokan vettek részt. A résztvevők a fennsíkon finom gulyásban részesültek, amelyet községünk
képviselői és polgármestere hozzátartozóikkal együtt készítettek el. Nagy köszönet jár nekik.
A finom ebéd után a résztvevők, kik egyénileg vagy csoportosan a fennsíkon még további túrákat
tettek meg. Úgy a gyalogtúrán, mint a fennsíkon nagyon jó volt a hangulat, és a résztvevők
nagyon jól érezték magukat. A legidősebb túrázó és a legfiatalabb résztvevő ajándékban részesült.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik részt vettek ezen a túrán!
Nyugdíjasnap - 2015. október 17.-én szombaton 16.00 órai kezdettel lesz megtartva a helyi
kultúrházban.
Erre a rendezvényre szeretettel meghívjuk községünk valamennyi öregségi nyugdíjasát!

Az erdőbirtokosságok közleményei
A legközelebbi vezetőségi gyűlések - 2015. szeptember 7.-én, október 5.-én, november 2.-án
és december 7.-én 19.00 órai kezdettel lesznek megtartva a községi hivatal üléstermében.
Kérjük azokat a tagokat, akik még fát szeretnének ezéven igényelni, ne hagyják késő őszre,
mivelhogy a rossz őszi időjárási viszonyok végett, nem biztos, hogy fogjuk tudni teljesíteni az
igényeiket!
Értesítjük községünk azon lakosait, akik még szeretnének érdeklődni a birtokosságban lévő
tulajdonjogaik után, vagy még az el nem intézett erdők vagy mezőgazdasági földek
visszajuttatásának módja és lehetősége után, hogy azt megtehetik

2015. szeptember 30.-ig a községi hivatalban!

November 1. – Mindenszentek ünnepe
November 2. – Halottak napja
Kegyelettel emlékezünk meg halottainkról,
gyertyát gyújtunk eltávozott szeretteink emlékére.

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL
JUBILÁNSOK
2015. szeptember 3.–án ünnepelte 60. születésnapját
2015. szeptember 19.–én ünnepli 60. születésnapját

L i p t á k Margit , 101-es h.sz.
H a m e l l i Valéria , 115-ös h.sz.

Az ünnepelteknek gratulálunk és kívánunk számukra sok erőt, egészséget!

Ú J L A K O S U N K SZ Ü L E T E T T
2015. július 12.-én született

H r i c í k Tomáš.

Szüleinek Mgr.Šimon Patríciának /179-es h. sz. / és Hricík Róbertnek /Rozsnyó /
gratulálunk, sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2015. július 11.-én házasságot kötöttek

Č i č a t k o Beáta /Kőrös 37-es h. sz./ és P a r d i t k a Péter

/Kőrös 37.-es h. sz. /

2015. augusztus 1.-én házasságot kötöttek

K o m o r o v á Dana

/Kőrös 61-es h. sz./ és

Szanko István

/Kőrös 141-es h. sz./

2015. augusztus 22.-én házasságot kötöttek

R e n c s o k Marianna /Rudna/ és K a m z i k

Péter

/Kőrös 177-es h. sz./

Házasságkötésük alkalmából szívből gratulálunk,
kívánunk számukra sok boldogságot, megértést és hosszantartó házaséletet!

Óvodánk életéből
Óvodánk 2015. szeptember 2.-án újra megnyitotta kapuit, és nagy szeretettel vártuk
az érkező óvodásokat.
A 2015/2016- os tanévben 17 gyermekkel nyitottuk meg óvodánkat,
akik ezentúl egész napos ellátásban részesülnek.
Óvodánkat a következő gyermekek látogatják:
Előkészítő csoport:
Hlivák Áron László és Strelka Matúš
Kiscsoportosaink:
Szendi Dominika, Bačo Ádám, Bačo Léna, Lipták Letízia,
Mezei Sebastian, Domik Natália, Szendi Vivien,
Osváth Linda, Pozmán Kornélia, Nehéz Tobias,
Szekereš Miriam, Minárech Natália, Grecmajer Katarína,
Grecmajer Róbert és Ondrej Matej.
A kedves kis óvodásainkat szeretettel és odaadással várjuk minden reggel!
/Bačo Renáta és Mgr. Fábián Monika, a helyi óvoda pedagógusai/

Hírek a futballklubból
A bajnoki mérkőzések eredményei:
FK APEX Kőrös
–
FK Pelsőc
ŠK BANÍK Csetnek
–
FK APEX Kőrös

9:1
2:1

Következő mérkőzések :
2015. 9. 6.-án 15.30 órától
2015. 9.13.-án 15.30 órától
2015. 9.20.-án 15.00 órától
2015. 9.27.-én 15.00 órától
2015.10. 4.-én 15.00 órától
2015.10.11.-én 15.00 órától
2015.10.18.-án 15.00 órától

Kőrös
– Krasznahorkaváralja
Várhosszúrét – Kőrös
Kőrös
– Pača
Kőrös
– Újfalu
Berzéte
– Kőrös
Kőrös
- Gömörhorka
Slavošovce - Kőrös

