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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná
Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15. novembra 2016 :
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 15.10.2016
Organizovanie Dňa Mikuláša dňa 11.12.2016
Informácie o možnosti zavedenia poplatku za rozvoj
Informácie o vybudovaní siete UPC v našej obci
Informácie o rekonštrukcie miestnej komunikácie v našej obci
Informácie o výzvach na zateplenie budov
Informácie o MŠ

Schválilo:
Uznesenie č. 51 – Schválenie návrhu VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017
Uznesenie č. 52 – Schválenie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Kružná
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13. decembra 2016:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Vyhodnotenie dňa Mikuláša zo dňa 11.12.2016
2. Organizovanie privítania Nového roka na verejnom priestranstve Pášt
3. Rozpočtové opatrenia č. 3/2016 a č. 4/2016
Schválilo:
Uznesenie č. 53 – Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017
Uznesenie č. 54 – Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kružná
Uznesenie č. 55 – Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2017
Uznesenie č. 56 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Oznamy
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

sú naplánované

na 14. februára a 14. marca 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2017

– odvozy sa

uskutočnia v dňoch: 5. a 19. januára, 2. a 16. februára, 2., 16. a 30. marca, 13. a 27. apríla,
11. a 25. mája, 8. a 22. júna, 6. a 20. júla, 3., 17. a 31. augusta, 14. a 28. septembra, 12. a 26. októbra ,
9. a 23. novembra, 7. a 21. decembra 2017.

Odvoz separovaného odpadu v roku 2017–
odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš:
13. januára, 10. marca, 18. mája, 17. júla, 7. septembra a 13. novembra 2017

odvoz separovaných PET fliaš:
6. februára, 3. apríla, 16. júna, 14. augusta, 25. októbra a 14. decembra 2017

odvoz papiera:
26. apríla a 30. augusta 2017

odvoz elektroodpadu a kovových obalov:
28. júna a 18. septembra 2017.

Vianočná zábava – vedenie futbalového klubu organizuje dňa 25. decembra 2016
/v nedeľu/ v Kultúrnom dome v Kružnej. Hudbu poskytne hudobná skupina FORTUNA.
Vstupné 8 € na osobu, v tom 1 l vína a 1 tombola.
Vedenie futbalového klubu Vás srdečne všetkých očakáva!

Plán spoločenskej činnosti obce na rok 2017
1. januára 2017 – Privítanie Nového roka
13. januára 2017 – Slávnostné zasadnutie OZ
25. februára 2017 – Tradičná zabíjačka
19. marca 2017 – Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe
8. apríla 2017 – Obecná brigáda
6. mája 2017 – Vatra 2017
3. júna 2017 – Deň detí
15. júla 2017 – Deň obce k výročiu 690. založenia našej obce
26. júla 2017 – Výlet pre dôchodcov
26. augusta 2017 – Výstup na Plešiveckú planinu
14. októbra 2017 – Deň dôchodcov
28. októbra 2017 – Vyrezávanie tekvíc
9. decembra 2017 – Deň Mikuláša

Správy z Pozemkových spoločností
Zasadnutie výboru lesných spoločností – najbližšie zasadnutie výboru
Pozemkových spoločenstiev sa uskutoční 6. februára 2017 so začiatkom o 18.00
hod. v zasadačke obecného úradu.
Výbor pozemkového spoločenstva na poslednom zasadnutí sa rozhodol, že valné
zhromaždenie pozemkových spoločenstiev sa uskutoční v mesiaci marec 2017.
Každému podielnikovi budú včas doručené pozvánky.

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

JUBILANTI
9. decembra 2016 oslávil 70. narodeniny
30. novembra 2016 oslávila 90. narodeniny

Zoltán S z a n k o, č. d. 163
Margita Š i k ú r o v á , č. d. 51

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!
OPUSTILA NÁS
Alžbeta I m r e o v á

rod. Görčöšová

Zomrela:

21. októbra 2016

Žila 70 rokov.

Blízkej rodine vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulej !
NAJMLADŠÍ OBČAN NAŠEJ OBCE
4. júna 2016 sa narodil

Adam L i p t á k

.
Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia,
rodičom novorodenca veľa radostí a úspechov pri jeho výchove!
dieťa rodičov Ing. Evy Liptákovej a Zoltána Liptáka č. d. 87

UZAVRETIE MANŽELSTVA
Dňa 22. októbra 2016 uzavreli manželstvo

Tímea F á b i á n o v á

/Kružná č. d. 153/ a

Kristián M e z e i

/ Kružná č. d. 153/.

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

Miestna samospráva organizovala v našej obci

Deň Mikuláša
dňa 11. decembra 2016 v nedeľu
so začiatkom o 14.00 hodine.
Mikuláš pri vianočnom stromčeku na verejnom
priestranstve Pášt rozdával balíčky so
sladkosťami pre každé dobré dieťa v našej obci.

PRÍJEMNÉ
PREŽITIE
VIANOČNÝCH
SVIATKOV
VÁM
PRAJE
MIESTNA
SAMOSPRÁVA !

Miestna samospráva

srdečne pozýva
každého obyvateľa
našej obce
na spoločné privítanie
Nového roka 2017.
Novoročné oslavy
sa uskutočnia
pri vianočnom
stromčeku na verejnom
priestranstve Pášt.
Ohňostroj začína
o polnoci.

VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, LÁSKY A POROZUMENIA V NOVOM
ROKU VÁM PRAJE MIESTNA SAMOSPRÁVA!

Információs-kultúrális havi folyóirat Kőrös

4/2016. szám

KŐRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

15. évfolyam
2016.-os év IV. Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli

A képviselőtestületi ülésekről
A képviselőtestületi ülés 2016. november 15.-én:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a Nyugdíjasnap kiértékelését, amely 2016. október 15.-én volt megtartva
a Télapóest megszervezését 2016. december 11.-én
a fejlesztési díj kiszabásának lehetőségét községünkben
az UPC hálózat kiépítéséről szóló információkat
a helyi utak felújításáról szóló információkat
az épületek szigetelésére szóló kiírások lehetőségét
a helyi óvodáról szóló jelentést

Jóváhagyta:
51. sz. határozatot: a helyi adókról és illetékekről szóló Általános kötelező rendelet javaslatát
a 2017- es évre
52. sz. határozatot: a települési hulladékszemét ill. kisebb építési hulladék kezeléséről szóló
Általános kötelező rendelet javaslatát
A képviselőtestületi ülés 2016. december 13.-án:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. a Télapóest kiértékelését, amely 2016. december 11.-én volt megtartva
2. a 2017-es év üdvözlését a Páston
3. a 2016 –os év harmadik és negyedik számú költségvetési intézkedéseket
Jóváhagyta:
53. sz. határozatot – a helyi adókról és illetékéről szóló Általános kötelező rendeletet
a 2017-es évre
54. sz. határozatot – a települési hulladékszemét ill. kisebb építési hulladék kezeléséről szóló
Általános kötelező rendeletet
55. sz. határozatot – a község 2017-es évi társadalmi tevékenységének tervezetét
56. sz. határozatot - a községi ellenőr tevékenységének tervezetét a 2017-es év első félévére

Hirdetések

Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat 2017. február 14.-én
és március 14.-én kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő üléseit a községi hivatal
üléstermében.

A hulladékszemét elszállítása a 2017-es évben január 5.-én és 19.-én, február 2.-án és 16.-án, március 2.-án, 16. –án és 30.-án,
április 13.-án és 27.-én, május 11.-én és 25.-én, június 8.-án és 22.-én, július 6.-án és 20.-án,
augusztus 3.-án, 17.- én és 31.-én, szeptember 14.-én és 28.-án, október 12.-én és 26.-án,
november 9.-én és 23.-án, december 7.-én és 21.-én.

A válogatott szemét elszállítása a 2017-es évben:
a vegyes műanyagot valamint a műanyagüvegeket :
január 13.-án, március 10.-én, május 18.-án, július 17.-én, szeptember 7.-én és november 13.-án.

a válogatott műanyagüvegeket:
február 6.-án, április 3.-án, június 16.-án, augusztus 14.-én, október 25.-én és december 14.-én.

a papírt:
április 26.-án és augusztus 30.-án

az elektromos hulladékot és a fémdobozokat:
június 28.-án és szeptember 18.-án fogják elszállítani községünkből.

Karácsonyi bál – a sportszervezet vezetősége 2016. december 25.-én /vasárnap/
szervezi a helyi kultúrházban. Játszik a FORTUNA zenekar.
Belépő 8 € személyenként, benne 1 l bor és 1 tombola.
A sportszervezet vezetősége mindenkit szeretettel vár!

A község 2017-es évi társadalmi tevékenységének tervezete
2017. január 1.-én – Új évi köszöntői ünnepség
2017. január 13.-án - Ünnepélyes képviselőtestületi ülés
2017. február 25.-én – Hagyományőrző disznóvágás
2017. március 19.-én – Koszorúzás az emlékoszlopnál
2017. április 8.-án – Községszépítési brigádmunka
2017. május 6.-án – Tábortűz 2017
2017. június 3.-án – Gyermeknap
2017. július 15.-én – Falunap a község 690. évfordulójára
2017. július 26.-án – Nyugdíjaskirándulás
2017. augusztus 26.-án – Túra a Pelsőci fennsíkra
2017. október 14.-én – Nyugdíjasnap
2017. október 28.-án – Tökfaragás
2017. december 9.-én – Télapóest

Az erdőbirtokosságok közleményei
Erdőbirtokossági vezetőségi gyűlés - a legközelebbi erdőbirtokossági vezetőségi
gyűlés 2017. február 6.-án 18.00 órai kezdettel lesz megtartva a községi hivatal
üléstermében.
Az erdőbirtokosságok vezetősége az utolsó gyűlésén jóváhagyta, hogy a közgyűlés a 2017-es
év márciusában lesz megtartva. A meghívót minden részvényes időben kézhez fogja kapni.

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL

JUBILÁNSOK

S z a n k o Zoltán, 163-as h.sz.
90. születésnapját S i k ú r Margit, 51-es h.sz.

2016. december 9.–én ünnepelte 70. születésnapját
2016. november 30.–án ünnepelte

Az ünnepelteknek gratulálunk és kívánunk számukra sok erőt, egészséget!

ELTÁVOZ OT T

KÖZÜLÜNK

id. I m r e Andrásné , szül. Görcsös Erzsébet

Elhunyt: 2016. október 21.-én. Élt 70 évet.

Az elhunyt hozzátartozóinak mély részvétünket fejezzük ki !

Ú J L A K O S U N K SZ Ü L E T E T T
2016. június 4.-én született

Lipták

Ádám.

Szüleinek Ing. Lipták Évának és Lipták Zoltánnak /87-es h. sz. / gratulálunk,
sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!

HÁZASSÁGKÖTÉS
F á b i á n Tímea /Kőrös 153-as h. sz./ és
M e z e i Krisztián /Kőrös 153.-as h. sz. /

2016. október 22.-én házasságot kötöttek

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

A helyi önkormányzat 2016. december 11.-én vasárnap
14.00 órai kezdettel T é l a p ó e s t e t
szervezett községünkben.
A Télapó a Páston feldíszített karácsonyfánál
minden jó gyermeknek csomagot osztott !

Áldott, békés,
boldog karácsonyt
kíván a helyi önkormányzat!

A helyi önkormányzat

Új évi köszöntői
ünnepséget
szervez
a Páston
felállított karácsonyfánál,
amelyre mindenkit
szeretettel vár.
A tüzijáték éjfélkor
kezdődik.

ÖRÖMÖKBEN, SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET,
EGÉSZSÉGET, BÉKESSÉGET ÉS MEGÉRTÉST KÍVÁN
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT!

