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(XURIRQG\
9iåHQtREþDQLD
QD NDåGRP NURNX VD VWUHWiYDPH VSRMPRPNUt]D1HGRVWDWRNILQDQþQêFKSURVWULHGNRYYREHFQêFKDPHVWVNêFK
NDViFK~SOQH]DVWDYLOLFKćDOãtUR]YRM1DãDREHF]YROLODFHVWXDNRQDSUHGRYDĢDMYþDVHILQDQþQHMNUt]\DWRFH]
Y\SUDFRYDQLHSURMHNWRYQD]tVNDQLHQHQiYUDWQêFKILQDQþQêFKGRWiFLt]JUDQWRY(Ò=DSiMDPHVDSRGĐDPRåQRVWt
GR YãHWNêFK Y\KOiVHQêFK Yê]LHY DWDN ]DEH]SHþXMHPH ILQDQþQp ]GURMH QLHOHQ ]HXUySVN\FK IRQGRY DOH Y\Xåt
YDPHDMLQpJUDQW\DWDNWLHåLILQDQþQpPRåQRVWLMHGQRWOLYêFKPLQLVWHUVWLHY-HYãDNSRWUHEQp]YOiGQXĢWLHåE\UR
NUDWLFNêNRORWRþRGVSUDFRYDQLDåLDGRVWLYUiWDQHGHVLDWRNSRYLQQêFKDQHSRYLQQêFKSUtORKFH]VDPRWQ~UHDOL]iFLX
DåSRNRODXGiFLXDQiVOHGQH]YOiGQXĢDMSlĢURþQpPRQLWRURYDFLHREGRELH6DPR]UHMPHJUDQW\(ÒQLHV~DXWR
PDWLFN\ SULGHĐRYDQp MHGQRWOLYêP VDPRVSUiYDP DOH MH SRWUHEQp QHXVWiOH YLHVĢ GLDOyJ D VOHGRYDQLH GLDQLD
YMHGQRWOLYêFKYê]YDFK2NUHPWRKRWUHEDPDĢSURVWULHGN\QDSURMHNWRY~GRNXPHQWiFLXYHUHMQpREVWDUiYDQLH
ILQDQþQêPDQDåPHQWDVSROXILQDQFRYDQLH1D]DþLDWNXFHOHMWHMWRGOKHMFHVW\MHYãDNSRWUHEQpPDĢNROHNWtYNWR
UêMHRFKRWQêSUDFRYDĢFH]YtNHQG\DYþDVHRVREQpKRYRĐQDQRDYãHWNRVDGiDNMHYãHREHFQêV~KODVSRVODQ
FRYREHFQpKR]DVWXSLWHĐVWYD7XWUHEDSR]QDPHQDĢåHDNRV~þDVQpWDNDMPLQXOp]DVWXSLWHĐVWYRY\VORYLORMHG
QR]QDþQ~SRGSRUXSURMHNWRP(Ò9V~þDVQRVWLVDSURJUDPRYDFLHREGRELHQDURN\3UHQDãXREHF
EROR YHĐPL ~VSHãQp RSUDYLOL VD ãNRO\ QLHNWRUp YHUHMQp EXGRY\ ]UHNRQãWUXRYDOL VD FHVW\ ]PRGHUQL]RYDOR VD
YHUHMQp RVYHWOHQLH SRVWXSQH VD ]DYiG]D NDQDOL]iFLD SRVLOQLOD VD YRGRYRGQi VLHĢ  9ãHWN\ VWDYE\ DSURMHNW\
NWRUpEROL]UHDOL]RYDQp]JUDQWRY(ÒV~XåYV~þDVQHMGREHSUHSODWHQp1DSUHSODWHQLHGRWiFLtVPHþDNDOLY\ãH
MHGQpKR URND þR QiP VS{VRELOR ]QDþQp ILQDQþQp SUREOpP\ 3UHG QDPL MH QRYp SURJUDPRYDFLH REGRELH 
 DNp EXGH" 0iPH YHĐNp RþDNiYDQLD REFH SRWUHEXM~ GRNRQþLĢ VYRMX YODVWQ~ LQIUDãWUXNW~UX  GREXGRYDĢ
PLHVWQHNRPXQLNiFLHYRGRYRG\RSUDYLĢSRWRN\EXGRYDĢFKRGQtN\VNUiãOLĢRNROLH%XG~WêPWRVPHURP]DPH
UDQpJUDQW\"1DNDåGRPVWUHWQXWtVWDURVWRYLDåLDGDM~V~þDVQêFKSROLWLNRYDE\VD6ORYHQVNR]DPHUDORQDþHUSD
QLH HXURIRQGRY -H WR MHGLQHþQi SUtOHåLWRVĢ DNR SRVWXSQH ]QtåLĢ UHJLRQiOQH UR]GLHO\ YSRURYQDQt VR ]iSDGQRX
(XUySRX
0ĖDDMDNRREþDQDVN{UWUiSLV~þDVQpþHUSDQLHSURVWULHGNRY](Ò7RMHGRVORYDNDWDVWURIDYHćYHĐN~þDVĢSH
ĖD]t 6ORYHQVNR YUiWL GR %UXVHOX 1D PLQLVWHUVWYiFKMH ]DYHGHQêQHSUXåQê UR]KRGRYDFt SURFHV SODWREQi QHGLV
FLSOLQRYDQRVĢ DVODEp ]DQLHWHQLH SUH GRþHUSDQLH ILQDQþQêFK SURVWULHGNRY ]MHGQRWOLYêFK NDSLWRO JUDQWRY (Ò 3UL
WRP REFHDPHVWiKRFLQDWRQHPDM~Y\ãNROHQêNROHNWtYĐXGtWYRULDVQDGãHQtPćDOãLHSURMHNW\SUHWRåHPDM~
~SULPQ~VQDKXVNUiãOLĢVYRMXGHGLQXDOHERPHVWR=YODVWQêFKILQDQþQêFK]GURMRYMHWRQHPRåQpJUDQW\(ÒV~
YêERUQiSUtOHåLWRVĢ1DWRMHYãDNSRWUHEQpPDĢSUXåQpPLQLVWHUVWYiVSUDFRYQtNPLNWRUtUêFKORUR]KRGXM~7RMH
YãDNSROLWLFNêSUREOpPHãWHDMSRGYDGVLDWLFKURNRFKNDåGiYOiGDSRYRĐEiFKVLQDMHGQRWOLYpUH]RUW\PLQLVWHU
VWLHY 65 GiYD VYRMLFK ĐXGt .êP VD ÄUR]EHKQ~³ D]RULHQWXM~ Xå V~ WX ćDOãLH YRĐE\ 3ULFKiG]DM~ QRYt ĐXGLD
DVLWXiFLD VD RSDNXMH 6WUiFD VD NRQWLQXLWD DYt]LD VPHURYDQLD 7RMHV~þDVQp6ORYHQVNR3ULWRP6ORYHQVNRPi
YHĐNêSRþHWãLNRYQêFKDP~GU\FKĐXGtPQRKt]QLFKXåDMSUDFRYDOLYNUDMLQiFK(ÒPDM~VN~VHQRVWLLMD]\NRYp
]QDORVWL
1DãD REHF VD FKFH ]DSRMLĢ GR YlþãLQ\ SURMHNWRY QLHNWRUp PDM~ E\Ģ VPHURYDQp QLH FH] PLQLVWHUVWYi 65 DOH
SULDPRREHF%UXVHO7RVLYãDNY\åDGXMHSULVS{VRELĢDMNROHNWtYSUDFRYQtNRYNWRUtVDGDQêPLSURMHNWPLEXG~
]DREHUDĢ6~WXYãDNMD]\NRYpEDULpU\3RVWXSQHEXGRYDQêHXUySVN\ãWiWYãDNSULQ~WLPHVWiDREFHDE\DVSRĖ
QLHNWRUt SUDFRYQtFL YHGHOL NRPXQLNRYDĢ YFXG]tFK MD]\NRFK 7DN DNR WR EROR ]D þLDV UDN~VNRXKRUVNHM PRQDU
FKLHNHćYlþãLQD%UDWLVODYþDQRYKRYRULODSO\QXOHSRVORYHQVN\QHPHFN\DPDćDUVN\
&H]KUDQLþQiVSROXSUiFD653RĐVNiUHSXEOLND
9NUDMLQiFK VWUHGRYêFKRGQHM (XUyS\ YUiWDQH 3RĐVND D6ORYHQVND GRãOR SR URNX  NYêUD]QpPX SRVXQX
YGRS\WHSRGRSUDYHPHG]LMHMMHGQRWOLYêPLGUXKPL3UHSUDYXRV{ERYSO\YQLOYHĐPLUêFKO\UDVWVWXSĖDPRWRUL]i
FLH 93RĐVNX Y]UiVWRO ]R  DXWRPRELORY QD  RE\YDWHĐRY QD  DQD 6ORYHQVNX ]R  DXWRPRELORY QD
DXWRPRELORYQDRE\YDWHĐRY*UDQW\(Ò]3URJUDPXFH]KUDQLþQHMVSROXSUiFH3RĐVNR6ORYHQVNiUHSXE
OLND    EROL ]DPHUDQp LQD UR]YRM GRSUDYQHM LQIUDãWUXNW~U\ YSRKUDQLþt 1iV PLPRULDGQH WHãt åH ]R
VLHGP\FKVFKYiOHQêFKåLDGRVWtQDFHORP6ORYHQVNXYUiPFLWRKWRSURJUDPXVPHXVSHOLYRGYRFK9\EXGRYDOD
VD FHVWD VWUHGRP GHGLQ\ DFHVWD ]9\ãQpKR NRQFD QD =DJU~QLH 2EHF Xå DM SUHG URNRP  Y\XåLOD 3URJUDP
FH]KUDQLþQHM VSROXSUiFH ,QWHUUHJ ,,,$ D]UHDOL]RYDOD UHNRQãWUXNFLX FHVW\ RG NDSOQN\ QD =DJU~QL Då SR KUDQLFX
NDWDVWUD VREFRX 6YUþLQRYHF 8%RUGåRY &HOi FHVWD ]9\ãQpKR NRQFD FH] =DJU~QLH MH WHGD Y\EXGRYDQi
]HXUySVN\FK SHĖD]t &HVWRYê UXFK MH MHGQêP ]QDMG{OHåLWHMãtFK UR]YtMDM~FLFK VD KRVSRGiUVN\FK RGYHWYt
YSRĐVNRVORYHQVNRP SRKUDQLþt 3UL MHKR ćDOãRP UR]YRML E\ QiP WX SRPRKOD GRVWDYED GLDĐQLFH ' 6YUþLQRYHF 
6NDOLWp 9UiPFL WHMWR GRVWDYE\ PiPH GRKRGQXWp SUHSRMLĢ REHF ýLHUQH V-DZRU]\QNRX FH] ýDGHþNX DVREFRX
+UþDYDFH]*RULORYSRWRN$NE\VDYãDNYêVWDYEDGLDĐQLFHQDćDOHMRGNODGDODSRWRPE\REHFNRQDODVDPRVWDWQH
DQHFKDODE\QDYODVWQpQiNODG\Y\SUDFRYDĢSURMHNWRYpGRNXPHQWiFLHQDWHOHVRVSRPtQDQêFKFHVWQêFKSUHSRMH
Qt
=NURQLN\Y\EHUiPHSUHVQpY\PHUDQLHKUDQtFPHG]L8KRUVNRPD3RĐVNRPVDSUHYLHGORYURNXQD]iNODGH
QDULDGHQLDFLViURYQHM0iULH7HUp]LH+UDQLþHQLHWUYDORGQtDVWiOR]ORWêFK=DREHFýLHUQHVDKR]~þDVW
QLOLâLPRQ+RPRODDâLPRQ0LãNXOiN=DSRĐVN~VWUDQX.D]LPtU.XVVQLHU]R6PUDGĐDYN\DNRURþQê
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&H]KUDQLþQiVSROXSUiFD65ý5
9UiPFL FH]KUDQLþQHM VSROXSUiFH REHF ýLHUQH D9HQGU\QČ Y\SUDFRYDOD VSRORþQê SURMHNW SRG Qi]YRP
6SR]QiYDPH NUiV\ VSULDWHOHQêFK REFt ýLHUQH D9HQGU\QČ³ $N E\ ERO WHQWR SURMHNW ~VSHãQê FKFHPH QD 9\ã
QRPNRQFLSULLKULVNXNGHVDNRQDM~KDVLþVNpV~ĢDåHSRVWDYLĢWXULVWLFNêSUtVWUHãRNSUHFFDĐXGt&HOpLKULVNR
E\VD]DWUiYQLORDY\WYRULOE\VDWDNSULHVWRUSUHSUtMHPQHMãtSULHEHKKDVLþVNêFKV~ĢDåt6~EHåQHREHFSUHGREUR
YRĐQpKDVLþVNp]ERU\]DN~SLKDVLþVN~VWULHNDþNX367iWRQRYiPDãLQD³EXGHNGLVSR]tFLLSUHYãHWNêFKþOH
QRY'+= 9\ãQêL1LåQêNRQLHF NWRUtVDFKF~]DSRMLĢGRKDVLþVNêFKV~ĢDåt9MDUQRPREGREtE\VRPFKFHOSR
åLDGDĢþOHQRYRERFK'+=DE\QiPSRPRKOLSULY\þLVWHQtFHVWQêFKSULHSXVWRYDSULY\U~EDQtSUHVWDUQXWêFKGUH
YtQRNRORKODYQHMFHVW\
&HQWUXPYRĐQpKRþDVX
2EHF6NDOLWpMH]ULDćRYDWHĐRPFHQWUDYRĐQpKRþDVXSUHREFHýLHUQH6YUþLQRYHF6NDOLWpD2ãþDGQLFD9êFKRYQR
Y]GHOiYDFLDþLQQRVĢYNU~åNRFKMH]DPHUDQiSUHPOiGHåRGGRURNRYýLQQRVĢ&9ý6NDOLWpMH]DWLDĐGRKRG
QXWiGRDQiVOHGQHVDMHKRćDOãLDþLQQRVĢ]D~þDVWLYãHWNêFKVXEMHNWRYSUHKRGQRWt
2SUDYDPRVWRYDQD9\ãQRPNRQFL
9QDãHM REFL VD YSRVOHGQRP REGREt Y\XåLOL LLQp ]GURMH QHå V~ HXURIRQG\ 'OKRGRERX GREURX VSROXSUiFRX VR
6ORYHQVNRX VSUiYRX FLHVW VD ]UHDOL]RYDOL RSUDY\ PRVWRY  YÒVWUHGt D D QD 9\ãQRP NRQFL QD FHVWH
SUYHMWULHG\,9V~þDVQHMGREHVDVQDåtPHDE\SUHEHKODRSUDYDFHOpKRWHOHVDFHVW\Y~VHNXNDWDVWUDQDãHM
REFH
9êPHQDSRGODKRYêFKNU\WtQY=iNODGQHMãNROH9\ãQêNRQLHF
2EHFEROD~VSHãQiYåLDGRVWLQD0LQLVWHUVWYHãNROVWYD65DGRVWDODQHQiYUDWQêILQDQþQêJUDQWYRYêãNH
¼ QD YêPHQX SRGODKRYêFK NU\WtQ Y]iNODGQHM ãNROH 3UiFH VD ]UHDOL]RYDOL SRþDV MDUQêFK SUi]GQLQ 9\PHQLOL VD
SRGODKRYp NU\WLQ\ Y{VP\FK WULHGDFK DY{VP\FK NDELQHWRFK 9\WYRULOR VD WDN SUtMHPQHMãLH SURVWUHGLH SUH GHWL
DSHGDJyJRY
6QHåQpSiVRYpYR]LGORODYtQD
2EFH 0LNURUHJLyQX .\VXFNê WULDQJHO ýLHUQH 6YUþLQRYHF 6NDOLWp  EROL ~VSHãQp YSURMHNWH SRG Qi]YRP
0HG]LQiURGQi VWRSD ]GUDYLD³ DGRVWDOL ILQDQþQê JUDQW ]NWRUpKR VD ]DN~SLOD VQHåQi IUp]D QD ~SUDYX EHåNiU
VN\FKWUDWt&H]VSRPtQDQpREFHVDXURELOLEHåNiUVNHWUDWHVSUHSRMHQtPQD3RĐVN~DýHVN~UHSXEOLNX7HQWRURN
EROVN~ãREQêYQDVOHGXM~FRPURNXWLHWRWUDWHFKFHPHSUHYLHVĢLQDýHUFKOLD=DJU~QLVSUHSRMHQtPQD6YUþLQR
YHF6NDOLWpD2ãþDGQLFX-HYãDNQXWQpVSULHFKRGQLĢMHGQRWOLYpKRUVNp~VHN\QDãtUNXWRKWRYR]LGODDWDNY\WYR
ULĢXFHOHQêV\VWpPEHåNiUVN\FKWUDWt=DQDãXREHFEXGHWLHWRWUDWHQDYUKRYDĢSUHGVHGDWXULVWLFNpKRNOXEX$+$
ýLHUQHS5yEHUW7DWDUND9HUtPHåHEXG~FD]LPQiVH]yQDEXGHXåRERKDWHQiRQRYpEHåNiUVNHWUDWH0LNUR
UHJLyQ.\VXFNêWULDQJHONWHMWRXGDORVWLY\GiDMPDSXVNODGDþNXQDNWRUHMEXG~XYHGHQpWUDWH]DNUHVOHQp
'RWiFLD¼RGSUHGVHGXYOiG\
3ULQiYãWHYHSiQDSUHGVHGXYOiG\QD.\VXFLDFKQDãDREHFGRVWDODQHQiYUDWQêILQDQþQêJUDQWYRYêã
NH¼7HQWRFKFHPHSRXåLĢQDVSROXILQDQFRYDQLHSULYêVWDYEHFKRGQtNDRGREHFQpKR~UDGXSRIDUVNêNRV
WRO'RVWiYDM~FHMSULHNRS\VDRVDGtU~UDY\WYRULDVDYSXVWHQDSRYUFKRY~YRGXQiVOHGQHVD]DEXGXM~REUXEQt
N\ DSUHYHGLH VD ]iPNRYi GODåED 7LHWR FKRGQtN\ EROL QDYUKQXWp Y]UHDOL]RYDQRP SURMHNWH 5HYLWDOL]iFLD FHQ
WUiOQHM]yQ\REFH³DOHVFKYDĐRYDFLDNRPLVLDLFKY\UDGLODDNRQHRSRGVWDWQHQp'R]iNODGQHMãNRO\FKRGtGHQQH
åLDNRYYEOt]NRVWLV~~UDG\SRãWDREFKRG\NRPLVLDPDODYãDNVYRMHYLGHQLH³7RMHMHGHQ]SUtNODGRY
DNRĢDåNRVD]tVNDYDM~QHQiYUDWQpILQDQþQpGRWiFLHSUHREHF
1RYpWUDIRVWDQLFH
'OKRGREêQHGRVWDWRN11HQHUJLHYQLHNWRUêFKþDVWLDFKREFHFKFHPHYVSROXSUiFLV66(äLOLQDDVULHãLĢGREX
GRYDQtP ćDOãtFK WUDIRVWDQtF %ROL Y\SUDFRYDQp SURMHNWRYp GRNXPHQWiFLH SUH XPLHVWHQLH WURFK WUDIRVWDQtF 3UYi
EXGH XPLHVWQHQi YRVDGH 86OLYNRY GUXKi QD =DJU~QL DWUHWLD PHG]L RVDGDPL ýHUFKĐD D'ROLQ\ 5HDOL]iFLD MH
QDSOiQRYDQiQDURN1RYpWUDIRVWDQLFHE\PDOLRGVWUiQLĢQHGRVWDWRN11QDSlWLDD]iURYHĖDMSRVLOQLĢVWi
YDM~FXHOHNWULFN~VLHĢYMHMEOt]NRPRNROt
3RćDNRYDQLHS-R]HIRYL3RWRþiURYL
-8'U-R]HI3RWRþiUSUDFRYDOYRIXQNFLLSUHGQRVWXREHFQpKR~UDGXWULQiVĢURNRY%ROSUL]URGHDUHDOL]iFLLYãHW
NêFKYHĐNêFKSURMHNWRYNWRUpVDYREFLYSRVOHGQRPREGREt]UHDOL]RYDOL
- 9êVWDYEDE\WRYêFKGRPRY8âLUDQFDDQD9\ãQRPNRQFL
- 2GNDQDOL]RYDQLHREFHDSULYiG]DþSLWQHMYRG\
- 5HNRQãWUXNFLD]iNODGQêFKãN{OYUiWDQH]PHQ\Y\NXURYDFLHKRPpGLD
- 3UHVWDYED0âYÒVWUHGtQDE\W\
- 5HNRQãWUXNFLDFHVW\,,,VWUHGRPGHGLQ\
- 5HNRQãWUXNFLDFHVW\]9\ãQpKRNRQFDQD=DJU~QLH
- 5HDOL]iFLDRVDGRYêFKFLHVWQD=DJU~QLDYREFL
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- 0RGHUQL]iFLDYHUHMQpKRRVYHWOHQLDYREFL
- 5HYLWDOL]iFLDFHQWUiOQHM]yQ\REFH
- 5LHãHQLH~]HPLDDLQIUDãWUXNW~U\QDYêVWDYEXURGLQQêFKGRPRYQD6LKOH
&KFHP PX SRćDNRYDĢ ]D VHED L]D REHFQp ]DVWXSLWHĐVWYR V~þDVQp LPLQXOp 7YRULOL VPH VSROX VRVWDWQêPL SUD
FRYQtNPL REHFQpKR ~UDGX GREUê NROHNWtY 3UDMHPH PX YHĐD ]GUDYLD DSHNQp VSRPLHQN\ QD SUiFX NWRU~ XURELO
YSURVSHFKREFH9åG\ERODSUHYHGHQiQDþDVDVY\VRNRXPLHURXNYDOLW\5RELOMXUiGDPQRKRNUiWYþDVHRVRE
QpKRYRĐQD
1RYR]YROHQpPXSUHGQRVWRYLREHFQpKR~UDGXS,QJ-R]HIRYL.XELFRYLSUDMHPVSROXVSRVODQFDPLREHFQpKR]D
VWXSLWHĐVWYD DSUDFRYQtNPL REHFQpKR ~UDGX YHĐD ]GUDYLD VtO DHOiQX YWHMWR ]RGSRYHGQHM IXQNFLL .HćåH YHĐPL
GREUH SR]Qi FKRG REHFQpKR ~UDGX LSRWUHE\ REFH MHWX Y\WYRUHQi SULURG]HQi QiYl]QRVĢ QD SUHGRãOp REGRELH
3UHGQDPLV~QLHOHQQRYpYê]Y\JUDQWRY(ÒDOHLVSUDFRYDQLH'RSOQNXþNÒ]HPQpPXSOiQXREFHDGRVWDYED
GLDĐQLFH'
3ULQiYãWHYHSiQDSUHPLpUDERORSULVĐ~EHQp]DþDWLHUHDOL]iFLHGRVWDYE\GLDĐQLFH'YWRPWRURNX$N
E\ VD NQHM SULVW~SLOR REHF VD EXGH PXVLHĢ YêUD]QH DQJDåRYDĢ DE\ Y\XåLOD YãHWN\ NODGQp VWUiQN\ VSRMHQp
VYêVWDYERX GLDĐQLFH 7R ]QDPHQi QDGYLD]DĢ QD YLDFHUp URNRYDQLD NWRUp VD Xå YPLQXORVWL XVNXWRþQLOL
VLQYHVWRURPVWDYE\
Ò]HPQêSOiQREFH
Ò]HPQêSOiQREFHMHYHĐPLYê]QDPQêGRNXPHQWNWRUêPVLPHVWiDREFHVWDQRYXM~]iVDG\DUHJXODWtY\SULHVWR
URYpKRXVSRULDGDQLDDIXQNþQpKRY\XåtYDQLD~]HPLD7HQWRGRNXPHQWMH]iYl]QêDQHVPLHVDSRUXãRYDĢ.DWDV
WUiOQH~]HPLHQDãHMREFHMHUR]þOHQHQpQDSULHVWRURYRDIXQNþQHKRPRJpQQHMHGQRWN\.S{YRGQpPX~]HPQp
PXSOiQXREFHNWRUêEROVFKYiOHQêYURNXPiPHVSUDFRYDQpLGYDGRSOQN\3RUHDOL]iFLtVWDYE\2GNDQD
OL]RYDQLH +RUQêFK .\V~F MH PRåQp QDãH~]HPLHGRSOQLĢRćDOãLH]iPHU\3UHWRREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRYMDQXiUL
WRKWRURNXVFKYiOLOR]DþDWLHSUiFQD'RSOQNXþNÒ325HDJXMHPHQDSRGQHW\REþDQRYNWRUtFKF~UHDOL]RYDĢ
VWDYE\ URGLQQêFK GRPRY Y]yQDFK NWRUp YV~þDVQRVWL QLH V~ ]DKUQXWp QD SRåDGRYDQ~ YêVWDYEX 6DPRVSUiYD
]DWLDĐ Y\EUDOD WLHWR ORNDOLW\ /HQJ ~]HPLH RG .DGHORY GR &DSNRY SRSUL ULHNH  NULYi FHVWD 86OLYNRY
80RUDYFRY 80DW\VRY =DJU~QLH 83DYĐRãNRY ~]HPLH RG ]DVWDYDQHM SORFK\ SR REMHNW S 0LODQD -XUJX äLD
GDPH SUHWR REþDQRY NWRUt YR Y\EUDQêFK ORNDOLWiFK YODVWQLD SR]HPN\  DE\ VD SRþDV URND ]~þDVWQLOL URNRYDQt
NWRUpEXG~]DPHUDQpQDY\XåLWLHSO{FK]DþOHQHQêFKGR'RSOQNXþ.WRPXWR~þHOXYHGHQLHREFHSULSUDYtãW~
GLHSUtSDGQHGiVSUDFRYDĢ~]HPQêSOiQ]yQ\1D]iNODGHWDNHMWRGRNXPHQWiFLHYV~þDVQHMGREHSUHELHKDLQGL
YLGXiOQD YêVWDYED URGLQQêFK GRPRY QD 6LKOH 7iWR RVDGD E\ PRKOD E\Ģ QiYRGRP DNR VD Gi UR]XPQH Y\XåLĢ
~]HPLH QD YêVWDYEX &HOp ~]HPLH MH RGNDQDOL]RYDQp DYWHOHVH FHVW\ ãtUN\  P MH ]DEXGRYDQp SRWUXELH QD
SRYUFKRY~ YRGX YRGRYRG NiEOH 11 QDSlWLD DYHUHMQpKR RVYHWOHQLD 0\VOtPH VL åH REHF YGREUHM VSROXSUiFL
VEXG~FLPLVWDYHEQtNPLP{åHEXGRYDĢSHNQpDHVWHWLFNpQRYpRVDG\

Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteĐstvo
DĖa 11. decembra 2012 sa konalo Zasadnutie obecného zastupiteĐstva v ýiernom. Po prejednaní bodov programu poslanci
schválili tieto uznesenia:
Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1.
2.
3.
4.

Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.
Rozpoþet obce ýierne na roky 2014 - 2015.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpoþtu obce ýierne na rok 2013.

II. s c h v a Đ u j e:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Návrhovú komisiu v zložení: Milan Jurga, Jozef ýarnecký, Mgr. Ján Valent.
Úpravu þ. 4 rozpoþtu obce na rok 2012 (Úprava rozpoþtu obce na rok 2012 tvorí prílohu þ. 1 tohto uznesenia).
Rozpoþet obce ýierne na rok 2013 a programový rozpoþet obce na rok 2013.
Rozpoþet Príspevkovej organizácie TES ýierne na rok 2013.
Finanþnú pôžiþku Združeniu obcí Mikroregiónu Kysucký triangel vo výške 11.032,67 € na prefinancovanie projektu: „Medzinárodná stopa zdravia“.
Príspevok Mikroregiónu Kysucký triangel vo výške 1/3 z 5%-ného spolufinancovania projektu „Medzinárodná stopa zdravia“
t. j. 580,67 €.
Inventarizaþné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2012. (Inventarizaþné komisie tvoria prílohu þ. 2
tohto uznesenia.)
Plány práce orgánov obce (OR a OZ) na I. polrok 2013.
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bude vás zaujímaĨ...

Zámenu pozemkov p. þ. KN-C 4576/20 trvalý trávny porast kat. územia ýierne o výmere 975 m2 vo vlastníctve Jozefa Koriþára, bytom ýierne þ. 669 a Dany Moravcovej, bytom ýierne 1068 v podielovom spoluvlastníctve každý v ½ za pozemok p.
þ. KN-C 4576/19 trvalý trávny porast kat. územia ýierne o výmere 970 m2 vo vlastníctve Obce ýierne. Rozdiel vo výmere
pozemkov bude uhradený v cene 15,- €/1m2.
Zámer odpredaĢ pozemok p. þ. KNC 2254/2 zastavaná plocha o výmere 97 m2 kat. územia ýierne priamym predajom podĐa
schválených Zásad hospodárenia s majetkom Obce ýierne. Cena a kupujúci budú schválení na ćalšom zasadaní obecného
zastupiteĐstva.
PodĐa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĎĖa zákon þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku p. þ. KN-C 18/10 zastavaná plocha o výmere
256 m2 za cenu 8,-€/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteĐa (osobitný zreteĐ je v tom, že na pozemku je umiestnená
žumpa, ktorá slúži pre základnú školu a pre bytový dom þ. p. 181 a þ. p. 180) do vlastníctva Spolbytu 181, 023 13 ýierne
181.
Zámer odpredaĢ þasĢ pozemku z pozemku p. þ. KNC 4724/1 zastavaná plocha kat. územia ýierne priamym predajom podĐa
schválených Zásad hospodárenia s majetkom Obce ýierne. Výmera, cena a kupujúci budú schválení na ćalšom zasadaní obecného zastupiteĐstva.
Odkúpenie pozemku p. þ. KNC 1588 o výmere 396 m2 v kat. území ýierne od Kataríny Heglasovej, bytom Kukuþínova 12,
022 01 ýadca v cene 10,-€/1m2.
PodĐa § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĎĖa zákon þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemkov priamym predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteĐa kupujúcemu Slovenská správa ciest, Miletiþova 19, 826 19 Bratislava za cenu 9,82 €/m2. Dôvodom osobitného zreteĐa je odpredaj pozemkov vo verejnom záujme pre úþely vybudovania stavby I/12 ýierne - zosuv. Odpredaj sa týka:
- parcely KNE 70008/1 o výmere 20430 m2, kultúra ostatné plochy, zapísaná na LV þ. 2830, a to diel þ. 1 o výmere 4
m2, v prospech novovytvorenej parcely þ. 4694/7 o výmere 4 m2, kultúra zastavané plochy vlastníctvo zapísané na
LV þ. 2830 pod 1 v podiele 1/1.
Prenájom vo forme doþasného záberu:
- parcely KNE 5898/1 o výmere 8369 m2, kultúra trvalý trávny porast, zapísaná na LV þ. 2830 diel þ. 2 o výmere 117
m2, vlastníctvo zapísané na LV þ. 2830 pod 1 v podiele 1/1,
- parcely KNE 7008/1 o výmere 20430 m2, kultúra ostatné plochy, zapísaná na LV þ. 2830 diel þ. 4 o výmere 387
m2, vlastníctvo zapísané na LV þ. 2830 pod B1 v podiele 1/1 nájomcovi Slovenská správa ciest, Miletiþova 19, 826
19 Bratislava z dôvodu vybudovania stavby I/12 ýierne - zosuv, ako manipulaþnú plochu potrebnú poþas doby výstavby. Výška nájmu je stanovená znaleckým posudkom vo výške 0,63 €/m2/rok.
Ukonþenie nájomnej zmluvy bytu þ. 11 v bytovom dome þ. p. 169 k 31. 1. 2013 s p. Mariánom Gomolom, ýierne þ. 169/11
na základe jeho žiadosti.
Finanþný príspevok Základnej organizácii chovu poštových holubov v ýiernom vo výške 100,- € na základe ich žiadosti.
Prenájom sály KD dĖa 26. 1. 2013 PoĐovnícko-ochranárskej spoloþnosti ýierne bezodplatne za úþelom realizácie poĐovníckeho plesu, s tým, že zabezpeþia upratanie po tejto akcii.

III. n e s c h v a Đ u j e:
1. ŽiadosĢ Materskej školy ýierne Ústredie o montáž vodomerov.
2. ŽiadosĢ p. Ivety Bobulovej, ýierne 965 o odkúpenie chaty Poniklec.
IV. o d v o l á v a:
1. JUDr. Jozefa Potoþára, bytom 023 13 ýierne þ. 3 z funkcie štatutárneho orgánu Príspevkovej organizácie TES ýierne, príspevková
organizácia, IýO: 37902423 k dátumu 31. 12. 2012.
V. m e n u j e:
1. Ing. Jozefa Kubicu, bytom 023 13 ýierne þ. 570 do funkcie štatutárneho orgánu Príspevkovej organizácie TES ýierne, príspevková
organizácia, IýO: 37902423 s termínom od 1. 1. 2013 na dobu neurþitú.
VI. s p l n o m o c Ė u j e:
1. Obecnú radu na schválenie nového nájomcu bytu þ. 11 v bytovom dome þ. p. 169 od 1. 2. 2013.
Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom na základe § 11 odst. 4, písm. g zákona SNR þ. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov s c h v a Đ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce ýierne þ. 1/2012 o miestnych daniach.
Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom na základe § 11 odst. 4, písm. g zákona SNR þ. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov s c h v a Đ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce ýierne þ. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce ýierne.
Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom na základe § 11 odst. 4, písm. g zákona SNR þ. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov s c h v a Đ u j e Dodatok þ. 2 k VZN Obce ýierne þ. 9/2009 o urþení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej školy, dieĢaĢa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce ýierne.
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DĖa 5. februára 2013 sa konalo Zasadnutie obecného zastupiteĐstva v ýiernom. Po prejednaní bodov programu poslanci
schválili tieto uznesenia:
Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom
I. s c h v a Đ u j e:
1.
2.

Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ćurica, Mgr. Ján Valent, Pavol Fonš.
a)

3.
4.
5.

Predloženie žiadosti o finanþný príspevok v rámci výzvy Operaþného programu cezhraniþnej spolupráce SR - ýR
2007-2013 za úþelom realizácie projektu: „Poznávame krásy spriatelených obcí ýierne - VendrynČ“, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ýierne.
b) Zabezpeþenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finanþný príspevok.
c) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 1.330,98 €.
Ukonþenie nájmu dvojizbového bytu þ. 12 v nadstavbe MŠ ýierne þ. 169 s Matejom Vyšlanom k 11. 2. 2013.
Prenájom bytu þ. 12 v nadstavbe MŠ ýierne þ. 169 p. Žofii Lišþákovej a manželovi Jurajovi, bytom ýierne þ. 140 od 12. 2.
2013.
Zabezpeþenie zadania Územného plánu obce ýierne - Doplnku þ. 3. Zadanie je potrebné k podaniu žiadosti o finanþný príspevok na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie.

Územný plán obce
V poslednom období sme sa pri þinnosti stavebného úradu stretli s prípadmi, v ktorých obþania obce majú záujem realizovaĢ stavby na územiach, ktoré nie sú na takúto þinnosĢ definované platným územným plánom obce. Považujeme preto za potrebné upozorniĢ na funkciu tohto predpisu, ktorý je záväzný pre všetkých obyvateĐov.
Z platného stavebného zákona vyplýva pre všetky obce nad 2000 obyvateĐov povinnosĢ maĢ vypracovaný územný plán
obce. Tento dokument na území spracovanom príslušnou samosprávou urþuje pravidlá pre využitie jednotlivých plôch
a priestorové usporiadanie územia.
Aj obec ýierne má platný územný plán obce. Zabezpeþuje ním koncepciu verejného dopravného a technického vybavenia
územia, vymedzenie hraníc zastavaného územia, vymedzenie územia obce urþeného na umiestnenie novej výstavby
a umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia, vymedzenie plôch a koridorov pre zmenu existujúcej
zástavby, vymedzenie plôch pre verejnoprospešné a priemyselné stavby, pre územné rezervy a stanovenie podmienok pre využitie týchto plôch a koridorov, zásady ochrany prírody a množstvo ćalších funkcií. S celým procesom je verejnosĢ oboznámená
formou verejných vyhlášok, priþom má možnosĢ sa k nemu aj vyjadrovaĢ. Územný plán definitívne schvaĐuje zastupiteĐstvo
obce. Akonáhle vstúpi do platnosti, stáva sa lokálnym zákonom a obec sa musí pri svojom rozvoji ním riadiĢ.
Územné plánovanie je stály proces, preto ako sa vyvíja obec, jej potreby, ako aj potreby jej obyvateĐov, stretávame sa
s nutnosĢou meniĢ a dopĎĖaĢ platný územný plán obce. Zmeny v platnom územnom pláne sa zabezpeþujú vypracovaním doplnkov.
Tento proces je þasovo aj finanþne veĐmi nároþný, preto k nemu obec pristupuje až vtedy, keć sa nahromadí množstvo
odôvodnených požiadaviek na jeho zmenu. Individuálne môže zmenu územného plánu zaobstaraĢ aj niekto iný, ktorého plány
sa nezhodujú s platným dokumentom. Vtedy je to však na jeho vlastné náklady. Zaþatie procesu musí v každom prípade odobriĢ zastupiteĐstvo obce odsúhlasením zadania.
Tým sa len odštartuje nároþný proces. V prvom rade je nutný výber obstarávateĐa a zhotoviteĐa, ktorí vypracujú návrh doplnku. Tento návrh sa musí prerokovaĢ s rôznymi inštitúciami a tiež s verejnosĢou. Ich pripomienky sa musia do návrhu zapracovaĢ. Po takomto prerokovaní a zohĐadnení námietok a požiadaviek dostane definitívnu grafickú a textovú podobu, ktorá je
predložená na schválenie obecnému zastupiteĐstvu. Proces má v každom kroku predpísané zákonné lehoty. Približná doba od
schválenia zadania doplnku až po jeho definitívne schválenie obecným zastupiteĐstvom je podĐa našich skúseností 1 rok.
DovoĐujeme si preto upozorniĢ stavebníkov, ktorí plánujú zaþaĢ s výstavbou, aby sa informovali na obecnom úrade, þi je
práve tá parcela, s ktorou majú plány, urþená na požadovanú výstavbu. V prípade, že dôjde k rozporu s územný plánom , stavba
im nebude povolená a so svojimi zámermi budú musieĢ poþkaĢ do prípadného schválenia nového doplnku.
Ing. Pikuliaková
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Náklady na zber, prepravu a zneškodĖovanie odpadu.
Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

77.018 € - Joko Kondek ýadca za odvoz
954 ton komunálneho odpadu
18.798 € - za odvoz 131,26 ton separovaného odpadu
1.516 € - vrecia na separovaný odpad
4.500 € - náklady príspevkovej organizácie TES na likvidáciu odpadov
101. 832 € ............................CELKOM

82.402 € - Joko Kondek ýadca za odvoz
1035 ton komunálneho odpadu
31.770 € - za odvoz 133,5 ton separovaného odpadu
796 €
- vrecia na separovaný odpad
4.000 € - náklady príspevkovej organizácie TES na likvidáciu odpadov
118.968 €..............................CELKOM

98.340 € - Joko Kondek ýadca za odvoz
1179 ton komunálneho odpadu
17.746 € - za odvoz 87,51 ton separovaného odpadu
1.420 € - vrecia na separovaný odpad
7.000 € - náklady príspevkovej organizácie TES na likvidáciu odpadov
124.506 € ............................CELKOM

Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu rok þo rok stúpajú. Dôvody sú nasledovné: Navýšenie cien odvozov
o infláciu, zvyšovanie cien pohonných hmôt, zvýšené náklady na likvidáciu nelegálnych skládok v katastri obce.
Žiadame obþanov, aby zakladaním þiernych skládok nezvyšovali náklady na likvidáciu odpadu, ktoré si v koneþnom dôsledku zaplatíme všetci.

Hasiþi na výroþnej schôdzi bilancovali
Rok 2012 sa niesol v znamení 50. výroþia založenia DHZ ýierne - Vyšný koniec. Významný bol i na politické udalosti a personálne
zmeny v štruktúrach hasiþstva na celoslovenskej úrovni. PripomeĖme si spoloþne nasledovné udalosti:
- Na výroþnej þlenskej schôdzi 26.11.2011 bol zvolený nový výbor na þele s Františkom Malíkom, ktorý vystriedal pána Ignáca Moravca. Pán Moravec pracoval vo výbore 50 rokov. 20 rokov ako veliteĐ a 30 rokov ako predseda DHZ – Vyšný koniec.
V súþasnosti pracuje vo výbore ako þestný predseda. Za celoživotnú prácu bol niekoĐkokrát ocenený – Cenou obce ýierne,
Najvyšším vyznamenaním DPO SR a cenou. Zaslúžilý þlen DPO SR, ktoré prevzal od prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika.
- Zloženie výboru: predseda – František Malík, tajomníþka – Mgr. Dana Oravcová, veliteĐ – Miroslav Kubica, pokladníþka –
Dominika Lašová, preventivár – Jozef Koriþár, revízor – Bc. Michal Jendrišák, referent mládeže – Miroslav Malík, strojník –
Rudolf Jurga, þlenovia: Ignác Moravec, Jozef Jurga, Lukáš Jurga, Alojz ýepec, ďubomír Hruštinec, Milan Moravec, Veronika Kullová, Simona Hruštincová
- Na Okresnom valnom zhromaždení v ýadci konanom 25.2.2012 reprezentovali DHZ ýierne –Vyšný koniec zvolení delegáti :
Mgr. Dana Oravcová a Ignác Moravec . Personálne zmeny nastali i na okresnej úrovni. Pána Ladislava Dediþa- ikonu dobrovoĐného hasiþstva v okrese ýadca, zanieteného, priateĐského a hlavne fundovaného tajomníka, neskôr riaditeĐa OV DPO,
po 42 rokoch vystriedala valným zhromaždením zvolená pani Marta Balošáková.
- ýlenovia DHZ ýierne – Vyšný koniec boli valným zhromaždením zvolení na roky 2012-2016 i do komisií pri OV DPO
v ýadci. Preventívno – výchovná komisia: þlenka Mgr. Dana Oravcová, komisia pre prácu s mládežou : þlen – Miroslav Malík, štáb aktívu zaslúžilých þlenov : þlen – Ignác Moravec, okrskový aktív pre obec ýierne, ýadcu, Ošþadnicu, Skalité
a Svrþinovec: okrskový inštruktor – Milan Prengel – ýadca, okrskový veliteĐ – Miroslav Truchlík – Skalité,
okrskový preventivár –Jozef Kubica – ýierne, okrskový referent mládeže- Miroslav Malík-ýierne, okrskový strojník – Pavol
Kreana – Svrþinovec
- DĖa 21. apríla 2012 sa v Bratislave konalo Republikové valné zhromaždenie delegátov okresných a územných výborov DobrovoĐnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Delegáti na Ėom zvolili þelných predstaviteĐov DPO SR. Prezidentom
DPO SR sa stal po JUDr. Jozefovi Minárikovi PhDr. Ladislav Pethö, generálnym sekretárom DPO SR Vendelín Horváth.
Výbor DHZ zasadal 12 - krát. Na zasadnutiach riešil úlohy vyplývajúce z plánu práce. ÚþasĢ na zasadnutiach bola v prvom polroku
vo väþšinovom zastúpení podĐa študijných a pracovných možností. V druhom polroku aktivita jednotlivých þlenov ochabovala
a vyvrcholila žiadosĢou o uvoĐnenie z funkcie. S veĐkou ĐútosĢou sme prijali rozhodnutie nových þlenov výboru, ktorí požiadali i
o zrušenie þlenstva v DHZ ýierne -Vyšný koniec zo študijných, pracovných, ale i osobných dôvodov. Na sklonku roka z výboru odstúpili : pokladníþka Dominika Lašová, Lukáš Jurga, Miroslav Kubica, Veronika Kullová, þlenky – Veronika ýasnochová, Miška
Jurgová. Výbor ich rozhodnutie akceptoval a pripravil návrh na doplnenie þlenov na výroþnej þlenskej schôdzi. Pokladník - Alojz Laš,
veliteĐ – Milan Moravec. Rozlúþili sme sa s p. Ignácom Jurgom (Brežan) a Ignácom Cyprichom.
Kultúrna þinnosĢ:
-

ÚþasĢ na oslavách sviatku sv. Floriána Za GrúĖami – F. Malík, Miroslav Malík, Mgr. Dana Oravcová, Alojz ýepec, Rudolf
Jurga, ďuboš Hruštinec, Milan Gomola.
ÚþasĢ na oslavách sviatku sv. Floriána vo Svrþinovci - František Malík, ďuboš Hruštinec, Milan Gomola, Róbert Franek.
Stráženie hrobky – František Malík st., ml., Milan Moravec, Michal Jurga, František Jurga, ď. Hruštinec, Pavol Hruštinec,
Miroslav Kubica, Miloš Kubica, Michal Škorvaga ,Jozef Jurga, Michal Jendrišák.
Stavanie mája – Na Marakane – U Moravca.
VáĐanie mája – spojené s taneþnou zábavou.
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ÚþasĢ na hodoch sv. Petra a Pavla, slávení eucharistie na Trojmedzí , otvorení námestia v Ústredí.
Výbor schválil zhotovenie stuhy s menným zoznamom výboru pri prílež. 50. výroþia DHZ – Vyšný koniec.

Prevencia:
-

22.9. 2012 bolo vykonané školenie preventívnych hliadok - 1. skupina: Jozef Koriþár, ďubomír Hruštinec, 2. skupina : Rastislav Grochal, Jakub ýanecký
3.11.2012, 17.11.2012 bola vykonaná v osadách U Fonši, U Moravca, U Najdeka, U Jurice protipožiarna kontrola. Výsledky kontroly sú zapísané v evidencii o vykonaných protipožiarnych kontrolách. Ćalšie kontroly sú naplánované v novom roku
2013.

Zásahy: 4
1.

1. zásah - v nedeĐu 29.4.2012 þlenovia DHZ ýierne - Vyšný koniec zasahovali pri likvidácii požiaru v lokalite Stankovo (miestny názov Za Vrchmi , alebo Za GrúĖami) v Najdekovom zárubku. Predpokladaná príþina: vznietenie pahreby po þistení výrubu
vlastníkmi menovaného zárubku. Spôsob zásahu: odkopávanie zeminy, hasenie požiaru lopatami, zasypávanie ohĖa, oddeĐovanie
suchej trávy od pahrebiska. ýas zásahu: od 10.15 hod. Zoznam zúþastnených þlenov: Dominika Lašová, Michaela Jurgová, František Malík, ďuboš Hruštinec, Miroslav Malík, Alojz Laš, Miroslav Kubica, František Jurga, Ignác Jurga, Miroslav Jurga, Ján Oravec, ďuboš Jurga, Michal Škorvaga, Milan Gomola, Jaroslav Kuric.

2.

2. + 3. zásah - 30.4.2012 v lokalite U Benþíkov a v Markovom potoku, þas : 14.00 hod. Hasenie rozšíreného ohĖa vplyvom vypaĐovania trávy. Zúþastnení þlenovia: Rudolf Jurga, Ján Oravec, František Malík, Alojz ýepec, Jozef Koriþár, Marián Jendrišák, Peter Laš, Daniel Moravec, Jozef Gomola, Róbert Franek.

3.

4. zásah – ýerpanie vody z pivnice u pána Plichtíka. - Alojz Laš

Výcviková oblasĢ:
V uplynulom roku bolo do výcviku zapojených 5 družstiev. Družstvo mužov, žien, dorast, dievþat a chlapcov. Na úrovni výcviku detí
bola podpísaná dohoda s CVý v Skalitom , ktoré financuje vedúceho mládeže , zakúpenie pohárov na detskú súĢaž a prenájom telocviþne v ZŠ s MŠ ýierne - Vyšný koniec.
SúĢaže:
Zorganizovali sme dve súĢaže:
- súĢaž o pohár starostu obce 21.7.2012,
- súĢaž o pohár riaditeĐa školy .
Zúþastnili sme sa výtvarnej súĢaže ,,Historické vozidlá“ – poslali sme 5 prác a obsadili sme 1. miesto okresnej súĢaže v kategórii detí
od 10-12 rokov. VíĢazka : Michaela Oravcová, 5. roþník ZŠ s MŠ ýierne V. k., cenu osobne odovzdali Mjr. Mgr. Roman Jakubík,
Ladislav Dediþ a Marta Balošáková.
Muži:
Tréner – Bc. Michal Jendrišák (7)
30.6.2012 - Hrádek – 4. miesto
1.7.2012 - Klokoþov
8.7.2012 - Ošþadnica
21.7.2012 - ýierne – 4. miesto 15,50
5.8. 2012 - ýadca
1.9. 2012 - Raková
2.9.2012 - Skalité
Ženy :
Tréner – Lukáš Jurga (2)

30.6. 2012 - Hrádek – 2. miesto
21.7.2012 - ýierne - 2. miesto – 19,36
Dorast :
Tréner – Miroslav Malík
15.7.2012 - Staškov
- Stará Bystrica – 1. miesto
21.7.2012 - ýierne
Zmiešané družstvo dievþat a chlapcov:
Tréner – Miroslav Malík
Zákopþie - 2. miesto- teória
1.miesto – test

Makov - 4. miesto
Raková - 4. miesto
Dievþatá
Staškov - 2. miesto
ýierne
- 3. miesto
Chlapci:
Turzovka - 3. miesto – okresné kolo
1. miesto - požiarny útok
Staškov - 8. miesto
ýierne
- 2. miesto

Brigádnicka þinnosĢ:
- odhadzovanie snehu od garáže 29.1.2012. Zúþastnení: Michal Jendrišák, Martin Jendrišák, Miroslav Jendrišák, Maroš
Krenželák, František Malík, Alojz ýepec, Ján Krkoška.
V závere mi dovoĐte poćakovaĢ sponzorom, bez pomoci ktorých by naša þinnosĢ nebola možná, konkrétne:
• Obecnému zastupiteĐstvu a p. starostovi za schválenie rozpoþtu,
• vedeniu základnej školy ýierne –Vyšný koniec za nábor žiakov, prenajímanie telocviþne, spoluorganizovanie žiackej súĢaže,
zapájanie sa do súĢaže ´´Hasiþi oþami detí“, ako i všetkým aktívnym þlenom, ktorí þinorodou prácou prispievajú
k skvalitneniu þinnosti zboru.
Tajomníþka DHZ ýierne - Vyšný koniec, Mgr. Dana Oravcová
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.YHWQRXQHGHĐRXYVWXSXMHPHGRWêåGĖDNWRUêVDVWDOYUFKRORPĐXGVNêFKGHMtQ'UiPDNHć%RKPX
VHO Y\KQDĢ ]UDMD QDãLFK 3UDURGLþRY DE\ QHåLOL YR Y]EXUH YRþL %RKX QDYHN\ SRNUDþXMH YVWXSRP GR
-HUX]DOHPD±NGHPi%RKGRSRVLDĐVYRMHPLHVWRďXGLDNWRUtNODG~UDWROHVWLDOHERVYRMHWXQLN\SRG
QRK\.ULVWDGiYDM~QDMDYRVYRMXYLHUXY7RKRNWRUpPXRGRY]GDOLXåWHUD]VYRMåLYRW0\VOtPåHWtWR
QHNULþDOLRQLHNRĐNRGQtQDQiPHVWt©8NULåXMKRª
3RþDV WêåGĖD VD ]GUåLDYDO Y&KUiPH DOH QD QRF VL LãLHO RGSRþLQ~Ģ GR QHćDOHNHM %HWiQLH NX VYRMLP
SULDWHĐRP±/D]iURYL0DUWHD0iULL$NpGREUpMHPDĢYRYiåQ\FKFKYtĐDFKQDEOt]NXVNXWRþQêFKSULD
WHĐRY
3RVOHGQi YHþHUD MH QDSOQHQtP DPHVLiãVN\P GRSOQHQtP WUDGLþQHM åLGRYVNHM YHĐNRQRþQHM VHGHURYHM
YHþHUH6YRMYUFKROPiYWRPåHFKOLHENWRUêVDRGNODGDOSUHEXG~FHKR0HVLiãD-HåLã]REUDOUR]
OiPDOGiYDO DKRYRULO åH MH WR MHKR 7HOR ]D åLYRW VYHWD DNR DM MHGHQ ]SLDWLFK NDOLFKRY NWRUê PDO
]RVWDĢ QHGRWNQXWê RQ SUiYH ]REUDO DXSURVWUHG FKYiO QD %RKD KR SRGiYDO DNR NDOLFK MHKR .UYL QD
RGSXVWHQLH KULHFKRY 0\VOtP åH QHPXVtP UR]REHUDĢ SUtND] VO~åLDFHM OiVN\ NWRUê ]WêFKWR JLHVW Y\
SOêYDDNRQRYRWDSUHQRYpVSRORþHQVWYRRNROR.ULVWD
6~GQ\SURFHVEROSUHVQHSRGĐDSODWQêFKåLGRYVNêFKSUHGSLVRY0DOGYHY\SRþ~YDQLDDSULQH]KRGiFK
X VYHGNRY ERO REåDORYDQê SULDPRX RWi]NRX ]DSULVDKDQê QD SULDPX RGSRYHć $WX VD -HåLã QD]YDO
$1,+8±-$620213UH9HĐUDGXWRERORMDVQpERKRU~KDQLH]DNWRUpVDRGVXG]RYDORQDVPUĢ9HĐ
NĖD]VLYWHMFKYtOLUR]WUKROU~FKRQD]QDNREURYVNHMEROHVWLQDREKDMREX%RKD$YãDNDNRMHGLQêPDO
]DNi]DQpSRGĐDSUHGSLVRY6WDUpKR]iNRQDUR]WUKQ~ĢVLU~FKRLQiþE\VWUDWLODXWRPDWLFN\VYRMXYHĐ
NĖD]VN~PRF7XVLKRUR]WUKRO±SUHVWDOE\ĢYHĐNĖD]RP±WRWLå9HĐNĖD]NWRUêREKDMRYDO%RKDVWiO
SUHGQtP
äLGRYVNê V~GQ\ SURFHV ]DþtQDO REåDORERX DQDYUKQXWtP WUHVWX SUH YLQQtND $N VD REYLQHQê REKiMLO
DNR QHYLQQê DXWRPDWLFN\ EROD WêPWR WUHVWRP SRWUHVWDQi REåDORED NWRUi KR YODVWQH VDPD PXVHOD
QDYUKQ~Ģ 7XVD-HåLãQHREKDMXMH.HE\WRWLåREKiMLOåHMH%Råt6\QDVNXWRþQHE\2WHF]RVODOQD
MHKR REUDQX DQMHORY PXVHO E\ E\Ģ ]DELWê FHOê åLGRYVNê QiURG DVQtP FHOp ĐXGVWYR OHER WDNê WUHVW
SUHQHKRQDYUKRYDODREåDORED$OH%RKNRQiLQDN7RQLHVPUĢþLåLGRYVNiYHĐUDGDV3LOiWRPPDOLQDG
QtPPRFDOHRQViPVDY\GDOVORERGQHGRU~NVPUWLDE\MXSRUD]LO%RåtPL]EUDĖDPLåLYRWD±RGSXV
WHQtPYODVWQêPYUDKRPDQHVPLHUQRXG{YHURXY%RKDNWRUêQHGiQDYHN\]RPULHĢWRPXNWRYQHKR
YNODGiFHO~VYRMXG{YHUX
5R]WUKQXWLH FKUiPRYHM RSRQ\ YR FKYtOL -HåLãRYHM VPUWL MH ]Qi]RUQHQtP VNXWRþQRVWL åH %RK SUHVWDO
SUHEêYDĢ Y-HUX]DOHPVNRP &KUiPH DSUHVĢDKRYDO VD QD *ROJRWX ± DRGWHUD] NDåGê NWR VD SR]ULH
VYLHURXQD8NULåRYDQpKRP{åHX]ULHĢ%RKDXSURVWUHGQiV
7DNDNRXNULåRYDQLHERORGLYDGORPSUHQHSULDWHĐRYWDN=PĚWY\FKYVWDOê]RVWiYDSUtWRPQêD]MDYXMH
VD/(1VYRMLPSULDWHĐRPDE\LFKSRVLHODORKODVRYDĢUDGRVĢRQRYRPåLYRWHY.ULVWRYL2GWHUD]WtNWR
Ut XYHULD Y%RåLHKR .ULVWD DQHFKDM~ -HKR 'XFKD S{VRELĢ WDN DE\ LFK SUHWYiUDO YR VYRMHM G\QDPLNH
OiVN\ DRGSXVWHQLD WYRULDVSRORþHQVWYR VYHGNRY WLFKpKR SRNRUQpKR D]DELWpKR %DUiQND NWRUê
YQLFKSURVWUHGQtFWYRPQLFKDXSURVWUHGQLFKVWiOHåLMH
$YWRVLOQRG~IDPDMYýLHUQRP«


YGS5DGRYDQ3HWUHNVSUiYFDIDUQRVWL

Rozpis sv. omší a obradov poþas VeĐkej noci 2013
Zelený štvrtok:

16,30 Farský,

18,30 Vyšný

VeĐký piatok:

15,00 Krížová cesta od Vyšného kostola do Farského spodnou cestou,
potom veĐkopiatoþné obrady vo Farskom kostole (ak bude pršaĢ, tak krížová cesta bude o 15,00 vo Farskom kostole a potom obrady)

Biela sobota:

8,00 otvorenie Božieho hrobu vo Farskom kostole
18,15 Svätá omša Vzkriesenia Pána vo Farskom kostole

VeĐkonoþná nedeĐa:

7,20 Farský

8,45 Farský

10,15 Vyšný

VeĐkonoþný pondelok:

7,20 Farský

8,45 Farský

10,15 Vyšný
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Protidrogová prevencia a iné patologické javy
V rámci protidrogovej prevencie a iných patologických javov sa pred vianoþnými prázdninami uskutoþnili pre našich žiakov odborné
prednášky. Prednášala p. Zlochová z Policajného zboru v ýadci. DĖa 18.12.2012 sa žiaci 9.A a 9.B oboznámili s trestno - právnou
zodpovednosĢou. DĖa 19.12.2012 žiaci 8.A triedy absolvovali prednášku o drogových závislostiach. DĖa 20.12.2012 sa žiaci 2.A
a 3.A oboznámili s Oliho príbehom, ktorý bol zameraný na dopravnú výchovu. Zúþastnení sa dozvedeli potrebné informácie a rozšírili
si vedomosti z oblasti prevencie drog, trestnoprávnej zodpovednosti a dopravnej výchovy.
Koordinátorka protidrogovej prevencie Mgr. Anna Sulková

Môžeme sa pochváliĢ
Výborné výsledky dosiahli dvaja žiaci našej školy – ZŠ ýierne – Ústredie. Danka Romanová, žiaþka 6.A triedy, obsadila pekné
2.miesto v Obvodnom kole dejepisnej olympiády v ýadci, kde sa zúþastnili žiaci z celého okresu. Pripravoval ju Mgr. Daniel Drastich.
Vynikajúce 1.miesto dosiahol žiak 5.A triedy Timotej Gábriš v Okresnom kole matematickej pytagoriády v ýadci. ZvíĢazil s veĐkým
náskokom. Jeho prípravu viedol zástupca riaditeĐa ZŠ Mgr. Rastislav Kruták. Ćakujeme im za vzornú reprezentáciu obce i školy.
Mgr. Daniel Drastich

Zápis prvákov v ZŠ ýierne - Ústredie
DĖa 6. februára 2013 sa na našej škole uskutoþnil zápis prvákov. PodĐa zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej
škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ide o tzv. spádovú školu. Ak sa rodiþ rozhodne pre inú základnú školu, jej
riaditeĐ oznámi túto skutoþnosĢ riaditeĐovi spádovej školy, a to najneskôr do 31.marca 2013. Škola zapíše dieĢa, ktoré v þase nástupu
dovĚši šesĢ rokov, priþom dieĢa zaþne plniĢ povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosĢ, to znamená primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosĢ. V opaþnom prípade môže riaditeĐ základnej školy rozhodnúĢ o odklade zaþiatku školy o jeden
školský rok, a to vždy na žiadosĢ zákonného zástupcu. Uþitelia na zápise preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieĢaĢa
väþšinou formou rozhovoru a na základe výtvarného vyjadrenia. Budúci prvák by mal vedieĢ samostatne sa obliecĢ a obuĢ, pozapínaĢ si gombíky a zaviazaĢ šnúrky na topánkach, samostatne sa najesĢ, samostatne sa obslúžiĢ na WC, umyĢ si ruky, þi
spláchnuĢ, správne vyslovovaĢ všetky hlásky, vysloviĢ krátke slovo samostatne po hláskach, vyjadrovaĢ sa plynule aj v zložitejších
vetách, spoþítaĢ predmety do päĢ, interpretovaĢ obsah krátkej rozprávky, poznaĢ naspamäĢ detskú pesniþku alebo básniþku, kresliĢ
pevné a neroztrasené línie, nakresliĢ postavu so všetkými základnými znakmi, vystrihnúĢ jednoduchý tvar podĐa predkreslenej þiary,
poznaĢ základné farby a orientovaĢ sa v priestore.
Na základe splnenia týchto nárokov bolo do 1. roþníka zapísaných 25 žiakov. Po úspešnom absolvovaní zápisu boli budúci žiaþikovia
obdarení malým sladkým darþekom. Prajeme im veĐa školských úspechov.
Kolektív uþiteliek ZŠ ýierne - Ústredie

OpäĢ sme plesali
9. februára 2013 sa v sále kultúrneho domu v ýiernom konal tradiþný rodiþovský ples, ktorý organizoval Výbor rodiþovského združenia pri ZŠ ýierne – Ústredie. Pozvanie na ples prijalo vyše 100 hostí, ktorí sa prišli zabaviĢ a zároveĖ aj podporiĢ našu školu.
O výbornú náladu sa postarala hudobná skupina Crown-Band, vćaka ktorej sa všetci veselo zabávali do skorých ranných hodín. Nechýbala ani tombola plná zaujímavých cien. Týmto srdeþne ćakujeme všetkým sponzorom a prajeme im veĐa úspechov v ćalšej práci.
Úprimné poćakovanie patrí aj þlenom Výboru RZ, ktorí ples zorganizovali a držali ochrannú ruku nad jeho vydareným priebehom.
Za Výbor RZ Mgr. Anna Pagáþová

Pasovanie prvákov v školskom roku 2012/2013
DĖa 19.12.2012 sa v našej škole konalo slávnostné prijatie prvákov do školského
cechu – PASOVANIE PRVÁKOV. Pre našich malých prváþikov si ho pripravili
ich starší kamaráti deviataci. Aby na tento deĖ naši prváþikovia nezabudli,
dostali Pamätný list, perníkové srdieþko a svoj prvácky sĐub potvrdili odtlaþkom
prsta. Stali sa z nich teda právoplatní þlenovia školského cechu základnej školy.
Taktiež sa predviedli a ukázali nám, þo všetko sa už nauþili v krátkom kultúrnom
programe. Našich prvákov prišli podporiĢ rodiþia, príbuzní aj priatelia. I keć vonku
bolo nepriaznivé poþasie, u nás v škole bolo krásne a prežili sme s našimi
maliþkými príjemné popoludnie. Za pomoc ćakujeme všetkým, ktorí nám pomohli
pri organizácii tohto milého podujatia, najmä však našim deviatakom, ktorí svoje
herecké úlohy zvládli na výbornú.
Mgr.Katarína Mitrengová
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Materská škola ýierne – Vyšný koniec
Zimné radovánky
S príchodom zimy sa všetky deti tešia na zimné aktivity,
ktoré im toto roþné obdobie ponúka. Rozprávajú sa
o zime, urþujú rozdiely medzi roþnými obdobiami,
spievajú piesne, recitujú básne so zimnou tematikou,
a taktiež poþúvajú rozprávky z pod snehovej perinky.
Uþia sa bezpeþne chodiĢ, behaĢ, šmýkaĢ, bobovaĢ, robiĢ
zimné športy na snehu. Spoznávajú jeho vlastnosti,
experimentujú, skúšajú kedy a za akých podmienok sa
sneh topí... Jednou z úloh veĐkých detí je skúšaĢ každé
ráno, keć idú do MŠ, þi je sneh sypký, alebo sa dajú
tvarovaĢ z neho gule dovtedy, kým nevyhlásime veĐký
deĖ D - deĖ stavania snehuliakov. Všetky deti v ten deĖ
nastúpili vyobliekané podĐa poþasia, s rukavicami na
rukách. PodĐa tried mali pripravené metly, šále,
gombíky, ktoré boli potrebné na dozdobenie
snehuliakov. Za zvuku píšĢalky sa zaþalo veĐké stavanie
snehuliakov. Deti sa predbiehali, kto urobí najviac gúĐ,
veĐkých, menších, ale aj najmenších. Pri ukladaní gúĐ
od najväþších po najmenšie im boli nápomocné všetky
pani uþiteĐky. Na konci deti snehuliakov dozbobili.
A ktorý bol najkrajší? Posúćte sami.
M. Jurgová, zástupkyĖa pre MŠ

Karneval v Materskej škole ýierne – Vyšný koniec
Fašiangy, to je þas karnevalov, zábavy a veselia. Karneval patrí k Đudovým tradíciám, ktoré v našej MŠ dodržiavame. Po Ėom nastupuje tradiþný pôst až do VeĐkej noci. Tradiþný karneval sa konal 28.1.2013, priþom deti sa tešili už od prvého oznamu, keć sa dozvedeli, že sa bude konaĢ. Pani uþiteĐky pripravili peknú výzdobu priestorov MŠ.
Rodiþia zhotovili rôzne masky a premenili svoje detiþky na šašov, ježibaby, kráĐov, princezné, rôzne zvieratká, ale aj bathmanov,
spidermanov, kovbojov... Všetkých zúþastnených a rodiþov privítala p. zástupkyĖa, tiež obleþená v maske noci. Na úvod karnevalu
prišiel deĢom zatancovaĢ krúžok našich detí- mažoretiek, ktoré vedie pani Brnþová. Program pokraþoval scénkou ako jar vyháĖala
zimu spaĢ. Všetky pani uþiteĐky rozospievali a roztancovali celý sprievod masiek. Do tanca im hrala pekná, detská- disco hudba. Keć
zazvonil v ZŠ zvonec, karnevalový sprievod si nemohol nechaĢ ujsĢ príležitosĢ ukázaĢ sa celej škole, svojim veĐkým kamarátom i
uþiteĐskému zboru na dolnej chodbe. Sprievod pokraþoval až do školskej jedálne, aby ich mohli vidieĢ i pani kuchárky, ktoré sa starajú o ich hladné brušká. Pri promenáde si deti zaspievali fašiangové žartovné piesne ako Fašiangy Turíce, Pokapala na salaši slanina,
ýervený kacheĐ...Spev doprevádzal ozembuch. Poþas karnevalu sme nezabudli ani na malé obþerstvenie- ,,malú hostinku“, ako to
volajú deti, na ktorú sa vždy veĐmi tešia. O všetko sa postarala pani školníþka, ktorá im pripravila ovocný þaj a chutné dobroty. Atmosféra poþas celého karnevalu bola výborná. Všetky masky boli nádherné, originálne a jedineþné a všetky boli odmenené sladkosĢou.
M. Hájková

Karneval v materskej škole v Ústredí
Fašiangy, Turíce, VeĐká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude.“ Na známosĢ sa všetkým dáva, mimoriadne vážna správa:“ že
každý rok v tomto þase, karneval tu máme zase“. Kećže k ćalším Đudovým tradíciám po Vianociach patrí Fašiang (obdobie plesov a
veselíc) a po Ėom nasleduje tradiþný pôst až do VeĐkej noci, sme sa i my v našej materskej škole rozhodli toto veselé obdobie ukonþiĢ
tradiþným fašiangovým karnevalom.
Všetky prítomné deti, ktoré nenavštívil chrípkový vírus, sa s pomocou pani uþiteliek a rodiþov prezliekli do krásnych masiek, aby
spoloþne prežili jedno radostné februárové dopoludnie. Stretli sa tu krásne víly, muchotrávky, Snehulienky, rytieri, rôzne zvieratká,
spiderman , bathman þi pirát, prišla nás pozdraviĢ i dlho oþakávaná kráĐovná Jar (mamiþka Kadelová), aby sa spolu pri hudbe pobavili. Karnevalová veselica bola spestrená rôznymi súĢažami. Nechýbalo ani sladké pohostenie, o ktoré sa postaral kolektív materskej
školy. Ćakujeme všetkým rodiþom za prípravu krásnych karnevalových masiek, sponzorský dar vo forme lízaniek (p. Benþik) a pani
uþiteĐkám za premyslenú organizáciu celého podujatia.
Kolektív MŠ Ústredie
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Kultúrne , spoloþenské a športové podujatia uskutoþnené január – február 2013
19. január - Slávnostné ukonþenie kurzu spoloþenských tancov a správania žiakov ôsmich roþníkov zo ZŠ s MŠ ýierne
- Vyšný koniec
19. januára 2013 žiaci ôsmich roþníkov zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec slávnostne ukonþili trojmesaþný kurz spoloþenských tancov a správania. Ukonþenie taneþného kurzu prebehlo v sále kul. domu v ýiernom Ústredí za úþasti pozvaných hostí.
Po slávnostnom nástupe nasledovala prehliadka všetkých tancov v podaní deviatich taneþných párov / polka, cha – cha, valþík,
rock´n´roll , country a kaþací tanec/. V kultúrnom programe kurzistov doprevádzal hrou na heligónke Jozef Šulgan. Veþer bol
spestrený rodiþovským tancom a taneþnými súĢažami. O najlepších taneþných pároch rozhodovala porota v zložení: predseda poroty – Ing. Peter Moják, JUDr. Anna Plichtíková, Mgr. Marcela Voreková, Mgr. Ivana Cyprichová, Mgr. Anna Pagáþová
a Jakub Staš. Najsympatickejším dievþaĢom, kamarátkou, spolužiaþkou bola zvolená Monika Gregušová a naj chlapec Patrik
Škorvánek.
Umiestnenie taneþných párov:
1. miesto: Lucia Kubicová, Lukáš Zakucia
2. miesto: Alžbeta Bobulová, Jozef Vorek
3. miesto: Monika Gregušová, Kamil Budoš
4. miesto: Alžbeta ýamborová, Patrik Škorvánek
5. miesto: Simona Prívarová, Richard Kubica
O výbornej atmosféra svedþí aj to, že rodiþia sa s deĢmi zabávali až do konca slávnosti pri profesionálnej hudobnej produkcii
Tomáša Padyšáka. Nechýbala osvedþená zábavná tombola, ktorú si pripravili žiaci a svojim darom prispeli: Vladimír Krenžel,
Josef Wawrzacz, Marcela Kubicová a Miroslav Budoš. Verbálne podujatím sprevádzala: Izabela Bobulová.
Vedúca kurzu: Iveta Bobulová.

3. február
Karneval pre malých i veĐkých sa konal v sále kul. domu v ýiernom tentoraz v nedeĐu 3. februára 2013. SúĢažilo sa v štyroch
kategóriách: deti MŠ, deti roþníky 1.-4., deti roþníky 5.-9. a kategória dospelých. O víĢazoch rozhodovala deväĢþlenná porota.
Hodnotilo sa vyše 100 masiek a každá maska získala aj vecnú odmenu. Poobedie obohatilo vystúpenie: SMT Joja z ýadce,
dievþatá z country krúžku pri ZŠ ýierne - Ústredie a break – danceová skupina detí zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec. Poćakovanie patrí vedúcim súborov: Dane Jašurkovej, Anne Pagáþovej a Jakubovi Stašovi.
Pekné odmeny získala každá maska aj vćaka sponzorom: Jaroslav Majchrák, Jozef Maják, Renáta StaĖová, hlavnú cenu
v kategórii dospelých – víkendový pobyt na chate Studeniþné venoval Josef Wawrzacz, celoroþný voĐný cestovný lístok ýierne – ýadca a späĢ venoval súkromný prepravca ZdenČk Martaus , kadernícke úþesy Magdaléna Belešová a Renáta Papíková.
O príjemnú atmosféru sa postarali nielen masky, ale aj všetci, ktorí prišli so svojimi ratolesĢami stráviĢ karnevalové nedeĐné
popoludnie. Podujatie pripravila Príspevková organizácia TES ýierne, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu
a sociálnych vecí. Verbálne podujatím sprevádzala: Iveta Bobulová, kul. pracovník Prísp. org. TES ýierne .

Pripravujeme marec – jún 2013
17. marec

XXVI. roþník Jozefovského behu – VI. roþník memoriálu Jána Konôpku (bežecký pretek od šesĢroþných žiakov a žiaþky až po ženy a mužov nad 60 rokov) .
17. marec
TK - AHA ýierne - II. roþník Kinder AHA zimná opekaþka - Trojmedzie.
31. marec
TK – A HA ýierne - VIII. roþník – VeĐkonoþný Kinder výstup na GrúĖ.
apríl - jún
Kurz spoloþenských tancov a správania pre žiakov 9. roþ. ZŠ ýierne –Ústredie vedúca kurzu: Iveta Bobulová.
1. máj
Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí, oslavy vstupu do Európskej únie.
12. máj
Celoobecná oslava DĖa matiek – hudobná skupina Progres, FSk Ozvena (kultúrne vystúpenie pre všetky mamiþky k ich
sviatku).
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máj
IX. roþník Medzinárodného šachového turnaja – Kysucký triangel (pre všetkých, ktorí majú radi šach – od zaþiatoþníkov
až po seniorov s medzinárodnou úþasĢou hráþov z PR, SR, ýR).
Uvítanie novorodeniatok do života - slávnostné odovzdávanie pamätných plakiet novorodencom spojené s podpisom do pamätnej knihy a kultúrnym programom.
1. jún
Detská diskotéka s kultúrnym programom pre deti k ich sviatku MDD v sále kul. domu ýierne, poriadaná Príspevkovou
organizáciou TES ýierne a Komisiou KVMŠ a soc. vecí.
jún
MDD - športový deĖ detí Kysuckého triangla - športové zápolenie detí zákl. škôl zo Skalitého, Svrþinovca a ýierneho beh,
vybíjaná, futbal, skok vo vreci, hod kriketovou loptiþkou,... ). UsporiadateĐ: Obec Skalité.
15. jún
TK – AHA ýierne - VI. roþník - Cyklotúra Lysá Hora, trasa: ýierne – Gírová – Slavíþ – Biely Kríž – Lysá Hora, spojená
s peším výstupom na Lysú.
22. jún
Medzinárodný futbalový turnaj starších žiakov v rámci trojhraniþnej spolupráce ýR, SR, PR. UsporiadateĐ: obec ýierne, ŠK
ýierne.
28. jún
VENýEK- slávnostné ukonþenie kurzu spoloþenských tancov a správania pre žiakov 9. roþ. ZŠ ýierne – Ústredie, pedagógov
a rodiþov.
30. jún
ýierĖanské hody na sviatok sv. Petra a Pavla – ýierne – Vyšný koniec spojené s kultúrnym vystúpením Đudových súborov
pred Kostolom sv. Petra a Pavla, stánkovým predajom a hodovými atrakciami.
Z m e n a p o d u j a t í v y h r a d e n á ! Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce www.obeccierne.sk, z obecných vitrín alebo na telefónnych þíslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43
73 183.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA ýierne nájdete na stránke: www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka – predseda
klubu, kontakt: 0915 183 410).
Iveta Bobulová, kul. pracovník TES ýierne, knihovník, kontakt: 041/ 43 73 183

Obecná knižnica v ýiernom
Sídlo Obecnej knižnice je v budove ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec . Knižný fond sa neustále dopĎĖa o nové knižné tituly.
Otváracie hodiny Obecnej knižnice v ýiernom:
pondelok:
streda
piatok

8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
12:00 – 16:00

12:00 – 16:00

Služby:
Knižnica poskytuje prezenþné a absenþné výpožiþné služby kníh : beletriu – romány, detektívky, sci - fi, náuþnú a odbornú
literatúru pre dospelých, krásnu a náuþnú literatúru pre deti a mládež.
Ćalej þasopisov: Nový þas bývanie, Fifík, Bravo, Plus 7 dní, Život, týždenník Kysuce, ktoré sú bezplatné. PodĐa záujmu:
služby internetu, rezerváciu kníh a þasopisov, kopírovanie a kopírovanie z materiálov knižnice.
Zápisné sa platí na jeden kalendárny rok:
deti: 0,50 €, študenti a dôchodcovia: 1 €, dospelí: 1,50 €
Kontakt:
knihovník - Iveta Bobulová, 041 / 43 73 183
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Vzdelávacie a kultúrno-spoloþenské podujatia pre verejnosĢ január – február 2013:
14. január
KOLOTOý - zábavno – vedomostná súĢaž formou testových otázok a odpovedí. Siedme kolo sa konalo až po prázdninách, a to
14. januára 2013. Po celkom dlhom oddychu mozgových závitov si prišlo prevetraĢ svoje vedomosti 33 detí. Plný poþet bodov
z prvého stupĖa dosiahol Milan Kubalík zo 4. A ZŠ s MŠ – Vyšný koniec a z druhého stupĖa najväþší poþet bodov mala Lucia ýamborová zo 6. B ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
21. január
KOLOTOý - v ôsmom kole súĢažilo 31 detí. Z prvého stupĖa plný poþet bodov získala Viktória Ganderáková, 2. A ZŠ s MŠ
ýierne – Vyšný koniec a z druhého stupĖa sa tentoraz podarilo najviac správnych odpovedí Veronike Jurþíkovej a Adamovi
Sloviakovi z 8. A ZŠ ýierne – Ústredie.
28. január
KOLOTOý - Deviate kolo bolo šĢastné pre Alicu Najdekovú zo 4. B ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec a Máriu Krutákovú
z 9. roþ. ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec, ktoré mali najviac správnych odpovedí. V deviatom kole súĢažilo 40 detí.
4. február
KOLOTOý - do desiateho kola sa zapojilo 33 detí a výhercami sa stali: ďubomír Serafín zo 4. roþníka a Lucia Kubicová
z 8.B ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
Ćalšie, jedenáste, kolo vedomostnej súĢaže KOLOTOý bolo až v pondelok 4. 3. 2013. Do jedenásteho kola sa zapojilo 28
detí. Plný poþet bodov z prvého stupĖa získala Elenka Bestvinová zo 4. roþ. ZŠ ýierne – Vyšný koniec a najväþší poþet bodov
z druhého stupĖa sa podarilo získaĢ Aniþke Grochalovej z 5. A ZŠ – ýierne – Vyšný koniec.
11. marec 2013
Exkurzia detí z MŠ ýierne – Vyšný koniec.
Deti sa oboznámili s detským oddelením, dozvedeli sa, ako sa ukladajú knihy v knižnici, ako treba s knihami zaobchádzaĢ.
Bolo im názorne ukázané, ako sa ku knihám v žiadnom prípade nemôžu správaĢ. Po preþítaní ukážky z rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov, deti sami dopĎĖali ćalší dej rozprávky. Deti si pripravili aj program a v recitácii sa predstavili Ela Klanjuchová a Aneta Kopásková. Nakoniec si pozreli rozprávku O MaĢkovi a Kubkovi. Všetci zúþastnení boli odmenení sladkou odmenou.
Vyuþujúci: Božena Florová, Mária Hájková, poþet detí: 20
Pripravujeme:
- 11. marec – exkurzia detí z MŠ ýierne – Vyšný koniec.
- 15. marec – exkurzia detí 4. roþníka ZŠ ýierne – Ústredie.
- 26. marec – slávnostný akt pasovania žiakov 2. roþníka ZŠ ýierne – Ústredie do Vzorného cechu þitateĐov Obecnej
knižnice kráĐom Gregorom.
- 28. marec - slávnostný akt pasovania žiakov 3. roþníka ZŠ ýierne – Ústredie do Vzorného cechu þitateĐov Obecnej
knižnice kráĐom Gregorom.
Ćalšie akcie:
- Marec mesiac knihy - besedy pre žiakov ZŠ pri príležitosti mesiaca knihy, zábavno – súĢažné kvízy a tajniþky
s odmenami,
- besedy s cestovateĐmi a spisovateĐmi, exkurzie, zábavné a vedomostné súĢaže, výstavy, ...
- každý pondelok zábavno – vedomostná súĢaž pre žiakov základných škôl.
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Iveta Bobulová, knihovník
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Za obdobie december 2012 – február 2013

Manželstvo uzatvorili...
Miroslav Franek – Katarína Špirková,
Michal Jurica – Erika Gonšþáková,
Juraj Farkas – Andrea Bednárová,
Radoslav Michnica –
Viera Adámková

Prišli na svet...
Lucia Mihalcová, Jozef Pastorek, Peter
Zverec, Klára Kubalíková, Simona
Gregušová, Lukáš Najdek, Lukáš
Kubalík, Samuel Tlelka,
Matúš Vrana,
Branislav Strýþek

Navždy nás opustili...
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PrehĐad o poþte obyvateĐov k 31.12.2012
V roku 2012 sa do obce prihlásilo 53 obþanov – 26 mužov a 27 žien. Odhlásilo sa 42 obþanov – 15 mužov a 27 žien., z toho 2 obþania
do zahraniþia – 1 do Rakúska a 1 do ýR. Narodilo sa 55 detí – 20 dievþat a 35 chlapcov. Zomrelo 49 obþanov – 23 mužov a 26 žien.
K 31.12.2012 bolo v obci ýierne evidovaných celkom 4 385 obyvateĐov, z toho 2205 mužov a 2180 žien.

Obec po oslobodení
Prvé povojnové voĐby sa konali 12. júna 1945. Za predsedu MNV v ýiernom bol zvolený Dominik Prieþko, þ.194, podpredsedom sa
stal Pavol Strýþek, þ.484 a tajomníkom Anton Moják, þ.457. Pre obyvateĐov bola zavedená povinná dodávka dobytku. Pri obidvoch
Đudových školách boli zriadené detské vývarovne.
1. februára 1947 dochádza k voĐbám do MNV. Kandidovali zástupcovia demokratickej a komunistickej strany. Predsedom MNV sa
stal zástupca KSS Tomáš Najdek. V tomto roku boli súkromnými firmami postavené materské školy. 26. novembra 1947 bola obec
napojená na elektrickú sieĢ. Po februári 1948 sa predsedom MNV stal znovu Tomáš Najdek. V tomto roku sa zaþalo so stavbou mosta
na zastávke na Vyšnom konci a v roku 1949 bol vybudovaný miestny rozhlas. V roku 1950 bolo zvolané nové vedenie MNV. Predsedom sa stal Adolf Jašurek. V obci bolo zriadené štátne kino Hraniþiar ýierne. Na základe zákonov bola v obci r. 1953 zriadená Jednota – výrobné a spotrebné družstvo a v roku 1953 Osemroþná stredná škola. Adolf Jašurek bol za predsedu MNV zvolený i v roku
1954. Do obce prišiel od prvého júna 1955 prvý lekár MUDr. Ernest Tkaczik. Novým predsedom MNV bol v r. 1957 zvolený Rudolf
Kubica. O rok neskôr bol postavený most U Budoši a vykonaná elektrifikácia osady Zágrunie, U Moji a U Slivky. Boli postavené
mosty U Benþíkov, U Moji a U Slivky. Zaþalo sa s búraním starej židovne a s výstavbou kultúrneho domu. V roku 1960 došlo
k územnej reorganizácii. V nových voĐbách bol za predsedu MNV zvolený Anton Jurþík. Zaþalo sa so stavbou novej ZDŠ, ktorá bola
otvorená v r. 1961. Z funkcie predsedu MNV bol odvolaný Anton Jurþík a novým predsedom sa stal Jarolím Martinka. S výstavbou
nového mostu pri kostole sa zaþalo v roku 1964, kedy sa konali i nové voĐby, v ktorých bol za predsedu MNV zvolený Rudolf Kubica. Po odchode MUDr. Tkaczika bol novým lekárom MUDr. Jozef Zakopþaník. V roku 1968 pokraþovali práce na výstavbe vodovodu, kultúrneho domu i na výstavbe farskej budovy. Zaþalo sa i so stavbou obchodu U Prieþkov. Obvodný lekár MUDr. Lipka opustil
republiku a prišiel nový lekár MUDr. Steiniger. Po dlhých rokoch výstavby bol v roku 1971 otvorený kultúrny dom, pokraþovalo sa
vo výstavbe požiarnej zbrojnice na Vyšnom konci. Novým predsedom MNV sa stal František Hlubík. Dokonþil sa vodovod na ýerchli, pokraþovala prístavba obchodnej jednotky na Vyšnom konci, bola dokonþená výstavba obchodu U JeleĖa. 28. júla 1972 bolo
založené Jednotné roĐnícke družstvo, ktorého prvou predsedníþkou bola zvolená Františka Budošová. Vo voĐbách v roku 1976 bol za
predsedu zvolený František Hlubík a za poslankyĖu Federálneho zhromaždenia za okres ýadca bola zvolená Rozália Harciníková,
ktorá pracovala ako odborná robotníþka na úseku odbytu v Stredoslovenských mliekárĖach, závod Žilina. V roku 1977 pracuje
v zdravotnom stredisku MUDr. Karol Pavlusík a MUDr. Jozef Majchrák. V júli 1978 zomrel predseda František Hlubík.
V doplĖovacích voĐbách za poslanca a potom za predsedu MNV bol zvolený Rudolf Benþík. PodĐa sþítania obyvateĐstva mala obec
v roku 1980 trvale bývajúcich obyvateĐov 3 962, z toho 1994 žien .V roku 1984 bolo slávnostne otvorené nákupné stredisko. 14.apríla
1986 dostala obec þestné uznanie vlády Slovenskej republiky a vo voĐbách v roku 1986 bol znovu zvolený za predsedu MNV Rudolf
Benþík.
Zo spomienok Mgr. Alojza Kubicu

