Rok 2003.
Samospráva.
Rok 2003 je prvým rokom druhého volebného obdobia starostu Mgr. Jozefa Vilčeka.
Začiatkom roka obecné zastupiteľstvo vytvorilo a schválilo odborné komisie, a to
- komisia stavebná a životného prostredia : Halás Jozef, Soroková Františka, Štibor Ladislav a
Pikuliaková Zdeňka
- komisia pre školstvo,kultúru a šport : Hlasica Milan, Romanová Katarína a Paseková Jarmila
- sociálna komisia : Holeštiak Pavol, Husarčíková Štefánia, Duraj Emil a Mgr. Hažíková Marta
- finančná komisia : Cabúk Emil, Franek Jozef, Halás Jozef a Cabúková Rozália.
Za zástupcu starostu obce bol zvolený Emil Duraj. Do funkcie kontrolórky bola potvrdená na
obdobie 6 rokov Helena Machovčáková. V máji vyšla kniha o našej obci - Zabudnutý klenot Kysúc
- Zákopčie, ktorú spracoval Juraj Ďurný a kolektív. Prezentácia knihy bola 18. 5. v požiarnej
zbrojnici za účasti významných rodákov a hostí, ktorým bola odovzdaná darom, ostatní si ju mali
možnosť zakúpiť za cenu 500.- Sk.
Bývanie.
V tomto mesiaci bola daná do používania 11-bytovka u Fľašíka, v ktorej sú 3 jednoizbové byty,
1 dvojizbový bezbarierový a 7 trojizbových bytov. Bytovku stavala firma Barčák, na financovanie
bola použitá pôžička z FRB, ktorú bude obec splácať z nájomného po dobu 30 rokov. Celkové
náklady na výstavbu bytovky činili 11264 000.-Sk,z nich 501 000,. SK predstavovali zvýšené
náklady, ktoré si dodatočne vyžiadala úprava základov stavby pre nevyhovujúce podložie.
Obyvatelia platia nájomné od 2 076 - 4 130.- Sk.
Stavby a podnikanie.
Významnou udalosťou pre našu obec je schválenie projektu : Zásobovanie vodou a
odkanalizovanie Horných Kysúc. Projekt bude financovaný z európskych fondov ISPA 8O % ,
SEVAK 6 % a štát 14 %.Existujúci zdroj pitnej vody je zatiaľ postačujúci, horšie sú na tom
rozvodyvody, ktoré sú veľmi poruchové,. Cena za 1 m vody je 10,- Sk, pre domy napojené na
čističku + 3.- Sk stočné. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo prenajať priestory požiarnej zbrojnice
podnikateľom z Čadce - rodine Zatlukalovcov, ktorí tu prevádzkovali reštauračné služby do 21.12.
Od tohto termínu tu začala podnikať Irina Chouvakina s partnerom. Eurotel vybudoval na
staškovskej strane nad bytovkou zosilovač, čím sa zlepšila dostupnosť tohto mobilného operátora.

Školstvo
V roku 2002 bolo školstvo delimitované na ob ec. Základná škola získala právnu subjektivitu a
materská škola ostala ako súčasť obce bez právnej subjektivity. V základnej škole vykonávalo
povinnú školskú dochádzku 222 žiakov, a to l29 chlapcov a 93 dievčat.
Personálne obsadenie školy :
riaditeľka Mgr. Margita Vilčeková,zastupkyńa Mgr. Bernátová Emília. Pedagogický zbor : Mgr.
Kľučková Viera, Mgr. Paseková Žaneta, Mgr. Romanová Katarína, Halás Jozef, Ing. Obrk Ján, Mgr.
Turiaková Anna, Ing. Krupíková Terézia, Mgr. Holeštiaková Anna,
Mgr. Plačková Gabriela, Mgr. Kristína Kyzeková, Vilma Mičudová, Mgr. Ján Bernát a
vychovávateľka Anna Cabuková. Náboženstvo vyučovali Mgr. Igor Čuntala a Ing. Mária Ščuriková.

Žiaci sa zúčastňovali mnohých súťaží.
Úspešní boli v okresnej súťaži Lesy deťom - 2. miesto - družstvo Jakub Riško, Pavol Okapal a
Michaela Šavelová.
V celoslovenskej súťaži rádia Regina získala 1. miesto školská družina. Dňa l4. februára
usporiadal výbor ZRŠ rodičovský ples. V materskej škole bolo 40 detí, z toho 19 predškolákov.
Pracovali s nimi učiteľky Macášková Veronika a Hlušková Iveta pod vedením riaditeľky Anny
Hažíkovej.
Cirkevný život.
V katolíckom dome bola inštalovaná výstava Cestou viery, dejinami Zákopčia. Pozrelo si ju
takmer 450 návštevníkov. Farský úrad vydal vianočné pohľadnice i malé kalendáriky. Pokrstených
bolo l5 detí, z toho 5 chlapcov a 10 dievčat. Pochovaných bolo 34 osôb: 15 mužov a l9 žien.
Sobášov bolo 6. Matrika eviduje 22 narodených detí, 8 sobášov a zomrelo 20 našich občanov.
Rozdiel v číslach, ktoré udáva matrika a farský úrad je zapríčinený spôsobom vykonávania
štatistiky. Matrika eviduje iba občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt a farský úrad všetkých, ktorí
sú u nás pochovaní. Sú to väčšinou naši rodáci, ktorí žili v iných mestách a obciach.
Organizácie a spolky.
V obci pracujú 2 hasičské zbory, a to Dobrovoľný hasičský zbor - Majer a Dobrovoľný hasičský
zbor - Tarabov.
DHZ Tarabov má 104 členov, z toho 76 mužov a 28 žien. Predsedom je už 24 rokov František
Klučka. Počas roka sa zúčastňovali viacerých súťaží, kde najlepšie umiestnenie získali 2. miesto v
okrskovej súťaži 31.5. v Staškove. Zásluhu na príprave a umiestnení družstva mali Peter Mazúr,
Radoslav Šeliga a Róbert Golis, ktorí pripravovali aj žiacke družstvo. Dobrovoľný hasičský zbor
Majer v roku 2003 oslávil 75. výročie svojho založenia. Vznikol 26.7.1928. Jeho predsedom je od
roku 1980 Emil Duraj, veliteľom od roku 1984 je Jozef Franek. Zbor má 76 členov - 45 mužov
a 31 žien. Najdôležitejšia oblasť jeho činnosti je požiarno-preventívna a výcviková činnosť. Dňa
15.6. sa konalo v Krásne nad Kysucou okresné kolo súťaže hasičských družstiev, kde sa v
kategórii ženy stalo víťazom družstvo žien DHZ Majer, na krajskej súťaži v Turanoch obsadili
6. miesto.
Šport
Vo futbale reprezentovali Zákopčie mladší žiaci a muži. Žiaci sa počas celej sezóny
prezentovali peknou hrou.Vďaka zodpovednému prístupu k tréningom a aj samotným zápasom
si po skončení súťažného ročníka vybojovali v prvej triede 1. miesto. Trénerom chlapcov bol
Stanislav Faldík. Muži TJ Slávia Zákopčie hrali v 2. triede. Napriek veľkej snahe sa im nepodarilo
postupiť do vyššej súťaže. Tradičný futbalový turnaj medzi dolinami usporiadala TJ Slávia v júli.
Povzbudiť svojich prišli v hojnom počte návštevníci z jednotlivých dolín.
Od septembra pracoval pri základnej škole pod vedením Jany Kľučkovej záujmový krúžok
karate a sebaobrany. V roku 2003 získala 1. miesto v 2. kole Stredoslovenského pohára mládeže
(kumite) v Banskej Bystrici Lucia Ščuriková a 2. miesto v 1. kole Stredoslovenského pohára
mládeže (kumite) vo Zvolene získal Peter Ščurik.
Stolnotenisový oddiel TJ Slávia Zákopčie reprezentuje obec od svojho založenia v roku l964. S
menšími prestávkami sa STO drží v súťažiach na popredných miestach v okrese Čadca. V roku
2003 postupil do 4. ligy mužov okresov Žilina, Čadca, Bytča a Kysucké Nové Mesto.
Počasie.
Počasie bolo priemerné, nezaznamenali sa žiadne väčšie výkyvy.

Rok 2 0 0 4.
Rok 2004 je rokom vstupu našej republiky do Európskej únie. Dňa 1. 5. 2004 sme sa stali
spolu s ďalšími desiatimi krajinami členmi EÚ, ktorá sa takto rozšírila na 25 členských štátov.
Samospráva.
Pre samosprávu v našej obci bol tento rok dôležitý zavedením internetu najskôr do kancelárie
starostu obce.
Pre účely obce bol zakúpený nový osobný automobil FABIA, nakoľko dovtedy používaný
FAVORIT bol často poruchový a mal vysokú spotrebu pohonných hmôt. Občania sa v tomto roku
zúčastňovali na voľbách poslancov do európskeho parlamentu, ktoré sa konali 13. 6. a dvoch
kolách volieb prezidenta republiky.
V roku 2004 sa narodilo 20 detí, zomrelo 17 osôb a na úrade bol civilne zosobášený jeden
manželský pár.
Podnikanie.
K 1. 10. ukončila podnikanie v požiarnej zbrojnici Irina Chovakina výpoveďou zmluvy o
prenajme obecným úradom, nakoľko neplatila stanovené poplatky. Obci zanechala dĺžobu vo
výške 141 770.- Sk.

Školstvo.
Základnú školu nav števovalo 220 žiakov, a to 122 chlapcov a 98 dievčat. V učiteľskom zbore
nastali 2 zmeny.
Odišiel Ing. Ján Obrk a na jeho miesto nastúpil Mgr. Peter Bohovič a na materskú dovolenku
nastúpila Mgr. Plačková Gabriela, zastupovala ju Mgr. Jana Kľučková. Žiaci sa zúčastnili viacerých
súťaží : 1. miesto obsadili mladší a starší žiaci v okresnom kole súťaže Lesy deťom, l. miesto
získali v súťaži Na bicykli bezpečne v okresnom kole, v kraji skončili na 2. mieste. V tomto roku
bola v škole zriadená počítačová učebňa s pripojením na internet. Dňa 17.6. Bola na základe
konkurzu menovaná do funkcie riaditeľky školy na obdobie 5 rokov Mgr. Margita Vilčeková. V
materskej škole do dvoch tried nastúpilo 38 detí, z toho 17 predškolákov. Do funkcie riaditeľky bola
menovaná Anna Hažíková.
Cirkevný život.
Mgr. Igor Čuntala, miestny farár pokrstil 17 detí, z toho 15 chlapcov a 2 dievčatá, zosobášil 6
manželských párov a pochoval 33 osôb. Na cholerovom cintoríne na Majeri bol osadený svätý kríž,
ktorý zostrojili Jozef Gacho a Ján Kikloš. Štefan Macašek obnovil kaplnku u Holešov. Sám nakúpil
potrebný materiál a uskutočnil rekonštrukčné práce.
Renováciu kaplnky Božieho srdca u Ruľcov financoval a zabezpečoval podnikateľ, rodák zo
Zákopčia od Kavickov Ján Repák.Interiér kaplnky bol úplne obnovený, zhotovené boli lavice a po
rekonštrukcii sú v nej slúžené sväté omše každú prvú nedeľu v mesiaci a v týždni v utorok a
piatok. V kostole bolo v tomto roku inštalované bezpečnostné zariadenie, nové ozvučenie ,
vymaľované okenné vitraže a rekonštruovaná maľba obrazov zastavení krížovej cesty. Maliarske
práce uskutočnil Viktor Derda z Ukrajiny, ktorý už predtým renovoval maľbu kostolných oltárov.
V katollíckom dome bola začiatkom novembra inštalovaná výstava na tému Božia príroda.
Spolky a organizácie.
Na obecnom zastupiteľstve bola riešená otázka počtu hasičských zborov v obci. Poslanci
potvrdili existujúci stav a ostali obidva hasičské zbory, jeden so sídlom u Tarabov a druhý na
Majeri. Predsedom DHZ - Majer je Emil Duraj a u Tarabov František Klučka. Dobrovoľný hasičský
zbor u Tarabov vykonával preventívne prehliadky. Vo svojom obvode má 426 objektov. V roku 2004
sa zúčastňovali likvidácie požiaru v osade u Kľukov, kde požiar vznikol v hospodárskej
budove Štefana Delinčaka s následnou škodou 350 000,- Sk. Veliteľ Radoslav Šeliga pripravil
družstvo mužov i žiakov na súťaže. Žiacke družstvo skončilo v hre PLAMEŇ v obvode Starej
Bystrice na 2. mieste a postupilo do okresného kola, ktoré sa konalo v Krásne nad Kysucou, kde

sa umiestnili na 7. mieste. Dobrovoľný hasičský zbor - Majer sa okrem preventívnej činnosti
zúčastnil pohárovej súťaže v obci Staškov. Zo 6 štartujúcich družstiev získali 1. miesto. Obidva
hasičské zbory sa zúčastňujú čestnej stráže pri Božom hrobe a zbor Majer už tradične organizuje
každý rok hodovú veselicu na svätého Jána. Všetku svoju činnosť vykonávajú v rámci motta "Bohu
na slávu, národu na chválu, blížnemu na pomoc".
Kultúra.
V obci sa konali oslavy Dňa matiek, kde svojimi kultúrnymi vystúpeniami pozdravili mamičky
deti našej školy.
Na obecnom úrade sa konalo uvítanie detí do života a na posedení s kultúrnym programom sa
zišli naši jubilanti.
Šport.
V rámci športu boli vo futbalových súťažiach zapojení žiaci a muži. Žiaci počas celej sezóny
bojovali v I. triede o popredné priečky. Pod vedením trénera Stanislava Faldíka sa najmä v
domácich zápasoch prezentovali peknou útočnou hrou, ktorej výsledkom bolo veľké množstvo
strelených gólov. Muži hrali v II. triede. Boj o postup do vyššej súťaže nebol korunovaný
úspechom. Dňa 18. 7. sa konal tradičný dolinový futbalový turnaj. Spestrením akcie bol zápas
ženy Čadbusu Čadca so starými pánmi Zákopčia. Po skončení turnaja sa z l. miesta radovalo
mužstvo Fľašík.
Dňa 29. 5. zorganizoval záujmový krúžok karate a sebaobrany medzinárodný turnaj "O pohár
starostu obce Zákopčie". Riaditeľom turnaja bola Jana Kľučková. Pozvanie na turnaj prijali kluby z
Poľska, Čiech a Slovenska. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 155 pretekárov v kategórii kata a kumite.
Našu obec vynikajúco reprezentovala Lucia Ščuriková, ktorá skončila na 2. mieste. Z ďalších
aktivít krúžku je účasť na turnaji karate "Puch cup" v Púchove, kde získal 3. miesto Peter Ščurik.
V júni skončil krúžok svoju činnosť. Naďalej sa tejto disciplíne venuje Jana Kľučková.
Stolnotenisový oddiel TJ hral 3. ligu.

ROK

2005.

Rok 2005 bol rokom volieb do orgánov vyšších územných celkov. Volili sme predsedu a
poslancov VÚC. Predsedom nášho VÚC sa stal Ing. Juraj Blanár, ktorý za riaditeľa úradu
vymenoval PhDr. Pavla Holeštiaka, nášho rodáka.
Samospráva.
Samospráva v našej obci pracovala s týmito pracovníkmi : starosta - Mgr. Jozef Vilček, úsek
matriky, evidencie obyvateľstva, sociálne veci a pokladňu - Mgr. Marta Hažíková, úsek
poľnohospodárstva, pozemkový a správu daní - Zdeňka Pikuliaková,
na ekonomickom úseku pracujú- Rozália Cabúková a Eva Cabúková, koordinátorkou pracovníkov
na aktivačných prácach je Mgr. Miroslava Golisová, vedúci verejnoprospešných prác - Štefan
Stano, účtovníčka - Štefánia Husarčíková, knihovníčka a úsek kultúry - Jarmila Paseková,
upratovačka - Emília Ostráková.
Obec a základná škola nadviazali spoluprácu s poľským mestom Pietrzykowice.
Podnikanie.
Podnikateľ Ján Delinčák otvoril na hody u Fľašíka hostinec Bakchus. Je to pekná poschodová
budova, vkusne zariadená, kde sa dá posedieť v príjemnom prostredí.
Dňa 15. 7. zomrel MUDr. František Kráľ, ktorý v našej obci viac rokov vykonával funkciu
obvodného praktického lekára.
Zdravotné stredisko, ktoré je majetkom obce, bolo renovované a po krátkych zástupoch MUDr. Evy
Novákovej a MUDr. Antona Pišteka začala od 5. septembra vykonávať funkciu obvodnej lekárky
MUDr. Margaréta Drexlerová. Funkciu zdravotnej sestry vykonáva Anna Pikuliaková.

Školstvo.
Základná škola má 222 žiakov. V pedagogickom zbore začali pracovať 2 nové učiteľky : Mgr.
Machovčáková Vladimíra a Mgr. Červencová Eva. Pracovný pomer v škole ukončila Ing. Terézia
Krupíková. Dňa 25. 11. zorganizovali v ZŚ 1. ročník Dňa otvorených dverí. Návštevníci si mohli
pozrieť deti v procese vyučovania a zároveň si zakúpiť ich výrobky, ktorými sa prezentovali na
burze. V tomto roku bola v škole zmenená technológia vykurovania. Od 7. 10. začali priestory
vykurovať peletkami (biomasou). Do dvojtriednej materskej školy nastúpilo 30 detí, z toho 20
predškolákov.
Kultúra.
Z kultúrnych podujatí sa uskutočnili : cirkus Jasko, celoslovenská literárna súťaž o vzniku názvu
obce Zákopčie, Deň matiek, hodová veselica, detská discoparty a stretnutie jubilantov.
Cirkevný život.
V tomto roku Vdp. Mgr. Igor Čuntala pokrstil l5 detí, 7 chlapcov a 8 dievčat, zosobášil 7 párov a
pochoval 35 osôb, z toho 14 mužov a 21 žien. Matrika eviduje 18 narodených detí a 23 zomretých
našich občanov. Dňa l4. 9. bola vysvätená Krížová cesta, ktorá je vybudovaná od Domu svätej
Alžbety cez Osobité. Na jej vybudovaní sa podieľal Jozef Gacho, ktorý zostrojil konštrukciu
jednotlivých zastavení a oplechoval ich Milan Franek. Na prácach sa zúčastňovali i pracovníci
OVPS a pracovníci na aktivačných prácach. Obnovené boli kaplnky na Petránkach zásluhou
manželov Slávky a Petra Mazúrovcov a u Hrošov sa o obnovu postarala Mojteková Verona. V
septembri ukončili pobyt v našej obci rehoľné sestričky a ich charitný domov ostal prázdny. V
katolíckom dome bola sprístupnená výstava betlehemov. Vystavených bolo 35 exponátov, ktoré
boli vyrobené z rôznych materiálov a rôznymi technológiami. Boli tam betlehemy drevené,
papierové, medovníkové, plastiky i modelované. V závere roka Vdp. farár zabezpečil vydanie
nástenných kalendárov i malých kalendárikov a vianočných pohľadníc s motívmi z nášho kostola.
Spolky a organizácie.
Dobrovoľný hasičský zbor - Tarabov vykonával preventívne prehliadky, ktoré sú rozdelené na 2
skupiny. Staršie objekty sa kontrolujú každé 3 roky - majú ich v obvode 325 a murované stavby a
novostavby každých 5 rokov, tých je 101. Žiacke družstvo v okresnom kole hry Plameň, ktorá sa
konala v obci Čierne obsadilo 1. miesto. Dobrovoľný hasičský zbor - Majer pracoval so 74 členmi,
a to 44 mužov a 30 žien. V tomto roku sa zamerali na oblasť výcviku, školenia a odbornej
prípravy členov, čo sa odzrkadlilo na výsledku súťaží. 5. júna sa konala v našej obci okrsková
súťaž hasičských družstiev o putovný pohár okrsku. Súťažilo v nej v dvoch disciplínach : požiarny
útok z vodného zdroja - potok a z vodného zdroja – nádrž. V kategórii mužov zvíťazil DHZ - Majer,
dorastenci obsadili tiež 1. miesto a ženy skončili na 2. mieste. Okresné kolo pripravenosti
hasičských družstiev v Krásne nad Kysucou sa konalo 12. júna a vyhrali ho ženy DHZ - Majer,
v krajskom kole skončili na 3. mieste. Veliteľom DHZ - Majer je Milan Franek, ktorý oživil a rozvinul
najmä prácu s mládežou. V rámci prevencie členovia vykonali preventívne kontroly v 44
murovaných a 84 drevených domoch a chatách.
Šport.
Muži futbalisti hrali v II. triede. Počas celej sezóny bojovali o postup do vyššej súťaže, napriek
veľkej snahe sa im to nepodarilo, najmä pre herné výpadky v zápasoch vonku. Žiaci hrali v I. triede
na popredných miestach. TJ Slávia usporiadala 17. 7. futbalový dolinový turnaj, v ktorom opäť aj
tento rok zvíťazilo mužstvo Fľašlk.
Ďalším športovcom, ktorý významne reprezentoval našu obec je Ladislav Bednár, člen
streleckého zväzu od r. 2000. Súťaží v disciplínach : vzduchová pištoľ, maloražná športová pištoľ,
veľkokalibrová pištoľ a ľubovoľná pištoľ. V tomto roku sa zúčastnil okresnej streleckej ligy, kde
získal 1. miesto, ktoré obhájil i na okresných majstrovstvách.
Stolnotenisový oddiel TJ Slávia postúpil do 3. ligy majstrovstiev Stredoslovenského kraja. Pri
dostatku pomerne kvalitných hráčov a na zvýšenie konkurencie bolo v tomto období založené B
mužstvo, ktoré hralo 6. ligu.

Počasie.
Zima tento rok začala 17. novembra, kedy napadol prvý sneh a od tohto dňa už len pribúdal.
V závere roka ho bolo toľko, že bola vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku snehovej kalamity.
Pod ťarchou snehu padali stromy, na mnohých miestach ostalo potrhané elektrické vedenie a
vedenie miestneho rozhlasu, autobusy sa nemohli dostať do jednotlivých dolín. Hasiči, pracovníci
na aktivačných prácach, ale aj dobrovoľníci zhadzovali sneh zo striech, aby ich odľahčili.

Rok 2006
Rok 2006 možno označiť ako rok volebný. V júni sa konali predčasné parlamentné voľby a v
decembri voľby komunálne.
S a m o s p r á v a.
V našej obci k 31. XII. žilo 1 795 obyvateľov. Samospráva v tomto roku pracovala s rozpočtom,
ktorý bol schválený ako vyrovnaný vo výške 17 773 000.- Sk. 16. februára sme sa stali členmi
Mikroregiónu Horné Kysuce. Od 10. mája vykonáva funkciu koordinátorky pracovníkov na
aktivačných prácach Ivana Mičová, ktorá nahradila Mgr. Miroslavu Golisovú, odchádzajúcu na
rodičovskú dovolenku.
Komunálne voľby sa konali 2. decembra. V našej obci bol vytvorený 1 volebný obvod s dvoma
okrskami, ktoré boli sústredené v budove obecného úradu. K tomuto dátumu sme mali 1 372
voličov, volieb sa zúčastnilo 701, čo tvorí účasť na voľbách 51,09 %. Na voľbu poslancov
obecného zastupiteľstva podali kandidátne listiny tieto strany : Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko - predseda Ladislav Štibor - navrhlo 9 kandidátov, Smer - Sociálna
demokracia nemá miestne štruktúry - kontaktná osoba Mgr. Jozef Vilček - 8 kandidátov, Slovenská
národná strana - predseda Pavol Holeštiak 9 kandidátov, Kresťanskodemokratické hnutie predseda Sidónia Franeková navrhlo 3 kandidátov a 6 kandidátov podalo kandidátne listiny ako
nezávislí. Úspešnosť jednotlivých strán v získaní poslaneckých mandátov je nasledovná : ĽS
HZDS - 3 poslanci, SNS - 2 poslanci, Smer SD - 1 poslanec a celú jednu tretinu mandátov získali
nezávislí kandidáti.
Poradie zvolených poslancov podľa počtu získaných hlasov je :
1. Emil Cabúk - 233 hlasov
2. Ladislav Štibor - 197 hlasov
3. JUDr. Marta Franeková - 192 hlasov
4. Mgr. František Linet- 182 hlasov
5. Mgr. Jozef Vilček - 178 hlasov
6. Ján Slaninák - 175 hlasov
7. Milan Franek - 171 hlasov
8. Milan Hlasica - 166 hlasov
9. František Klučka - 155 hlasov.
Na post starostu obce kandidovali 2 kandidáti, a to Ing. František Hažík, nominant Slovenskej
národnej strany a Stanislav Holeščák, nominant koalície Smer - sociálna demokracia a Ľudová
strana - Hnutie za demokratické Slovensko. Za starostu obce bol zvolený Ing. František Hažík,
ktorý získal 466 hlasov, čo čini 67,93 % z platných hlasov odovzdaných na starostu.
Jeho protikandidát Stanislav Holeščák získal 220 hlasov.
Š t á t n a s p r á v a.
Dňa 17. 6. sa konali predčasné parlamentné voľby. Zúčastnilo sa na nich 721 našich občanov.
Tak ako celoštátne i u nás najviac hlasov získala strana Smer - SD 38,83 %, volilo ju 280 občanov,
19,83 % - 143 občanov volilo ĽS HZDS.22,33 % - 161 občanov volilo Slovenskú národnú stranu,
7,62 % - 55 občanov volilo KDH, 4,16 % - 30 ľudí volilo KSS, 24 ľudí - 3,32 % SDKU a 11 ľudí 1,52 % Slobodné fórum. Ostatné strany získali menej ako 1 % hlasov.

S t a v b y.
Nakoľko snehová kalamita v zime zničila značnú časť vedenia miestneho rozhlasu,
zastupiteľstvo rozhodlo vybudovať nový bezdrôtový rozhlas. Práce uskutočnila firma MK - Hlas
Sabinov. Hotový rozhlas je dosť poruchový, o čom svedčia sťažnosti občanov a čas ukáže, či
rozhodnutie použiť túto modernú techniku v našej obci bolo správne.
Na budove telocvične bola vymenená celá strecha. Hodnota prác a materiálu na zateplení
strechy, krov a krytina činí 2.998 325,- Sk. Strecha telocvične je pokrytá plechovým systémom
ROVA.V častiach obce Fľašík a u Kľukov boli vybudované nové autobusové čakárne. U Fľašíka je
to priehľadný polycarbonat a u Kľukov kovová čakáreň.

P o d n i k a n i e.
MUDr. Margaréta Drexlerová, obvodná lekárka, začala vykonávať lekársku prax v našej obci na
polovičný úväzok. Od l5. 4. pracuje ako obvodná lekárka i v obci Svrčinovec.
Podnikateľ Pavol Zverec ukončil podnikanie v obecnom hostinci u Fľašíka. O prenájom
požiadala Monika Lanková, ktorá hostinec začala prevádzkovať pod názvom Posedenie u Moniky.
Na podnikanie v oblasti stavebníctva si odkúpil podnikateľ Jozef Sakson obecný pozemok nad
zdravotným strediskom v cene 50.- Sk za m2. Obci ostáva cca 2 000 m voľného pozemku.
Š k o l s t v o.
Základnú školu navštevovalo v tomto roku 222 žiakov. Pedagogický zbor doplnili Mgr. Marta
Paštrnáková, Ivana Bielska a počas pracovnej neschopnosti Jozefa Halása ho zastupovala Anna
Patschová. Pracovný pomer v škole ukončili Mgr. Kyzeková Kristína a Mgr. Machovčáková
Vladimíra. V školskom roku 2005/2006 ukončili školskú dochádzku posledné paralerné triedy 9. A
a 9. B. Spolu mali 38 žiakov, v základnej škole ostáva v každom ročníku už len jedna trieda. K
úspechom školy patria umiestnenia v súťažiach Na bicykli bezpečne - 1. miesto v okresnom,
krajskom i celoslovenskom kole. Družstvo v zložení Matej Ceniga, Martin Matejík, Janka Hlasicová
a Monika Matejíková pod vedením pani učiteľky Mgr. Viery Kľučkovej sa zúčastnili aj na
Majstrovstvách Európy v Chorvatsku, kde sa umiestnili na 14. mieste.
Základná škola sa zapojila do enviroprojektu ministerstva školstva : Badáme, hľadáme a
monitorujeme výskyt chránených rastlín a živočíchov na území našej obce. Úspešný projekt
vypracovala Anna Cabúková. Škola získala 37.000.- Sk, z ktorých zakúpila okrem iného aj digitálny
fotoaparát. V júni končila v materskej škole dvojtriedna prevádzka. V novom školskom roku
2006/2007 nastúpilo do jednej triedy 22 detí, z toho 17 predškolákov. V materskej škole ukončila
pracovný pomer Iveta Hlušková, ktorá od 1. 9. nastúpila ako učiteľka základnej školy.
K u l t ú r a.
V priebehu roka sa uskuktočnili v obci tieto kultúrne a športové akcie : Detský fašiangový
karneval v základnej i materskej škole, fašiangové posedenie HZDS, Deň matiek, oslavy Dňa detí,
hodová zábava, dolinový turnaj vo futbale, stretnutie jubilantov, jasličková slávnosť a silvestrovský
turnaj v stolnom tenise.
Obecná knižnica evidovala 300 čitateľov, z toho do 15 rokov 153. Vo fonde má 13 127 knižničných
jednotiek. Čitatelia si vypožičali 10 660 knižničných dokumentov. Výsledky práce podľa
metodického oddelenia okresnej knižnice radia našu knižnicu na 3. miesto v okresoch Čadca a
Kysucké Nové Mesto.
(1. Čadca, 2. Dolný Vadičov a 3. Zákopčie.)
C i r k e v n ý ž i v o t.
Od 1. januára bol v budove bývalého charitného domu otvorený domov dôchodcov, ktorý dostal
názov Dom svätej Alžbety. Domov poskytuje ubytovanie pre 13 dôchodcov, pracuje ako cirkevná
ustanovizeň. Vedúcou je Anna Vravníková.
Dňa 18. 6 . bola v obci birmovka. K sviatosti birmovania pristúpilo 152 birmovancov. Birmoval
Mns, Viliam Judák, nitriansky biskup. Naši občania, ale aj prítomní hostia si pri tejto príležitosti mali
možnosť pozrieť výstavu v katolíckom dome : Krížom krážom Zákopčím a svetom.
15.9. odohral ochotnícky súbor z Nitrianskeho Právna pod vedením Vdp. Jozefa Krausa Pašiové

hry. Spevácky zbor v kostole naspieval a vydal CD nábožných piesní pod názvom Jubilate deo. V
tomto roku pán farár Mgr. Igor Čuntala pokrstil 16 detí - 10 chlapcov a 6 dievčat. Na poslednej
ceste odprevadil 35 ľudí, z toho 16 mužov a 19 žien a zosobášil 1 manželský pár. Zabezpečil
vydanie nástenného kalendára s výstižnými obrazovými motívmi z našej obce i vydanie malých
kalendárikov a vianočných pohľadníc. V závere roka mladí pod vedením pána farára vydali 1. číslo
Farského časopisu, v ktorom ozrejmujú otázky viery a náboženstva. Podľa evidencie matriky sa
narodilo 21 detí a zomrelo 20 obyvateľov našej obce. Na obecnom úrade zosobášili 2 manželské
páry.
S p o l k y a o r g a n i z á c i e.
Dobrovoľný hasičský zbor Majer má 71 členov, z toho 29 žien. Pod vedením veliteľa Milana
Franka usporiadali halovú súťaž pre žiakov 8 - 16 rokov : Hasičský päťboj. Súťaž sa konala 4.
marca v základnej škole u Fľašíka a zúčastnilo sa jej 96 žiakov z 9 DHZ . Celkový víťazom a
držiteľom putovného pohára, ktorý zakúpil obecný úrad, sú dievčatá DHZ Majer a na 2 mieste
chlapci DHZ Majer. Ďalšiu súťaž usporiadal v našej obci DHZ - Tarabov l4. mája. Muži súťažili z
vodného zdroja - potok a skončili v poradí 1. Staškov, 2. Zákopčie - Majer, 3. Raková a 4. DHZ
Tarabov. Dňa 20. mája sa konalo okresné kolo hry Plameň. V silnej konkurencii15 družstiev získali
chlapci DHZ Tarabov 3. miesto a dievčatá DHZ Majer 1. miesto, v krajskom kole v Bytči obsadili
pekné 4. miesto. Za prispenia sponzorov zorganizoval DHZ Majer na ihrisku dvojdňové športové
hry. Na svätého Jána pripravili požiarnici hodovú veselicu. Okrem spomínaných podujatí sa hasiči
venovali hlavne protipožiarnej prevencii, kde vykonali kontroly vo vykurovaných objektoch.
Š p o r t.
Futbalový klub TJ Slávia po niekoľkých rokoch opäť postúpil do 1. triedy, keď mu po skončení
súťažného ročníka patrilo 2. postupové miesto. Mužstvo pod vedením hrajúceho trénera
Stanislava Faldíka sa počas celej sezóny prezentovalo peknou útočnou hrou a aj napriek herným
výpadkom v niektorých zápasoch si za prezentované výsledky zaslúžilo postup. Podobne ako
muži aj družstvo žiakov obsadilo 2. miesto. Jesennú súťaž už nenastúpili, nakoľko vekovú hranicu
spĺňalo málo chlapcov, zaujímajúcich sa o futbal. V júli za veľmi pekného počasia a pred početnou
diváckou kulisou sa uskutočnil futbalový turnaj medzi dolinami. V prestávke sa stretli mužstva
starších žiakov so starými pánmi. Víťazom turnaja sa zaslúžene stalo mužstvo Fľašík. Hlavnými
funkcionármi TJ sú : predseda Eduard Franek, tréner Stanislav Faldík, vedúci družstva Emil
Cabúk, tajomník Jozef Halás a zdravotník Stanislav Jarabica.
V streleckých súťažiach v streľbe zo vzduchovej pištole bodoval za našu obec Ladislav Bednár.
V okresnej lige a na okresných majstrovstvách získal 1. miesto. V roku 2006 sa zúčastnil na
krajských majstrovstvách, kde obsadil 5. miesto.
Na medzinárodnom turnaji karate "Silesia cup" /kumite/, ktorý sa konal v meste Odry v Českej
republike získala Jana Kľučková 3. miesto.
V súťažnom ročníku 2006 stolnotenisový oddiel Zákopčie hral IV. ligu majstrovstiev
stredoslovenského kraja, B družstvo hralo v VI. lige. Medzi hráčov, ktorí dlhodobo dosahujú dobré
výsledky patria Eduard Franek, Ing. Pavol Franek, Freiwald Anton a Tremboš Ľuboš. O rozvoj
stolného tenisu sa príčinili aj hráči Ján Golis, Miroslav Čepčár, Ľubomír Raček, Jozef Bičaník,
Stanislav Faldík a Arťom Kovaľ.
N á v š t e v y.
V rámci predvolebnej kampane nás navštívili : za SNS Anna Belousová, podpredsedníčka
Slovenskej národnej strany, Ján Mikolaj, minister školstva a Pavol Holeštiak, riaditeľ úradu VÚC,
za Smer - sociálnu demokraciu Juraj Blanár, predseda VÚC a Pavol Valárik.
P o č a s i e.
Začiatok roka bol poznamenaný pokračovaním snehovej kalamity. Snehu bolo toľko, že už bol
problém nájsť miesto, kde ho odhŕňať. Celá zima bola veľmi náročná na vykurovanie a údržbu
miestnych komunikácií, počas nej nebol zaznamenaný taký teplý front, že by došlo k poklesu výšky
snehovej vrstvy. Škody na budovách vo vlastníctve obce činili 2 790 000.- /telocvičňa , obchod,
požiarna zbrojnica, obecný úrad/.Snehom boli zasýpané celé Kysuce. Situáciu prišiel riešiť premiér
Mikuláš Dzurinda, ktorý sa stretol so starostami dotknutých obcí v Turzovke a prisľúbil im pomoc.
Sneh zišiel úplne až v máji. Leto i jeseň boli veľmi teplé a suché a dokonca roka nebolo snehu.

ROK 2007
S a m o s p r á v a.
Od 1. januára začal vykonávať funkciu starostu obce Ing. František Hažík. Samospráva v
tomto roku pracovala s rozpočtom, ktorý bol schválený ako vyrovnaný vo výške 21 944 000,- Sk.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo dňa 2. januára komisie pri OÚ s týmito členmi:
− finančná komisia : Mgr. František Linet – predseda, František Klučka, Emil Duraj, Ing. Jaroslav
Lipták, Rozália Cabúková
− sociálna a bytová : Milan Franek – predseda, Jozef Vilček, Pavol Holeštiak, Mgr. Marta
Hažiková
− komisia pre školstvo, šport a kultúru : Emil Cabúk – predseda, Ján Slaninák, Jozef Halás,
Jarmila Paseková
− stavebná komisia : Ladislav Štibor – predseda, Milan Hlasica, Eduard Franek, Jozef Franek,
Janka Larišová, Zdeňka Pikuliaková
Za zástupcu starostu bola zvolená JUDr. Marta Franeková.
Obecný úrad začal koncom roka vydávať občasník SPRAVODAJCA Zákopčia. Sú to správy,
oznamy, komentáre – všetko o živote a dianí v obci. Prvou hlavnou témou bola „ Separácia
domového odpadu“. Informuje občanov, ako správne separovať a čo separovať. Ekonomický
prínos triedeného zberu a recyklácie je úspora primárnych surovín, energie, finančných nákladov,
úspora miest na skládkach odpadov, zníženie zaťaženia životného prostredia a zdravia ľudí pri
ťažbe primárnych surovín a pri zneškodňovaní odpadov.
OVPS
Po niekoľkých rokoch ukončil pracovný pomer dňa 31. marca vedúci OVPS Štefan Stano.
Spolu s ním v rovnakom čase odišiel aj zamestnanec OVPS Dušan Šeliga. Novým zamestnancom
sa stal Pavol Hlobík.
Od januára je obecná knižnica vyňatá z OVPS a pričlenená k Obecnému úradu.
S t a v b y.
Vedenie 2x110 kV Kysucké Nové Mesto – Čadca – Priemyselný park – Raková.
Dňa 2. októbra bolo na našu obec doručené oznámenie o začatí územného konania a o nariadení
ústneho konania o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Išlo o elektrické vedenie cez stred
našej obce. Naša obec po prerokovaní oznámenia s vedením trasy v bodoch R 8 – R 11 cez
katastrálne územie obce nesúhlasila. Navrhnutá trasa by značne znehodnotila do dnešnej doby
neporušené životné prostredie v našej obci, ktoré vyhľadávajú najmä turisti a chalupári. Obec
odporúčala občanom, aby s investorom Stredoslovenská energetika a.s. Bratislava, v zastúpení
ENERGICO s.r.o. Bratislava, neuzatvárali zmluvy o majetkovo-právnych vysporiadaniach
pozemkov pod uvedenú stavbu.
Výstavba nájomných bytov: V roku 2007 sa začalo s výstavbou dvoch 8 bytových
jednotiek. Bytovka č. 2 sa začala stavať začiatkom septembra. U bytovky č.1 nastali komplikácie,
pretože pôvodne vybratý priestor pri družstevných bytovkách sa ukázal ako nevhodný z dôvodu
zlého geologického podložia pre založenie stavby. Z toho dôvodu sa za najlepšie považovalo
rozhodnutie postaviť bytovku č.1 v blízkosti bytovky č. 2. Práce na výstavbe druhého bytového
domu sa začali 28. septembra. Náklady na stavbu obidvoch bytoviek predstavujú 22 240 000,korún, pričom na výstavbu infraštruktúry –vodovod, kanalizáciu, spevnené plochy, plynovú prípojku
a elektrickú prípojku treba ešte vynaložiť 1 551 000,- korún k jednej bytovke a 1 481 000,- korún
k druhej bytovke. Výstavba je financovaná z dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja vo výške 6 762 000,- korún, úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške
16 680 000,- korún, z vlastných zdrojov obce pôjde 1 830 000,- korún. Termín kolaudácie je určený
na november 2008.
V tomto roku sa uskutočnili práce na rekonštrukcii elektrického vedenia v osadách Froľovia a
Rišovia. Zároveň bolo vybudované aj verejné osvetlenie v týchto osadách.

P o d n i k a n i e.
V časti u Kľukov ukončil prevádzku potravín a cukrárne podnikateľ Jaroslav Rovňaník.
Š k o l s t v o.
Našu školu navštevovalo 195 žiakov. Pedagogický zbor doplnili Mgr. Ivana Bielská, Mgr.
Marta Paštrnáková, Iveta Hlušková. Náboženstvo vyučovali pán farár Igor Čuntala, Mgr. Gabriela
Plačková. Školskú dochádzku ukončilo 26 žiakov 9. ročníka. Žiaci našej školy sa zúčastnili na
medzinárodnej olympiáde Športu, smiechu . . ., medzinárodnom výtvarnom plenéri. Partnerom
našej školy je poľské mesto Pietrzykowicze. Mrg. Peter Bohovič a Mgr. Margita Vilčeková získali
50 000,- korún na projekt Otvorená škola oblasť športu, Rozšírilo sa športové centrum o florbal.
Žiaci sa počas školského roka zúčastňovali na rôznych olympiádach, turnajoch a exkurziach, ako
bola : Pytagoriáda, Olympiáda Môj sen, Astrostop, Matematická olympiáda, Lesy deťom, Na bicykli
bezpečne, hokejový turnaj, florbalový turnaj, školská liga majstrov.
Materskú školu navštevovalo 24 detí, z toho predškolákov bolo 16. Učiteľský zbor: Anna Hažíkováriaditeľka, Veronika Macášková.
K u l t ú r a.
V tomto roku sa uskutočnili rôzne kultúrne i športové podujatia. Na fašiangy boli
Fašiangové zábavy v miestnych pohostinstvách, detský karneval v ZŠ a MŠ, bábkové divadlo v
požiarnej zbrojnici – Ako šlo vajce na vandrovku. V Katolíckom dome bola výstava - Premeny
kríža. V základnej škole sa uskutočnila požiarna súťaž. Na Deň matiek - vystúpenie detí zo ZŠ v
požiarnej zbrojnici, na Deň detí – jazda na koňoch, súťaže. Dňa 24. júna sa uskutočnil nultý ročník
Kopaničiarskych hodov. Hasičský zbor Ústredie a Obecný úrad pripravili pestrý program pre našich
občanov, no nielen pre nich, ale aj pre ich príbuzných a známych. Vystúpili umelci rôznych
kultúrnych žánrov zo Slovenska. V júli sa uskutočnil Dolinový turnaj vo futbale. Dňa 18. októbra
sme privítali v zasadačke Obecného úradu našich spoluobčanov, ktorí dovŕšili v tomto roku životné
jubileá 70 a 80 rokov. Najstaršou občiankou našej obce je Apolónia Cenigová, ktorá oslávila 98
narodeniny. Na konci roka sa uskutočnil Silvestrovský turnaj v stolnom tenise.
Obecná knižnica evidovala 285 čitateľov, z toho deti do 15 rokov 137. Vo fonde má 13 327
knižničných jednotiek. Čitatelia si vypožičali 10 049 knižničných dokumentov. Výsledky podľa
metodického oddelenia Okresnej knižnice radia našu knižnicu na tretie miesto v okresoch Čadca
a Kysucké Nové Mesto.
C i r k e v n ý ž i v o t.
V roku 2007 pán farár Mgr. Igor Čuntala pokrstil 13 detí, z toho 6 chlapcov a 7 dievčat,
zosobášil dva manželské páry, pochoval 25 ľudí, z toho 11 mužov a 14 žien. K svätému prijímaniu
pristúpilo 17 detí – 9 chlapcov a 8 dievčat.
V miestnom kostole sa predstavili herci z Nitrianskeho Pravna a zahrali muzikál – Malý tulák.
V Katolíckom dome sa uskutočnila výstava „Premeny kríža“, ktorú usporiadal náš pán farár na
Veľkú noc. Dňa 9. mája zorganizoval pán farár výlet do okolia Banskej Bystrice po starých
kostoloch a k minerálnym prameňom. Na konci leta bola pri kostole rozlúčka s prázdninami, deti
súťažili a hrali rôzne hry, dospelí aj deti mali posedenie pri guláši. Dňa 25. decembra sa
uskutočnila v kostole Jasličková pobožnosť, na ktorej vystúpili deti so svojim programom.
Š t a t i s t i k a.
Počet obyvateľov ku dňu 1.1.2007 bol 1 809. Podľa evidencie matriky sa narodilo 15 detí, z toho 7
chlapcov a 8 dievčat. Boli zosobášené 3 páry. Zomrelo 19 občanov, z toho 9 mužov a 10 žien.
Prisťahovalo sa 25 obyvateľov a odsťahovalo 9.

S p o l k y a o r g a n i z á c i e.
Dobrovoľný hasičský zbor Ústredie pod vedením Jozefa Franeka evidoval k 31. decembru
2007 78 členov. DHZ Tarabov pod vedením Františka Klučku evidoval 103 členov, z toho 75 mužov
a 28 žien. Dňa 3. marca 2007 sa konal v telocvični ZŠ u Fľašíka II. ročník Halového päťboja
mladých hasičov – žiakov, na ktorom sa zúčastnilo 15 kolektívov mladých hasičských družstiev z
celého okresu s počtom zúčastnených 111 detí. Na 1. mieste skončili dievčatá z DHZ Ústredie, na
2. mieste z požiarneho zboru u Tarabov a na 3. mieste skončili hasiči z obce Raková. Samotná
súťaž prispela k zdvihnutiu kultúry a úrovne prípravy mladých požiarnikov v rámci medzinárodnej
súťaže CTIF. Dňa 20. mája sa v obci Raková uskutočnila okrsková súťaž. Prvé miesto obsadilo
DHZ Raková, na 2. mieste sa umiestnil DHZ zo Staškova a tretí skončil zbor zo Zákopčia –
Tarobov. Dňa 9. júna sa uskutočnila v obci Olešná hra „ Plameň“. Dievčatá z DZH Ústredie skončili
na 1. mieste z dvanástich družstiev a svojim konečným časom porazili aj kategóriu chlapcov.
Chlapci vo svojej kategórii skončili na 8. mieste. Žiaci z DHZ Tarabov sa umiestnili na 5. mieste. V
dňoch 18. a 19. júla sa uskutočnili oslavy 50. výročia založenia hasičského zboru u Tarabov.
Súťažili medzi sebou 4 družstvá z DHZ Ústredie a Tarabov. 15. augusta zorganizoval DHZ
Ústredie Športový deň s deťmi na ihrisku u Fľašíka.
Š p o r t.
Vo futbale reprezentovali Zákopčie iba muži. Žiaci nehrali pre malý počet hráčov. Trénerom
mužov bol Stanislav Faldík. V okresnom majstrovstve hrali v I. triede. Skončili na 14. mieste
Odohrali 26 zápasov z toho boli 3 výhry, 4 remízy, 19 prehier, skóre 26:64, získali 13 bodov. Muži
zostúpili do nižšej súťaže. Stolný tenisti hrali 4. ligu, kde hralo 12 mužstiev. Obsadili 6. miesto,
odohrali 22 zápasov, z toho 11 výhier, 2 remízy a 9 prehier. Získali 46 bodov. Poradie úspešnosti
podľa vyhraných zápasov v celom súťažnom ročníku: 1. miesto Tremboš – Zákopčie, 2. miesto
Friewald – Zákopčie. Rebríček poradia úspešnosti sa robí zo všetkých hráčov v súťažnom roku.
P o č a s i e.
Až 17. januára napadol prvý sneh. Bola teplá zima. Koncom februára kvitli snežienky. Dňa
2. mája bol nameraný mráz -7 stupňov. Zamrzli ovocné stromy, čo sa potom prejavilo na zlej
úrode. Začiatkom septembra boli prívalové dažde. Voda zatápala polia, pivnice, ba aj obytné
priestory. Nechávala za sebou hotovú spúšť. Boli upchaté priepusty v Ruľcovskej a Polievkovskej
doline. Po cestách tiekla voda, podmývala ich a zatrhovala celé časti. Zaliata vodou bola i kotolňa
materskej školy a značné škody narobila i pri budove 4- bytovej jednotky v časti Stred, kde
podmyla a následne zničila časť obecnej kanalizácie. Pracovníci OVPS spoločne s DHZ Ústredie a
so starostom pomáhali zachraňovať čo sa dalo, najmä odstraňovať zátarasy z rôznych nánosov.

ROK 2008
Rok 2008 môžeme nazvať – rokom Eura. Od 24.8. bolo u nás ustanovené povinné duálne
zobrazovanie. Stanovil sa stály konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk. Ľudia sa začali oboznamovať
s novou menou Euro, ktorá bude platiť od 1.1.2009.
Samospráva
V roku 2008 pracovala samospráva s rozpočtom, ktorý bol schválený ako vyrovnaný vo
výške 46 508 000,- Sk, z toho boli bežné príjmy 21 671 000,- Sk, kapitálové 9 155 000,- Sk
a finančné operácie 15 682 000,- Sk. Do starobného dôchodku odišla dlhodobá pracovníčka
obecnej knižnice a oblasti kultúry Jarmila Paseková, ktorá na tomto úseku pracovala 35 rokov.
Novou zamestnankyňou knižnice a pre oblasť kultúry je od 1.4. Silvia Kupková.
OVPS
V našej obci sa dňa 2.1. uskutočnil prvý zvoz separovaného zberu. Začali sa triediť plasty
a sklo. Zber sa robí raz za mesiac. Zbiera sa po celej obci. Občania boli oboznámení
v Spravodajcovi obce, ako a čo separovať. V rámci projektu „Zavedenie separovaného zberu
odpadov v Zákopčí“ získala obec nový traktor John Deer. Kľúče od traktora slávnostne odovzdala
podpredsedníčka NR SR Anna Belousovová. Na tejto slávnosti sa zúčastnili starostovia obce
Raková Anton Heglas a Staškov Ján Dodek a predseda predstavenstva ZZO Čadca a.s. Vladimír
Malík.
Stavby
V máji tohto roku vybudovala obec nové verejné osvetlenie. Bolo namontovaných 238
svetelných bodov. Predpokladom a zárukou dlhodobej funkčnosti bez údržby je, že samotné
svietidlo ako aj žiarivka boli dodané od značky Philips. Elektrický príkon sa znížil z 80 W a 250 W
na 36 W so zaručenou vyššou svietivosťou oproti pôvodným svietidlám. Z finančných prostriedkov
obce boli realizované obnovy časti obecných komunikácií úpravou podkladných vrstiev
a pokládkou asfaltového koberca v osadách u Gachov, u Hrošov a parkovisko na Majeri pri
kostole. V štádiu rozpracovanosti je obecná komunikácia v časti u Kordišov smerom do
Červienkov. Poškodenú panelovú cestu bolo nutné vytrhať. Zatiaľ bola zriadená podkladová vrstva
nasypaním štrku s tým, že ak to bude možné v budúcom roku sa cesta dokončí pokládkou
asfaltového koberca. V máji zrealizovala Monika Lanková stavbu letnej terasy, ktorú dala do
prevádzky v júni. V júni bol obnovený pamätník padlých vojakov 1. a 2. svetovej vojne na Majeri
pod lipami. Staré dosky boli nahradené novými z čiernej žuly so zlatým písmom. V okolí kostola sa
v auguste uskutočnila oprava, rekonštrukcia oplotenia. Opravili sa oporné stĺpy a osadili sa nové
drevené laty. V septembri sa uskutočnila inštalácia internetovej siete v obci. Po obci sa osadilo 11
antén na signál. V decembri bolo slávnostne odovzdaných 16 bytov novým nájomníkom. Na tomto
odovzdávaní sa zúčastnila podpredsedníčka NR SR Anna Belousovová, predseda predstavenstva
ZZO Čadca a.s. Vladimír Malík, riaditeľ úradu ŽSK PhDr. Pavol Holeštiak PhD., PharmDr. Peter
Šuška, Ján Dodek, Anton Heglas. V tomto mesiaci boli tiež dokončené autobusové zastávky
u Rulcov a u Kordišov. Drobné dokončovacie práce budú vykonané v jarných mesiacoch 2009. Na
vybudovanie zastávok sme získali dotáciu zo Žilinského samosprávneho kraja.
Školstvo
V školskom roku 2007/2008 sa začal realizovať nový školský zákon a v súvislosti s ním aj
zavedenie Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1/1.stupeň/ a ISCED 2/2. stupeň/ v procese
výchovy a vzdelávania. Základnú školu navštevovalo 186 detí. Novým riaditeľom školy sa stal Mgr.
Peter Bohovič, zástupkyňou riaditeľa Mgr. Emília Bernátová. Na škole pracuje 11 plne
kvalifikovaných pedagógov. V škole pracuje výchovný poradca, ktorý spolupracuje s Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci. Snahou školy je čo najviac
motivovať žiakov, aby svoj voľný čas trávili zmysluplne, čo sa jej aj v tomto školskom roku podarilo.
Úspechom je takmer 100%-ný záujem zo strany žiakov o krúžkovú činnosť. Žiaci boli pozvaní do

Športového areálu v Turzovke, kde si pod vedením triednych učiteľov a v rámci dopravnej výchovy
precvičili dopravné situácie nielen teoreticky, ale aj prakticky. V decembri si rodičia mohli
zaspomínať na školské časy prostredníctvom svojich detí a to tak, že sa v škole konal Deň
otvorených dverí spojený s burzou výrobkov, ktoré zhotovili žiaci. V apríli sa v našej škole
uskutočnil futbalový turnaj Coca-Cola Cup pod vedením Mgr. Petra Bohoviča, kde si zahrali
o prvenstvo tri družstvá. Víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ Rázusová – Čadca, striebro získali naši žiaci
a bronzové miesto obsadila ZŠ z Turzovky. Do školy zavítala návšteva zo Štátnych lesov
Slovenskej republiky. V rámci súťaže Lesy deťom žiaci zasadili vzácne dreviny v okolí školy pod
vedením p. Anny Cabukovej, ktoré priniesli pracovníci zo Štátnych lesov. V máji navštívili naši
žiaci ZŠ Ľudovíta Štúra v Ostrave – Porube, ktorá je partnerom našej školy. Toto stretnutie sa
nieslo v športovom duchu, kde si žiaci zmerali sily vo futbale, florbale a vybíjanej. V júni sa konal
florbalový turnaj základných škôl ku Dňu detí. Vyhlasovateľom a usporiadateľom turnaja bola
Kysucká florbalová Žirafa liga v spolupráci s našou školou. Žiaci prežili príjemné športové
dopoludnie pod vedením Mgr. Bohoviča. Hoci naši žiaci nezískali prvenstvo, odniesli si zo súťaže
množstvo športových zážitkov a pekné piate miesto. Ďalším úspechom krúžkovej činnosti je účasť
cyklistického družstva pod vedením Mgr. Kľučkovej v súťaži Na bicykli bezpečne. Ich celoročný
tréning bol úspešný, o čom svedčia aj výsledky, a to prvenstvo v súťažiach v Čadci a v Žiline
a krásne 4. miesto v celoslovenskom kole v Bratislave. Športová činnosť v našej škole je na veľmi
dobrej úrovni, o čom svedčia dobré výsledky z účasti na rôznych súťažiach. V rámci
enviromentálnej výchovy sa žiaci zapájajú do recyklácie odpadu. Zbierali papier a tetrapaky. Žiaci,
ktorí sa najviac zapojili do zberu boli na konci školského roka odmenení.
Kultúra
V Požiarnej zbrojnici bola v máji oslava ku Dňu matiek. Vystúpili žiaci zo ZŠ. Svojim
programom potešili nielen mamy, ale aj babky a tety. Darovali im kvety, ktoré poskytol obecný úrad
a darčeky, ktoré samé zhotovili. Starosta obce Ing. František Hažík sa prihovoril našim matkám.
V dňoch 20. – 21. mája nás navštívil cirkus TONY z Prahy, ktorý bol na ihrisku pri ZŠ. Na chotári
Petránky – Jakubovský vrch sa dňa 21. júna uskutočnila Vernisáž umeleckých diel. Autormi diel
sú : Ondrej 4-Zimka, Martin Pala, Stanislav Kiša. Dňa 22. júna usporiadal DHZ Ústredie
v spolupráci s obcou I. ročník Kopaničiarskych hodov. Bol pripravený bohatý kultúrny program, na
ktorom vystúpili umelci rôznych žánrov. Nechýbala ľudová hudba, tanec, ľudový rozprávač
a šermiari. Na tomto podujatí odovzdal starosta obce „Ocenenie osobnosti obcou Zákopčie“
manželom Antonovi a Márii Cvečkovým za dlhodobú činnosť, rozvoj vzdelávania a kultúry v obci.
Na hody získala obec dotáciu v hodnote 70 000,- Sk z Grantového systému ŽSK pre oblasť
kultúry, 35 000,- Sk z vlastných príjmov ŽSK, obec prispela 14 000,- Sk. Taktiež prispel na toto
podujatie DHZ Ústredie a sponzori. Dňa 9. augusta DHZ Ústredie oslavoval 80. výročie svojho
vzniku. V zasadačke obecného úradu sme dňa 27. októbra privítali našich jubilantov, ktorí v tomto
roku dovŕšili jubileá 70 a 80 rokov. Deti z folklórneho súboru Studnička im pripravili kultúrny
program, OÚ občerstvenie a darčeky. Dňa 1. novembra sa v pohostinstve U Moniky uskutočnila
Hallowinská zábava. Dňa 5. decembra navštívil deti v MŠ a ZŠ Mikuláš. Rozdával darčeky a deti
z MŠ si pre neho pripravili program. Pre deti zo ZŠ sa v PZ dňa 10. decembra uskutočnil výchovný
koncert. Vystúpili deti z Ľudovej školy umenia z Čadce. Na Štefana boli v pohostinstve U Moniky
a v Bakchuse zábavy.
Cirkevný život
V roku 2008 bolo pokrstených 7 detí, z toho 3 chlapci a 4 dievčatá. Zosobášené boli 4
manželské páry. Pochovaných bolo 30 občanov, z toho 18 mužov a 12 žien.
V januári vystúpila v našom kostole hudobná skupina TOBI z Čadce. Predstavili sa spevom
nábožných piesni. S touto tematikou sa nám v apríli predstavila skupina VTÁČATÁ z Krásna nad
Kysucou. Ani naše deti nezaostávajú v kultúrnom svete. Na Veľkú noc si pripravili divadelnú hru
„Sedem sviatostí“. Hra bola zaujímavá i poučná. Deti boli vystupovať i mimo našej obce a to
v Turzovke a v Rakovej. V dňoch 14. – 15. septembra nás navštívil misionár Thomas z Indonézie,
ktorý pôsobí na Slovensku. V našom kostole sa dňa 18. októbra uskutočnilo nahrávanie CD.
Piesne naspievali deti zo speváckeho súboru, ktorý vedie pani Štefánia Jopčíková, skupina Karmel
a aj naši občania, ktorí mali záujem spievať. Dňa 22. novembra sa naše deti zabávali na

karnevale, ktorý usporiadala skupina Karmel a staršie deti zo Stretka. Deti si vyhotovili masky,
ktoré predstavovali svätých alebo anjelov. Na Vianoce sa v našom kostole uskutočnila Jasličková
pobožnosť, na ktorú si deti pripravili divadelné predstavenie. Na Silvestra sa deti zabavili na
diskotéke, ktorú usporiadala skupina Karmel.
Štatistika
Počet obyvateľov k 31.12.2008 bol 1803. Podľa evidencie matriky sa narodilo 16 detí,
z toho 9 chlapcov a 7 dievčat. Boli zosobášené 4 páry. Zomrelo 21 občanov, z toho 14 mužov a 7
žien. Prisťahovalo sa 19 a odsťahovalo 20 obyvateľov.
Spolky a organizácie
V roku 2008 evidoval Dobrovoľný hasičský zbor Ústredie 80 členov, z toho 46 mužov a 34
žien. V jarnom období sa členovia zboru zúčastnili na hasení lesného požiaru u Rulcov, kde si
v sťažených poveternostných podmienkach počínali veľmi dobre a zodpovedne, v spolupráci
s Dobrovoľným hasičským zborom u Tarabov, s hasičmi z Rakovej a profesionálnou zásahovou
jednotkou z Čadce. Požiar bol rýchlo lokalizovaný a zlivkidovaný. V marci sa v telocvični ZŠ konal
III. ročník halového päť boja žiakov vo veku od 8 do 16 rokov. Zúčastnilo sa 11 desaťčlenných
družstiev z celého okresu. Už po tretíkrát vyhrali dievčatá zo zboru Ústredie, na druhom mieste
skončili chlapci zo zboru Tarabov a tretí skončili chlapci zo zboru Ústredie. Dňa 10. mája sa
členovia zboru zúčastnili na celoslovenskom stretnutí hasičov vo Vychylovke. Dňa 18. mája sa
konala v Turzovke okresná súťaž hry Plameň, kde 1. miesto obsadili dievčatá zo zboru Ústredie
a zabezpečili si postup na krajské kolo, ktoré sa konalo v Ružomberku – Likavka, kde skončili na 4.
mieste. Dňa 31. mája sa konala v Staškove okrsková súťaž, na ktorej sa zúčastnili muži, ženy
a dve družstvá žiakov. Dňa 8. júna poriadal hasičský zbor Tarabov obvodové kolo súťaže mužov
a žien. Zo zboru Ústredie skončili muži na 4. mieste a ženy na 1. mieste a zabezpečili si postup na
okresné kolo súťaže DHZ, ktoré sa konalo 29. júna v Krásne nad Kysucou, kde skončili na 2.
mieste. V dňoch 9. – 10. augusta sa konali oslavy 80. výročia založenia Dobrovoľného hasičského
zboru Ústredie. V nedeľu pokračovali oslavy založenia hasičskou súťažou družstiev z okrsku. Na
1. mieste sa umiestnili muži z Ústredia, na 2. mieste muži z Ústredia 2 a na 3. mieste muži zo
Staškova. Zo žiakov získali 1. miesto dievčatá z Ústredia 1, na 2 mieste dievčatá z Ústredia 2 a na
3. mieste chlapci Ústredie. Dňa 11. októbra sa dievčatá zo zboru Ústredie zúčastnili súťaže žiakov
v Staškove. Dievčatá nedokončili požiarny útok a boli diskvalifikované. V tom istom dni sa dievčatá
zúčastnili súťaže Jesenné kolo hry Plameň, kde obsadili z 23. družstiev 13. miesto.
Šport
V roku 2008 sa uskutočnila oprava futbalového ihriska. Majstrovské zápasy sa hrali na
súperových ihriskách. V okresnom majstrovstve vo futbale hrali muži v II. triede a umiestnili sa na
4. mieste. Odohrali 20 zápasov, z toho bolo 9 výhier, 2 remízy a 9 prehier. Skóre 29:35, získali 29
bodov. Starší žiaci hrali v okresnom majstrovstve v skupine „A“, umiestnili sa na 7. mieste.
Odohrali 16 zápasov, z toho boli 4 výhry, 1 remíza a 11 prehier. Skóre 24:67, získali 13 bodov.
Stolní tenisti hrali 4. ligu, kde súťažilo 12 mužstiev. Obsadili 8. miesto, odohrali 22 zápasov, z toho
bolo 8 výhier, 2 remízy a 12 prehier. Získali 39 bodov. Poradie úspešnosti podľa vyhraných
zápasov v celom súťažnom ročníku bolo: 3. miesto – Tremboš, 8.miesto – Friewald a 32. miesto –
Jakubec.
Počasie
V máji padali veľké krúpy, niekde aj vo veľkosti loptičiek. Lámali kvety stromov. Koncom
mája boli teploty okolo 30 stupňov. V júni bola silná búrka spojená s veternou smršťou, ktorá sa
prehnala Slovenskom a zasiahla aj Kysuce. Silný vietor prevracal aj mohutné stromy, ktoré na
niektorých miestach zatarasili cesty. Zima bola mierna, snehu bolo málo a ani mrazy neboli veľké.

