ROK 2018
Investície v obci
V roku 2018 bolo v obci zrealizovaných niekoľko stavebných a rekonštrukčných prác. Pri
základnej škole sa vybudovala prístavba telocvične na športové náradie za 7 011,21 Eur. V roku
2019 sa ešte dorobí podlaha. Ukončilo sa zatepľovanie budovy obecného úradu za 53 760,62 Eur.
Na budove bývalej COOP Jednoty sa vymenili okná a vchodové dvere za 6 596,06 Eur, taktiež sa
vymenili okná a dvere na Kultúrnom dome u Tarabov za 13 783,09 Eur. V bytovke č. 884, byt č. 1,
boli vymenené okná za 2 613,97 Eur. Po povodniach sa opravovali mosty, priepusty a cesty u
Holých v hodnote 52 522,59 Eur. Vybudovali sa nové autobusové zastávky za 22 239,18 Eur.
Pred budovou obecného úradu boli vymenené nové informačné vitríny za 1 095,05 Eur a na
budove sa natrela strecha za 6 735,13 Eur. Zrekonštruoval sa dom smútku za 34 415,60 Eur a
dokončila sa výstavba novej knižnice a informačno - kultúrneho strediska za 354 592,49 Eur.
Sumárne dosiahli investície do obce za rok 2018 sumu 555 364,99 Eur.
Výsledky komunálnych volieb
Komunálne voľby sa konali 10. novembra 2018. V našej obci bol 1 volebný obvod a 2
volebné okrsky. Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov bolo 1410, z toho sa zúčastnilo
hlasovania 797. Obálky odovzdalo 797 voličov. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 773. Do obecného zastupiteľstva sa volilo 9 poslancov.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bolo 780. Volieb sa
zúčastnilo 56,5 % z celkového počtu zapísaných voličov.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných
platných hlasov:
Počet platných hlasov
1. Milan Franek
2. Milan Hlasica

nezávislý kandidát
Slovenská národná strana

358
340

3. František Linet, Mgr.

nezávislý kandidát

326

4. Marek Bednár

nezávislý kandidát

306

5. Tibor Jopčík

nezávislý kandidát

300

6. Jaroslav Roman, JUDr.

nezávislý kandidát

299

7. Vladimír Tischler

nezávislý kandidát

284

8. Vladimír Kupka

nezávislý kandidát

274

Kresťanskodemokratické hnutie

268

9. Michal Plaček

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu
získaných platných hlasov:
1. Pavol Franek

Slovenská národná strana

263

2. Eduard Franek

Slovenská národná strana

190

3. Jana Jandziková

nezávislý kandidát

175

4. František Klučka

Slovenská národná strana

167

5. Katarína Greňová

SME RODINA - Boris Kollár

141

6. Jozef Franek

Slovenská národná strana

111

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia
na hlasovacom lístku:
Číslo kandidáta

Počet platných hlasov na hlasovacom lístku

1. František Hažík, Ing.

375

2. Ján Slaninák

405
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Za starostu obce bol zvolený Ján Slaninák - nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných
hlasovacích
lístkov
780
získal
405
platných
hlasov,
čo
je
51,9
%.
Kandidát číslo 1. Ing. František Hažík, z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 780 získal
375 platných hlasov, čo je 48,1 %. Na zasadnutí miestnej volebnej komisie sa vypísali osvedčenia
a predseda komisie Janka Franeková podpísala Osvedčenia pre starostu obce a poslancom
Obecného zastupiteľstva v Zákopčí. Tieto osvedčenia boli odovzdané novozvolenému starostovi
a poslancom na ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2018.
Povodne
V nedeľu popoludní 5. augusta 2018 sa obcou prehnala silná búrka s krúpami, ktorá
spôsobila lokálnu povodeň. V obci zasadal krízový štáb. Cesta u Holých bola zaplavená. Kvôli
bezpečnosti ju museli uzatvoriť. Mosty na ceste smerom do Holých boli silno poškodené. V
miestnej časti Majer a Holých sa vylial potok do záhrad a pivníc domov. Cesta na Blažkovú bola
neprejazdná osobnými vozidlami. V osade zostali odrezaní ako obyvatelia, tak i chatári. Ľudia
museli odstraňovať nánosy bahna zo svojich záhrad aj z pivníc domov. Hasiči z HaZZ Čadca
spolu s dobrovoľnými hasičskými zbormi Zákopčie Ústredie, Zákopčie Tarabov, Korňa, Olešná,
Turzovka, Žilina a záchrannou brigádou odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a pivníc.
Zamestnanci OVPS Zákopčie a z OKVS Raková čistili upchaté priepusty.
O t v o r e n i e n o v e j p r e d a j n e COOP J e d n o t a
V stredu 24. januára 2018 o 9:00 hodine sa pre zákazníkov otvorili dvere novej predajne
Supermarketu COOP Jednota v miestnej časti u Fľašíka. Predajňa ponúka široký sortiment
čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, ovocia, zeleniny, čerstvého pečiva a tisíce ďalších
produktov, a to nielen potravín, ale aj drogérie, kozmetiky a sezónneho tovaru. Predajňa je
vybavená 2 pokladničnými miestami. Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 6:00 do 18:00 hod.,
sobota od 6:00 do 12:00 hod. a nedeľa od 8:00 do 12:00 hod..
Ceny pot ravín v roku 2018
Ceny potravín na Slovensku rástli najrýchlejšie v Európskej únii. Jednoznačne
najvýraznejšie tempo zdražovania bolo evidované v prvom polroku 2018 a to v priemere o 5,4 %.
Druhý polrok sa niesol v znamení pomalšieho cenového rastu, pričom v novembri ceny potravín a
nealkoholických nápojov vzrástli oproti vlaňajšku dokonca už iba o 1,0 %. Ale ani to takpovediac
nepomohlo a za celý rok 2018 (resp. 11 mesiacov) bolo tempo zdražovania potravín a nealko
nápojov vykázané v priemere na úrovni 4,2 %, čo je najviac v rámci celej Európskej únii. Vyplynulo
to z aktuálnych údajov Štatistického úradu SR aj Eurostatu. Bežná slovenská domácnosť minie
mesačne na nákup potravín približne pätinu zo svojich celkových výdavkov. Potraviny patria medzi
nevyhnutné tovary a služby, ktoré nakupujeme na dennej báze. Čím viac nám každý mesiac
ukroja z našich rodinných rozpočtov, tým menej nám zostáva na iné tovary a služby. Za
európskym priemerom Slovensko zaostáva, nakoľko nákupy potravín ukrajujú z celkových
nákladov domácností Európskej únie v priemere 12,2 %. Všetci naši susedia z V4 (Maďari, Poliaci
a aj Česi) majú potraviny a nealkoholické nápoje lacnejšie ako my. Na pultoch v našich obchodoch
je pomerne veľa dovezených potravín. Priemerná cena potravín: za 1 kg chlieb sme zaplatili od
0,80 do 1,50 Eur, cena za 250 g maslo od 2 do 3 Eur, 1 l mlieko od 0,55 do 1 Eur, za 1 kg mäsa
od 3,30 do 8 Eur, za 1 kg tvrdého syra sme zaplatili od 5,50 do 10 Eur, 10 ks vajcia od 1,40 do
2,10 Eur, cena za 1 kg kryštálového cukru od 0,49 do 0,70 Eur, múka od 0,33 do 0,59 Eur, ryža
od 1 do 2 Eur, mletá káva 250 g od 2 do 8 Eur, 1 l džús od 0,90 do 1,50 Eur, 0,5 l pivo od 0,40 do
1 Eur, 0,5 l alkohol 40% od 3,80 do 10 Eur, cigarety od 2,90 do 3,5 Eur. Cena pohonných hmôt:
benzín 95 stál v priemere za 1,35 Eur, benzín 98 za 1,55 Eur, nafta 1,23 Eur. Ročná diaľničná
známka stála 50 Eur, mesačná 14 Eur a za 10 dňovú sme zaplatili za 10 Eur.
Výrub stromov
V roku 2018 zasiahla i našu obec kalamita spôsobená lykožrútom smrekovým, hubami a
klimatickými zmenami, ktorá mala za následok masívne vysychanie a následný výrub smrekových
porastov. Najväčší úbytok lesa nastal v lokalitách bezprostredne hraničiacich s porastami Lesov
SR v časti obce Holých a Kordišov, kde zostala nespracovaná kalamita ešte z predchádzajúceho
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obdobia. Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky - v zime silný vietor a v lete sucho, sa
toto hromadné hynutie smrečín rozšírilo i na súkromné porasty v celej obci, čo dvoj a niekde i
trojnásobne prekračuje ročnú plánovanú ťažbu. I napriek snahe vyťažiť napadnuté stromy z
porastov a tým zabrániť rozmnožovaniu sa lykožrúta na ešte zdravých stromoch sa táto kalamita i
naďalej rozširuje. Holiny, ktoré vznikli po tejto kalamite sú však vysádzané novými stromčekmi, no
na les na ktorý sme boli zvyknutí si budeme musieť počkať.
Školstvo
Materskú školu navštevovalo v školskom roku 2017/2018 39 detí, z toho 21 chlapcov a 18
dievčat. Predškolákov bolo 9. Deti boli rozdelené do dvoch tried. Počet učiteľov vrátane riaditeľky
školy: 3. Počet nepedagogických zamestnancov v materskej škole: 1.
V školskom roku 2017/2018 navštevovalo základnú školu 142 žiakov. Počet tried bolo 9. Do
prvého ročníka nastúpilo 12 detí. V základnej škole vyučovalo 15 kvalifikovaných učiteľov, 3
asistenti učiteľa a 2 odborný zamestnanci.
Kultúra
Symboly Veľkej noci v rôznych podobách a z rôznych materiálov mali občania možnosť
vidieť počas veľkonočnej výstavy, ktorú zorganizovala Obecná knižnica v Zákopčí v mesiaci
marec.
V nedeľu 20. mája 2018 pripravila Základná škola v Zákopčí oslavu Dňa matiek. O bohatý a
milý kultúrny program sa postarali deti pod vedením svojich triednych učiteľov a vedúcich krúžkov.
Po privítaní moderátormi, úvodnej básni a príhovore starostu obce Ing. Františka Hažíka
nasledovalo pásmo piesní, básni a tancov, ktorým sa deti poďakovali rodičom za ich lásku a
starostlivosť. Na konci programu sa všetkým prihovorila aj riaditeľka základnej školy Mgr. Gabriela
Plačková. Darčeky pre svojich blízkych vyhotovili deti zo základnej školy. Kvety pre mamy venoval
Obecný úrad v Zákopčí.
Dňa 1. júna 2018, pri príležitosti Dňa detí, bol v obecnej knižnici pripravený zábavný
program. Deti si vyrábali záložky do knihy, riešili kvízy, hádanky, zapojili sa do pohybových hier,
zabávali sa pri spoločenských hrách. Na konci programu všetky deti dostali za odmenu medaile,
vecné ceny a malé občerstvenie.
Pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa, patróna nášho kostola, sa 24. júna 2018 uskutočnil
už 11. ročník Kopaničiarskych hodov. Kultúrne podujatie si mohli návštevníci pozrieť v areáli Pod
hríbom. Na tomto podujatí vystúpili: detský folklórny súbor Studnička zo Zákopčia, bratia
Tischlerovci zo Zákopčia, mažoretky Astry zo Zákopčia, folklórny súbor Liptov z Ružomberka,
súrodenci Poništovci z Radôstky a kapela AT BAND z Horných Zeleníc. Bratov Tischlerovcov a
súrodencov Poništovcov nám finančne podporilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Toto
podujatie sa mohlo uskutočniť aj vďaka podpore Dobrovoľného hasičského zboru Zákopčie
Tarabov, Poľovníkov zo Zákopčia a Michalovi Pánisovi, ktorí sa postarali o občerstvenie pre
návštevníkov a účinkujúcich tohto podujatia.
Dňa 6. novembra 2018 sa v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí stretli jubilanti, ktorí
oslávili v tomto roku sedemdesiat a osemdesiat rokov. Potešiť ich prišli svojim programom deti z
materskej školy a detský folklórny súbor Studnička.
V sobotu 22. decembra 2018 pred obecnou knižnicou vládla predvianočná atmosféra, zneli
vianočné piesne aj koledy, predával sa punč a starosta obce Ján Slaninák rozdával kapustnicu.
Súčasťou boli aj vianočné trhy s ručne vyrobenými ozdobami a prútenými výrobkami.
Dňa 29. decembra sa v Základnej škole v Zákopčí uskutočnil už 3. ročník rodinného turnaja
Šachový Holeštiakov memoriál (ŠACHOM). Riaditeľom turnaja bol PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. a
hlavným rozhodcom Pavol Sedláček. Turnaja sa zúčastnil aj starosta obce Ján Slaninák a
riaditeľka základnej školy Mgr. Gabriela Plačková.
Slávnostné otvorenie knižnice a informačného strediska
V stredu 5. decembra 2018 sa v našej obci uskutočnilo slávnostné otvorenie obecnej
knižnice a informačno-kultúrneho strediska. Na toto podujatie prijali pozvanie vzácni hostia:
manažér a podnikateľ JUDr. Fedor Flašík, správca farnosti Zákopčie pán farár Mgr. Ing. Karol
Vallo, ktorý požehnal knižnicu, poslanec Žilinského samosprávneho kraja PaedDr. Jaroslav
Velička, architekt Ing. Stanislav Mikovčák, projektanti Ing. Marián Kučerík, Milan Ščury
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a Ing. Radoslav Hnidka, šéfredaktor týždenníka Kysuce Ladislav Paštrnák, riaditeľka Kysuckej
knižnice v Čadci PhDr. Janka Bírová, metodička Mgr. Janka Mudríková, Janka Bombalová,
poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obce a OVPS Zákopčie. O príjemnú atmosféru sa
postarala hudobná skupina Vrchári. Po slávnostnom otvorení a požehnaní si návštevníci mohli
prezrieť priestory knižnice, expozíciu pamätnej izby. V spoločenskej miestnosti bolo pre všetkých
zúčastnených pripravené občerstvenie. Súčasťou bolo aj rozsvietenie vianočného stromčeka a
odovzdanie mikulášskych darčekov pre deti.
Cirkevný život
Vo farskom kostole bolo pokrstených 17 detí, z toho 4 chlapci a 13 dievčat. Sviatosť
manželstva uzatvorilo 8 párov. Pohrebov bolo 24, z toho 13 mužov a 11 žien. Dňa 27. mája 2018
sa konala v našej farnosti, v kostole sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Prvého svätého prijímania. V
tomto roku prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu 12 detí, z toho 5 chlapcov a 7 dievčat. Dňa 10.
júna 2018 sa pri fare konal Deň detí. Deti mali možnosť zasúťažiť si, príjemne sa zabaviť a posilniť
sa pri občerstvení. Jasličková pobožnosť sa konala 25. decembra 2018 vo farskom kostole.
MažoretkyASTRY
Vedúca súboru pani Silvia Hrčková oznámila v septembri 2018 ukončenie činnosti.
Mažoretky Astry vznikli v roku 2008. V období 10 rokov svojej činnosti získali viacero ocenení
nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Zúčastňovali sa aj na podujatiach, ktoré boli organizované
v našej obci, ako bol Deň rodiny, Kopaničiarske hody, Futbalový turnaj o pohár Fedora Flašíka,
karneval v materskej škole.
Dobrovoľný hasičský zbor
Zákopčie Tarabov
Zbor v roku 2018 evidoval 88 členov. Zúčastnili sa štyroch zásahov. V mesiaci júl to bolo
Taktické cvičenie v obci Korňa, v auguste zasahovali pri bleskovej povodni, ktorá zasiahla našu
obec 5. augusta, v tom istom mesiaci likvidovali bodavý hmyz v rodinnom dome a štvrtý technický
zásah bol pri likvidácii spadnutého stromu na vozovku. Členovia absolvovali školenia vedúcich
mládeže a to odznak odbornosti II. a III. stupňa. Dňa 29. apríla organizovali spolu s detským
folklórnym súborom Studnička Stavanie mája a pomáhali pri podujatí Dňa rodiny. Žiaci sa
zúčastnili jarného kola Hry Plameň, kde sa umiestnili na prvom mieste a postúpili do krajského
kola. V Halovom päťboji získali druhé miesto. Zúčastnili sa Slovenskej a Stredoslovenskej ligy v 60
tkách. Dobrovoľný hasičský zbor organizoval prvé kolo Hasičskej ligy v 60 tke a v spolupráci s
územnou organizáciou Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky v Čadci Branný
pretek – jesenné kolo Hra Plameň.
Šport TJ Slávia Zákopčie
Futbalový oddiel
V sezóne 2017/2018 hrali futbalisti TJ Slávia Zákopčie v VI. lige QUICK SPORT a skončili
na 8. mieste. Z odohraných dvanástich zápasov vyhrali jeden, v jednom remizovali a prehrali
desať zápasov. V nedeľu 22. júla 2018 sa konal v obci už 8. ročník futbalového turnaja O putovný
pohár Fedora Flašíka, ktorého sa zúčastnili tri družstvá: TJ Slávia Zákopčie, FK Čadca „B“
Horelica a FK Tatran Turzovku U19. Víťazom sa stalo mužstvo FK Čadca „B“.
Stolnotenisový oddiel
Stolnotenisový oddiel mal v roku 2018 dve mužské družstvá. “A” mužstvo hralo v
nasledovnom zložení: Tremboš Ľubomír, Valárik Tibor, Jakubec Peter, Freiwald Anton, Faťara
Juraj, Valárik Ľudovít, Franek Eduard, Kupka Anton. V sezóne 2017/2018 hralo „A“ mužstvo 3. ligu
(Žilinský kraj) a obsadilo 3. miesto. “B” mužstvo hralo v nasledovnom zložení: Faťara Juraj, Valárik
Ľudovít, Faldík Stanislav, Kupka Anton, Franek Eduard, Hlasica Milan, Golis Ján. Mužstvo „B“
hralo 7. ligu (okresy: Čadca, KNM, Žilina a Bytča) a obsadilo 1. miesto – víťazstvo a tým aj postup
do vyššej súťaže – 6. ligy. V stolnotenisovom oddiely majú veterána Ľudovíta Valárika. Je to
bývalý tréner Čadce, ktorú priviedol až na vrchol slovenského stolného tenisu – aj do
medzinárodnej stolnotenisovej súťaže a vychoval množstvo kvalitných slovenských hráčov, z
ktorých viacerí zožali úspechy aj v Európe. On sám patril medzi 10 najlepších hráčov sveta v
kategórii 70 až 75 rokov. V lete minulého roku cestoval na majstrovstvá sveta do Las Vegas
reprezentovať už staršie kategóriu 75 až 80 rokov. Žiaľ lietadlo z Londýna meškalo a vo dvojhre už
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nemohol nastúpiť. Vo štvorhre skončil medzi 32 najlepšími pármi. Okrem toho sa stal v roku 2018
v kategórii 75 až 80 rokov majstrom Slovenskej republiky a medzinárodným majstrom Českej
republiky. Domáce zápasy hrá „A“ mužstvo dvojkolovo v určené soboty o 10:00 hod. a druhý
zápas o 15:00 hod. počas jesene a zimy a „B“ mužstvo v určené piatky o 18:00 hod. Všetko o
týchto stolnotenisových súťažiach sa dá neustále sledovať aj ne webových stránkach:
www.pinec.info. Dňa 30. decembra 2018 sa v telocvični základnej školy Zákopčie konal
Stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov.
Počasie
Zima bola v tomto roku nadnormálne teplá. V januári sa ranné teploty pohybovali od –7 do
+2 stupňov Celzia, denné teploty boli od +6 do –3 stupňov Celzia. V mesiacoch február a marec
dosahovali ranné teploty od –21 do +9 stupňov Celzia a denné boli od +10 do –10 stupňov Celzia.
V apríli dosiahli ranné teploty od +1 do +12 stupňov Celzia a denné teploty od +13 do +27 stupňov
Celzia. V noci, z 29. na 30. apríla 2018, bola nameraná teplota +19 stupňov Celzia. Od apríla bolo
mimoriadne teplo. Mesiac jún bol daždivý. Leto bolo veľmi teplé v mesiacoch júl a august
dosahovali ranné teploty od +6 do +16 stupňov Celzia a denné hodnoty od +16 do +30 stupňov
Celzia. Mesiac september bol tiež teplý, kde denné teploty dosahovali hodnoty od +11 do +24
stupňov Celzia. Dušičkové obdobie bolo mimoriadne teplé. Dňa 1. novembra dosahovala ranná
teplota +11 stupňov Celzia a cez deň bola nameraná hodnota +18 stupňov Celzia. Koniec roka bol
teplotne priemerný.
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