ROK 2 0 1 1
V máji sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike,
ktoré sa vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Rozhodujúcim okamihom sčítania bol 21. máj
2011.
Dňa 11. novembra 2011 padla vláda premiérky Ivety Radičovej (SDKÚ-DS). Poslanci
Národnej rady SR neschválili rozšírenie dočasného eurovalu a kabinetu tak vyslovili
nedôveru. Za záchranný mechanizmus hlasovalo len 55 poslancov, potrebných bolo
minimálne 76 hlasov. Odporcov eurovalu z radov koalície nepresvedčili ani prosby premiérky,
ktoré im adresovala tesne pred hlasovaním. Slovensko tak ako jediná krajina eurozóny
neschválila euroval. Záchranný mechanizmus schválil parlament 13. októbra počas druhého
hlasovania. Spojenie hlasovania o eurovale s hlasovaním o dôvere vláde presadila
premiérka Iveta Radičová. Predčasné voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia 10. marca
2012.
Stavby
V auguste tohto roku sa dokončila stavba „Revitalizácia verejných priestranstiev
centra obce Zákopčie“ v rámci ktorej patrí: dobudovanie hlavnej križovatky u Fľašíka,
výstavba verejných WC v areáli Požiarnej zbrojnice v Ústredí a rekonštrukcia areálu,
vybudovanie parkoviska, chodníka, spevnených plôch takisto v areáli požiarnej zbrojnice,
vybudovanie autobusovej čakárne v Ústredí, vybudovanie malých parkov pod lipami a oproti
kostolu, spolu s lávkou cez potok a detským ihriskom. Stavba bola financovaná z
Európskych fondov v hodnote 519.713 eur. Na Marťakovskom kopci – Petránky sa 2. októbra
slávnostne odovzdala rozhľadňa Zákopčie do užívania občanom obce ako aj návštevníkom z
okolitých regiónov. Rozhľadňu postavila obec z rozpočtu obce, ale aj vďaka sponzorom, ktorí
prispeli na jej výstavbu. Na rozhľadni pracovali zamestnanci Organizácie verejnoprospešných služieb Zákopčie: Alojz Haluška, Pavol Hlobík, Vladimír Haluška, Jaroslav
Golis, Martin Jalovičár a teraz už zosnulý Jozef Hažík a pracovníci verejno-prospešných prác
v obci. Architektonický návrh a projekt vykonal Ing. Stanislav Mikovčák. V tomto roku sa
začalo s výstavbou bytového domu s deviatimi bytovými jednotkami, ktorý vznikne
prestavbou Základnej školy u Tarabov. Predpoklad odovzdania bytov je naplánovaný na jar
2012. V budove Požiarnej zbrojnice u Fľašíka, kde sa v súčasnosti nachádza obecná
knižnica, sa zateplil strop. V obci sa vybudoval kamerový systém snímajúci dianie na hlavnej
križovatke u Fľašíka, ako aj vstup do budovy obecného úradu. V tomto roku sa vymenila
telefónna ústredňa na obecnom úrade. V rámci 1. Realizačného projektu boli vybudované
vodozádržné stavby v častiach obce Holovská dolina, Kordišovská dolina, Rulcovská dolina,
Polievkovská dolina a vodozádržné stavby u Fľašíka a u Hrošov v hodnote 92.700 eur.
Školstvo
Materská škola evidovala v školskom roku 2010/2011 34 detí, z toho bolo 15
predškolákov. Deti boli rozdelené do 2 tried. V materskej škole pracovali 4 kvalifikované
učiteľky. Riaditeľkou sa stala Bc. Iveta Hlušková. Materská škola sa zapojila do rôznych
výtvarných súťaží. Výtvarné práce zaslali do časopisu Vrabček, Kysuckej hvezdárne,
Kysuckej knižnice. V Rakovej – centre voľného času prezentovali práce na vianočnej
výstave. Škôlka sa počas školského roka zapojila aj do projektov: Slniečkové deti,
Naturáčikove dobrodružstvá. V máji vystupovali deti na besiedke v MŠ ku Dňu matiek, v
októbri vystupovali na obecnom úrade pri príležitosti osláv Ku dňu starším. Vystupovali aj na
Palárikovej Rakovej. V júni sa zúčastnili na športovej olympiáde pri základnej škole. Do
materskej školy zavítali pracovníci polície s ukážkou výcviku služobných psov. Pracovníčka
RÚVZ Čadca urobila prednášku starostlivosti o detský chrup spojenú s premietaním. Do MŠ
prišiel aj kúzelník – Show iluzionistu Lankson. Pravidelne navštevuje deti v MŠ ujo horár,
ktorý ich oboznamuje s prírodou a životom v lese. V tomto školskom roku pôsobili v
materskej škole dva krúžky: environmentálny, ktorý viedla pani učiteľka Martina Hažíková a

náboženská výchova s Mgr. Gabrielou Plačkovou.
Základnú školu navštevovalo v školskom roku 2010/2011 182 žiakov. Počet tried 10. Do
prvého ročníka nastúpilo 27 žiakov, ktorí boli rozdelení na dve triedy. Školskú dochádzku z 9.
ročníka ukončilo 27 žiakov, z toho 15 dievčat a 12 chlapcov. Všetci žiaci prospeli a pokračujú
v štúdiu na školách, ktoré si vybrali. Správanie žiakov bolo hodnotené pedagogickou radou
ako priemerné. Počas roka sa objavili problémoví žiaci, ktorých správanie bolo monitorované
a konzultované s rodičmi a v centre pedagogicko-psychologickom poradenstve a prevencii v
Čadci. Spolu zo 182 žiakov bolo udelené pokarhanie riaditeľom školy 10 žiakom, zníženou
známkou zo správania na stupeň 2 boli hodnotení 3 žiaci, na stupeň 3 bol hodnotený 1 žiak.
Pochvala riaditeľom školy sa udelila 98 žiakom za zodpovedný prístup k práci, za vzornú
reprezentáciu školy, za aktívnu účasť v zberoch papiera, Ekopakov. V školskom roku
2010/2011 prospeli všetci žiaci školy. K 30.6.2011 boli 3 žiaci z matematiky a 1 z geografie
hodnotení známkou 5. Posledný augustový týždeň – 30. a 31. augusta 2011 vykonali
úspešne opravné skúšky. So samými jednotkami skončilo 44 žiakov. Na vysvedčení známku
2 malo 49 žiakov, známku 3 malo 57 žiakov a známkou 4 bolo hodnotených 38 žiakov. Škola
vytvorila priestor pre žiakov v rozličných oblastiach mimoškolskej činnosti. Žiaci mali
možnosť zapojiť sa do vedomostných, športových, umeleckých súťaží organizovaných cez
rozličné projekty podporované Ministerstvom školstva SR a ďalšími organizátormi. Žiaci zo
súboru Studnička sa prezentovali aj na rôznych podujatiach na verejnosti: Deň matiek,
Kopaničiarske hody, stretnutie pri Jasličkách, vystúpenie na obecnom úrade – K dňu
starším, Beskydský slávik. Medzi tradičné aktivity a akcie v základnej škole patria: Deň
otvorených dverí, Stretnutie s Mikulášom, Fašiangový karneval, Deň Zeme, Deň matiek. V
rámci krúžkovej činnosti žiaci reprezentujú svoju školu a obec predovšetkým v športových
aktivitách vo florbalovej lige, futbalových turnajoch, streleckých súťažiach, volejbale,
vybíjanej, v bedmintone. V súťažiach sú úspešné aj mažoretky Astry. Základná škola je
zapojená z dlhodobého hľadiska do projektov – Infovek, Elektronizácia a revitalizácia
školskej knižnice v Zákopčí. V školskom roku 2010/2011 boli školou vypracované projekty:
Botanika hrou alebo čo nenájdeš v učebnici, Nech sa nám netúlajú, Enviroprojekt, Na túru s
Náturou a Dajme odpadu druhú šancu.
Kultúra
Obec Zákopčie si tento rok pripomenula 350. výročie založenia obce. Pri tejto
príležitosti vydala obec pohľadnice Zákopčia a leták o vzniku obce. V rámci Kopaničiarskych
hodov 26. júna sa konali oslavy k výročiu založenia obce. V požiarnej zbrojnici v Ústredí sa
počas osláv konala výstava mincí zo zbierky Michala Plačka. Na futbalovom ihrisku u Fľašíka
sa 26. júna uskutočnil II. ročník O pohár Fedora Flašíka vo futbale. O putovný pohár hrali
štyri družstvá. Víťazom sa stalo mužstvo Slávia Staškov. Významným dňom pre obec bol aj
2. október 2011. Na Marťakovskom kopci – Petránky starosta obce Ing. František Hažík
spolu s Ing. Stanislavom Mikovčákom slávnostne otvorili rozhľadňu Zákopčie. Túto udalosť si
prišlo pozrieť niekoľko stoviek ľudí zo širokého okolia. Obec vydala pohľadnice rozhľadne,
ktoré rozdávala návštevníkom podujatia. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravil
obecný úrad stretnutie pre jubilantov, ktorí dovŕšili v tomto roku okrúhle jubileum 70 a 80
rokov. Deti z materskej školy a z folklórneho súboru Studnička si pripravili pre oslávencov
kultúrny program. V pohostinstve U Moniky sa 25. októbra konala Halloweenska zábava a
26. decembra Štefánska zábava.
Knižnica v tomto roku evidovala 13404 knižničných jednotiek, z toho odborná literatúra pre
dospelých 3354, krásna literatúra pre dospelých 5219, odborná literatúra pre deti 696 a
krásna literatúra pre deti 4135. V roku 2011 sa vypožičalo 4658 knižných jednotiek. Aktívnych
čitateľov bolo 117, z toho 63 detí do 15 rokov. Knižnicu navštívilo 1365 návštevníkov. V
obecnej knižnici sa uskutočnili podujatia pre deti: zážitkové čítanie a testy pre žiakov 5.
ročníka ZŠ, čarovanie s deťmi MŠ – hra na zvieratká, čítanie o zvieratkách, rozprávanie o
knihách a knižnici – čítanie s hrou O psíčkovi a mačičke pre deti z MŠ, zážitkové čítanie –
Ako išlo vajce na vandrovku – tajnička, otázky, spievanie pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ,
zážitkové čítanie – Život na severnom póle, Snehová kráľovná pre deti z MŠ.

Cirkevný život
V tomto roku bolo pokrstených 12 detí, z toho 6 dievčat a 6 chlapcov, zosobášených
bolo 7 manželských párov, pochovaných 36 zomrelých, z toho 18 žien a 18 mužov. V máji
pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 12 detí. Po 5 rokoch sa 11. júna konala v našom
farskom kostole sviatosť birmovania. Od Žilinského diecézneho biskupa Tomáša Galisa
prijalo dar Ducha svätého 93 birmovancov. V tomto roku boli do nášho kostola prinesené
relikvie sv. Dominika Sávia, patróna miništrantov a sv. Cyrila. Birmovanci počas pôstu zahrali
v okolí kostola živú Krížovú cestu. Na Veľkonočnú nedeľu si deti z farnosti pripravili divadelnú
hru „Neboj sa, veď som s tebou Ja ...“. V máji pán farár Vdp. Mgr. Igor Čuntala zabezpečil
pre našich farníkov výlet do Španej doliny, do Kláštora Benediktínov v Sanpore a na Staré
Hory. Pri príležitosti Dňa detí sa pri fare konali športové hry pre deti. Počas letných prázdnin
si mohli farníci pozrieť filmy v areáli Pod hríbom v Ústredí. V nedeľu, na prvý sviatok
vianočný sa konala v našom kostole Jasličková pobožnosť. V júni dal pán farár vytlačiť leták
o farnosti Zákopčie a na záver roka malé kalendáriky a nástenný kalendár na rok 2012.
Štatistika
Počet obyvateľov k 31. 12. 2011 bol 1772. Podľa evidencie obyvateľov sa narodilo 12
detí, z toho 7 dievčat a 5 chlapci. Manželstvo uzatvorilo 7 párov. Zomrelo 28 občanov, z toho
14 žien a 14 mužov. V roku 2011 sa prihlásilo 18 obyvateľov a odhlásilo 25 obyvateľov.
Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie evidoval v roku 2011 83 členov, z toho
37 žien. Mladých čakajúcich hasičov evidovali 26. Vekový priemer z 83 členov zboru je 30
rokov. V tomto roku na vlastnú žiadosť odišli zo zboru 2 členovia, 1 bol vyradený. Prijali 4
nových členov. Hasičov III. stupňa majú 20, II. stupňa 9 a prvý stupeň má pán Emil Duraj,
ktorý má titul zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a v zbore má najvyššiu
hodnosť – starší inšpektor. Medailu za mimoriadne zásluhy vlastnia 3 členovia, za zásluhy 10
členov a za príkladnú prácu 28 členov. Medailu za výcvik Miroslava Šmida vlastní 1 člen.
Medailu vedúceho mládeže I. stupeň má 1 člen, III. stupeň 1 člen a minimum tiež 1 člen.
Inšpektorov má zbor dvoch, technikov štyroch, zbormajstrov 27. V tomto roku bolo zvolaných
5 výborových schôdzí a 2 výročné členské schôdze. Dňa 27. 2. zasahovali členovia zboru pri
požiari chaty u Krta, kde sa požiar rozšíril od komína. Dňa 5.3. organizovali V. ročník
Halového päťboja, na ktorom obsadili 2. a 5. miesto. Dňa 26.3. hostili IMZ – inštruktážno
metodickom zamestnaní okrsku č. 4, taktiež sa zúčastnili IMZ u Tarabov. Za vlastné finančné
prostriedky zakúpil zbor novú hasičskú striekačku PPS 12 TAZ 1900 so športovou úpravou
od firmy Fire Korňa v celkovej sume 5 400 eur. Dňa 5.6. organizoval Dobrovoľný hasičský
zbor Tarabov súťaž okrsku č. 4 z vodného zdroja potok, kde muži obsadili 3. miesto a žiaci 5.
a 6. miesto. Na ihrisku pri základnej škole organizovali OK PP mladých hasičov v útoku CTIF,
útoku s vodou a štafete 8x50 m, kde dievčatá obsadili 1. miesto a chlapci 2. miesto. Žiaci
dosiahli pekné výsledky na súťaži v Rakovej O pohár pekárni Vilija, kde dievčatá obsadili vo
svojej kategórii 2. miesto a celkovo 3. miesto, za čo získali pohár, medaile, tortu a finančnú
hotovosť 50 eur. Dobrovoľný hasičský zbor spolupracuje s Centrom voľného času Raková,
ktoré finančne podporuje 2 krúžky hasičov. Aj tomto roku bol Dobrovoľný hasičský zbor
Zákopčie – Ústredie organizátorom Kopaničiarskych hodov, ktoré finančne podporila obec
Zákopčie.
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Tarabov evidoval v roku 2011 102 členov, z toho 76
mužov a 26 žien. Navždy opustili zbor 2 členovia. Na vlastnú žiadosť bol vyradený 1 člen.
Najstarším a zakladajúcim členom je Jozef Hažík od Rulcov, ktorý má 88 rokov a najstaršou
členkou je Agáta Valáriková od Hažíkov, ktorá má 91 rokov. Dobrovoľný hasičský zbor prijal 2
nových členov. V našej obci Zákopčie v roku 2011 došlo k 1 požiaru v osade u Kontrov. Pod
obvod Dobrovoľného hasičského zboru Zákopčie - Tarabov, kde sa vykonávajú preventívne

prehliadky, patrí celkom 427 objektov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín. Do I. skupiny
patria: chaty, rekreačné chalupy a staršie drevené objekty, v ktorých sa vykonávajú
preventívne prehliadky každé 3 roky. Takýchto objektov je celkom 325. Do II. skupiny patria
murované stavby a novostavby, kde sa vykonávajú prehliadky každých 5 rokov. Celkom je to
102 objektov. S družstvom žiakov sa zbor zúčastnil na súťažia: Halový päťboj, ktorý
organizoval DHZ Zákopčie - Ústredie, športová súťaž v Oščadnici, kde sa umiestnili na 2.
mieste, okrsková súťaž, ktorú organizoval DHZ Zákopčie Tarabov – 1. miesto, Pohárová
súťaž Setechov okr. Bytča – 9. miesto, Okresné kolo Zákopčie – Ústredie – 4. miesto,
Pohárová súťaž Makov a Pohárová súťaž Raková. S družstvom mužov sa zúčastnili na
súťažiach: Okresná súťaž Čierne, Okrsková súťaž Zákopčie Tarabov, Pohárová súťaž
Oščadnica a Pohárová súťaž Staškov. S družstvom dorastu sa zúčastnili: Okresná súťaž
Čierne, Pohárová súťaž Čierne – Vyšný koniec, Pohárová súťaž Korňa, Pohárová súťaž
Horný Kelčov, Pohárová súťaž Podvysoká, Nočná súťaž Ochodnica, Pohárová súťaž
Turzovka, Pohárová súťaž Lopušné Pažite, Pohárová súťaž Raková, Nočná súťaž
Podvysoká. Už 4 krát sa zbor zúčastnil na Hasičskej púti 29. 4. v Rajeckej Lesnej. Počas
roka 2011 sa robili brigády na údržbe hasičskej výstroje a výzbroje, oprava oplotenia okolo
hríbu, v kultúrnom dome u Tarabov sa začalo s opravami budovy.
Šport
TJ Slávia Zákopčie – futbalový oddiel.
V sezóne 2010/2011 mal futbalový oddiel v oblastných súťažiach zastúpenie v I. triede ObFZ
Kysúc dorast, ktorý sa umiestnil na 9. mieste. Z 22 zápasov mal 7 výhier, 3 remízy a 12
prehier. Chlapci pod vedením trénera Jozefa Húsku z Čadce podávali striedavé výkony.
Najlepším hráčom bol Róbert Švík. Muži bojovali v II. triede ObFZ Kysúc pod vedením
trénera Jána Šurhaňaka a z 18 zápasov dosiahli 7 výhier, 4 remízy a 7 prehier. Po dobrej
jeseni mali muži slabšiu jarnú časť a stratili možnosť zabojovať o postup do I. triedy z 2.
miesta.
Počasie
V roku 2011 bola zima priemerná v mesiaci január a február s dennými teplotami od 6 do +8 stupňov Celzia a ranné od +3 do -16 stupňov Celzia. V mesiaci marec boli denné
teploty od +1 do +18 a ranné od +5 do -12, v apríli denná od +6 do +24, ranná od +9 do -2,5
stupňa Celzia. V mesiaci máj denná teplota od +8 do +28 a ranná od +12 do – 3 stupňov
Celzia. V júli boli denné teploty od +12 do +24 stupňov Celzia. 19. júla sa Kysucami
prehnala veterná smršť s krupobitím a dažďom. V Čadci narobila veľké škody, vyvrátila
stromy okolo rieky Kysuca, pri hoteli Lipa, v okolí kostola a pod sídliskom Žarec. Boli
poškodené elektrické a telefónne rozvody, vietor vyvracal lampy verejného osvetlenia,
prívalová voda poškodila pravú stranu hrádze rieky Kysuce v centre mesta. Škody počítali aj
na autách, budovách, strechách či plotoch. August bol prvé dva týždne chladný a daždivý, od
druhej polovice mesiaca bolo veľmi teplo. Na Kysuciach dosahovala denná teplota od +28 do
+31 stupňov Celzia, miestami aj vyššie teploty. September bol suchý a teplý, denné teploty
dosahovali od +25 do +27 stupňov Celzia. Začiatok októbra bol teplý od druhej polovice
mesiaca nastalo ochladenie kde ranná teplota dosahovala -4 stupne Celzia. Koncom
mesiaca bolo zas oteplenie, teplota cez deň dosahovala +12 stupňov Celzia. Mesiac
november bol na začiatku slnečný a teplý s teplotami od +14 do +18 stupňov Celzia. V
polovici mesiaca dosiahla ranná teplota – 7 stupňov Celzia, cez deň bolo do +8 stupňov
Celzia s dennými hmlami. Intenzívne sneženie začalo 6. decembra a od 21. decembra
napadlo veľké množstvo snehu, ktorý sa udržal až do konca roka.

