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Komunálne voľby
Dňa 15. novembra sa v našej obci konali voľby starostu obce a poslancov do obecného
zastupiteľstva. Starostom obce bol zvolený opäť Ing. František Hažík. Zvolení poslanci:
Milan Franek, JUDr. Marta Franeková, Milan Hlasica, František Klučka, Vladimír Kupka,
Ján Plaček, Michal Plaček, JUDr. Jaroslav Roman, Vladimír Tischler.
I n v e s t í c i e o b c e z a r o k 2014
- Vybudovanie multifunkčného ihriska s osvetlením pri základnej škole.
- Oprava ciest pokládkou asfaltobetónových kobercov v úsekoch: poškodené úseky
do Polievkov, časť cesty u Kordišov smerom do Stančov, časť cesty do Kratkov,
Balalov, Mazúrov, Hažíkov, do Ondrejka, pod Cintorínom, do Šamajov, do Ditkov,
do Hlinov, cesta pred bytovkou č. 825 u Tarabov, cesta do Zbunov po odbočku do Frolov,
do Holešov po odbočku do Korbašov, časť cesty do Vojarov, dobudovanie parkoviska
pred bytovkou č. 953 u Flašíka
- Výmena a dobudovanie oplotenia na cintoríne so zabudovaním siedmych brán z kovaných materiálov
- Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu v Zákopčí
- Zabudovanie informačných smerových tabúľ na križovatkách u Flašíka, v Ústredí,
u Tarabov a Kľukov
- Zakúpenie 150 ks konferenčných stoličiek do kultúrneho domu u Tarabov
- Príprava stavebnej dokumentácie a zahájenie výstavby nového bytového domu u Flašíka
s 11-timi bytovými jednotkami
Školstvo
Materská škola evidovala v školskom roku 2013/2014 37 detí. Z toho 21 chlapcov a
16 dievčat. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania získalo 14 detí. Deti
boli rozdelené do 2 tried. Na vzdelávaní detí sa do 02.12.2013 podieľali 4 kvalifikovaní
pedagogickí zamestnanci vrátane riaditeľa školy a od 02.12.2013 3 kvalifikovaní
pedagogickí zamestnanci vrátane riaditeľa školy. Počet nepedagogických zamestnancov
(školníčka a upratovačka) 1. Príjem z Krajského školského úradu pre materskú školu za
rok 2014 bol 2333 €. Získané finančné prostriedky sme použili na učebné pomôcky,
výtvarný materiál, odmeny a platy. V roku 2014 sme od rodičov získali príspevok vo výške
1624 €. Tento príspevok je určený na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ.
Rodičia sponzorsky pomáhali zakúpením hračiek, výtvarného a pracovného materiálu,
vypomáhali s občerstvením a odmenami pri rôznych aktivitách a súťažiach. Počas
školského roka sa robila preventívna údržba zariadenia školy. Pravidelne sa vykonávala
kontrola MŠ, pieskoviska a hasiacich prístrojov. V októbri bola vykonaná revízia plynu a
kontrola hasiacich prístrojov. V decembri bola vykonaná revízia elektriny. V spolupráci zo
zriaďovateľom boli zo školskej záhrady odstránené prehnité preliezky a lavičky a následne
boli zakúpené a namontované: kresliaca tabuľa, hrazda, rebriny a hojdací koník.
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo základnú školu 152 žiakov. Riaditeľkou
školy bola Mgr. Gabriela Plačková a zástupkyňa Mgr. Zdenka Chmulíková. Počet
pedagogických pracovníkov 15 a nepedagogických 9. Vedúcou školskej jedálne bola do
decembra 2013 Veronika Zbončáková, od januára 2014 Terézia Paštrnáková. Školskú
dochádzku ukončilo 15 žiakov z 9. ročníka a 2 z 8. ročníka. V základnej škole bola 1 trieda
1. ročníka s počtom žiakov 10 a 9 bežných tried, na I. stupni 4 a na II. stupni 5. Priemerná
naplnenosť tried bola 17 žiakov na triedu. Škola mala dve oddelenia školskej družiny s
počtom žiakov 40.Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy:mzdy: 239 234 eur, tovary a služby: 59 588 eur, vlastné príjmy: 4129 eur,
kredity:2 431 eur, vzdelávacie poukazy: 4 186 eur. Z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť:
1300 eur. Nenormatívne finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia: 700 eur - tieto finančné prostriedky boli použité na nákup školských a
športových potrieb v hodnote 54 eur na jedného žiaka a na koncoročný školský výlet:
cestovné + vstupné.
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Kultúra
V roku 2014 evidovala obecná knižnica 13371 knižničných jednotiek, z toho
odborná literatúra pre dospelých 3345, beletria 5312, odborná pre deti 701 a krásna
literatúra pre deti 4158. Aktívnych používateľov bolo 92, z toho 43 detí do 15 rokov. V
tomto roku sa vypožičalo 2817 knižničných jednotiek. Knižnicu navštívilo 1124
návštevníkov, z toho počet návštevníkov podujatí 138. Celkovo bolo v tomto roku 8
vzdelávacích podujatí pre deti.
Putovná výstava Cnosti a neresti bola prvýkrát predstavená na Kysuciach. V našej
obci sa dňa 6. marca uskutočnila vernisáž k výstave „Kysuce krajina a architektúra“, ktorú
uvádzal architekt Ing. Milan Šuška, spoluautor výstavy a knihy. Kniha je výsledkom 25
autorov zo 6 krajín Európy, ktorí sa rozhodli na fotografiách zaznamenať stavebnú kultúru
v našom regióne. Výstava a kniha porovnáva kysucký vidiek s vidieckymi regiónmi v
zahraničí. Výstava bola v našej obci do 3. apríla.
Milá pozvánka priviedla dňa 11. mája do kultúrneho domu u Tarabov mamy, otcov,
starých rodičov, rodinných príslušníkov i všetkých občanov na podujatie venovanému Dňu
rodiny kde vystupovali deti zo základnej školy, detský folklórny súbor Studnička a
mažoretky Astry. Na úvod sa všetkým prihovoril starosta obce Ing. František Hažík.
Tohto roku sa Kopaničiarske hody konali v sobotu a nedeľu 21. - 22. júna, ktoré
zorganizovali DHZ Zákopčie – Ústredie a Obecný úrad v Zákopčí. Hodová slávnosť sa
začala v sobotu tanečnou zábavou v areáli Pod hríbom. Hody pokračovali v nedeľu
odpustovou svätou omšou, ktorá sa konala vo farskom kostole v Zákopčí. Po nej
nasledoval kultúrny program v areáli Pod hríbom. O bohatý kultúrny program sa postarali:
folklórna skupina Rakovanka, folklórny súbor Studnička, Janko Holeščák, mažoretky Astry,
Kysucká muzika, spevácky zbor LUMEN, ľudová rozprávačka Agnesa Priehodová, bratia
Tischlerovci, ľudová hudba bratov Kubalovcov a David Dave. Program moderoval herec
Tomáš Vravník.
V školskom areáli základnej školy vznikla nová stavba – multifunkčné ihrisko s
umelou trávou. Jeho výstavbu zrealizovala obec z vlastných zdrojov. Multifunkčné ihrisko
bolo slávnostne uvedené do prevádzky 18. októbra o 18:00 hod., ktoré spestrili svojim
programom hudobné skupiny DAVE, SYLVYA, Sklené oči a nakoniec vystúpili mažoretky
Astry. Pozvanie prijal aj Ing. Martin Benko, vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií v Čadci.
Dňa 23. októbra sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zákopčí
slávnostné posedenie s našimi jubilantmi, ktorí dovŕšili v tomto roku životné jubileum 70,
80 a 90 rokov. Jubilantov privítal starosta obce Ing. František Hažík. Pozdravili ich svojim
programom aj deti z MŠ v Zákopčí a detský folklórny súbor Studnička. Pozvanie prijalo 8 z
25 jubilantov.
Cirkevný život
V roku 2014 bolo pokrstených 12 detí, z toho 7 chlapcov a 5 dievčat, sobášov bolo
6, pohrebov 24, z toho 11 mužov a 13 žien. K prvému svätému prijímaniu pristúpilo 16
detí, z toho 8 chlapcov a 8 dievčat.
Štatistika
Počet obyvateľov k 31.12. 2014 bol 1768. Podľa evidencie obyvateľov sa narodilo
18 detí, 7 dievčat a 11 chlapcov. Do rodiny Zity Kľučkovej a Michala Halušku pribudli naraz
tri dievčatá Ema, Sára a Sofia, ktoré sa narodili 4. augusta v Martine. Toto sú už druhé
trojičky v našej obci. Pred 4 rokmi sa narodili traja chlapci Jakub, Matej a Matúš Ernstovci.
Manželstvo uzatvorilo 7 párov. Zomrelo 19 občanov, z toho 8 žien a 11 mužov. V roku
2014 sa do obce prihlásilo 30 obyvateľov a odhlásilo sa 29 obyvateľov.
Hospodárenie obce
Príjmy spolu:
673 262,42 eur
Výdavky spolu:
651 951,28 eur
Zostatok:
21 311,14 eur
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Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie
V roku 2014 mal zbor 74 členov, 38 mužov a 36 žien. Z dôvodu neplnenia si
povinností vyradili z evidencie 12 členov. Mladých hasičov majú 28. Zásahová činnosť:
obidva naše zbory hasili požiar u Strakov, kde začal horieť komín, v marci mali 2 zásahy a
to u pani Kiklošovej, ktorej tiež horel komín a u Holých, kde vznikol požiar z
nekontrolovaného vypaľovania trávy. U Holých vznikol ešte jeden požiar komína a strechy,
ku ktorému však neboli povolaní. V organizačnej a brigádnickej činnosti usporiadali súťaže
v Halovom päťboji pre žiakov od 8 do 16 rokov v ZŠ Zákopčie, ktorý sa konal 22. marca a
to už po 9-krát. Najlepšie si počínali žiaci DHZ Ústredie, ako družstvo skončili na 1.
mieste, na 2. mieste skončilo DHZ – Tarabov a na 3. mieste DHZ – Makov. Súťaže žiakov:
Halový päťboj 1. miesto, OK PP Plameň Turzovka – miešané družstvo 8. miesto,
Pohárová súťaž Makov – 3. miesto, Pohárová súťaž Staškov, kde postavili až 3 družstvá
žiakov. V súťaži o Pohár riaditeľa školy Čierne - Vyšný koniec skončili dievčatá na 1.
mieste a chlapci na 5. mieste. Muži a ženy sa zúčastnili dvoch súťaží: Okresné kolo PP
Čierne - Vyšný koniec, kde súťažilo miešané družstvo a Okrsková súťaž v Staškove – 3.
miesto.
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Tarabov
V roku 2014 evidoval zbor 94 členov, z toho 71 mužov a 23 žien. Zásahová
jednotka Dobrovoľného hasičského zboru v roku 2014 zasahovala 5 krát. Prvý zásah bol
21. februára v osade u Strakov. Druhý bol 8. marca pri požiari trávnatého porastu u
Holých. Tretí 27. marca, kde pomáhali pri pátracej akcii po nezvestnej osobe v obci
Skalité. Dňa 16. mája odstraňovali spadnutý strom u Fľašíka a posledný zásah bol 9. júna,
kde zasahovali pri požiari hlavnej rozvodnej skrine elektrickej energie v Základnej škole u
Fľašíka. S družstvom mužov a žien sa zúčastnili na súťažiach: Pohárová súťaž Makov,
Staškov, Klokočov, Nočná súťaž Podvysoká a Dolný Hričov, Ochodnica a Okrsková
súťaže, kde sa muži umiestnili na 2. mieste. S družstvom žiakov sa zúčastnili Halového
päťboja v Zákopčí, kde získali 2. miesto, Okresného kola v Turzovke, kde získali 4. miesto,
ďalej sa zúčastnili Okrskovej súťaže a Pohárovej súťaže v Makove, Staškove a Čiernom.
Počasie
Tento rok bol nadpriemerne teplý. Príčinou je nadpriemerne teplá zima na prelome
rokov 2013 až 2014, ktorá plynulo prešla do jari s nadpriemernou teplotou vzduchu.
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