ROK 2017
Investície v obci
V budove základnej školy bola zrealizovaná, už dlhšie potrebná, rekonštrukcia elektroinštalácie v
hodnote 66 448,92 Eur.
V obci pokračovala oprava miestnych komunikácií, pokládkou asfaltového koberca do osady
Korbašov a Holešov v hodnote 22 377,25 Eur.
V mesiaci október začali stavebné práce na budove obecnej knižnice a informačného strediska,
ktorá bude stáť na mieste Flašíkovho domu. Termín ukončenia výstavby je naplánovaný do
30.9.2018. Cena diela je 325 828,39 Eur.
V mesiacoch november až december sa zatepľovala budova obecného úradu. Účelom zateplenia
a stavebných úprav je zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov. Financovanie bolo
zabezpečené z rozpočtu obce v hodnote 52 567,43 Eur.
Pri základnej škole sa vybudovala prístavba na športové náradie.
Vzdanie sa mandátu poslanca
Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Zákopčí Milanovi Franekovi zanikol mandát poslanca
obecného zastupiteľstva dňa 18.12.2017, keď písomne doručil „Vzdanie sa mandátu poslanca" na
Obecný úrad v Zákopčí. Ako náhradník nastupuje kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. Prvým náhradníkom bol Jozef Rovňanik,
ktorý sa vzdal svojho mandátu poslanca do obecného zastupiteľstva. Toto rozhodnutie potvrdil
čestným prehlásením. Ako druhý náhradník bol Eduard Franek. V zmysle zákona o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Zákopčie Ing.
František Hažík dňom 22.12.2017 oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného
zastupiteľstva Eduarda Franeka s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 22.12.2017. Novo nastúpený
poslanec obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Po zložení sľubu sa poslanec obecného zastupiteľstva Eduard Franek
ujme výkonu svojej funkcie.
Školstvo
Materská škola v školskom roku 2016/2017 evidovala 35 detí, z toho 23 chlapcov a 12
dievčat. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania získalo 11 detí. Deti boli
rozdelené do 2 tried. Na vzdelávaní detí sa podieľali 3 kvalifikované pedagogické zamestnankyne
vrátane riaditeľky školy. Počet nepedagogických zamestnancov 1 (školníčka).
Základnú školu v školskom roku 2016/2017 navštevovalo 149 žiakov. Počet tried bolo 9. Do
prvého ročníka nastúpilo 20 žiakov. Školskú dochádzku ukončilo 14 žiakov, ktorí boli prijatí na
stredné školy. Jeden žiak 5. ročníka pokračuje v štúdiu na osemročnom Gymnáziu v Čadci. Dvaja
žiaci, jeden chlapec a jedno dievča, po ukončení 8. ročníka pokračujú v bilingválnom štúdiu SOŠ –
Obchodná akadémia v Čadci. Počet kvalifikovaných pedagogických pracovníkov bolo 17, z toho
14 učiteľov, 2 asistenti učiteľa a 1 vychovávateľka. Nepedagogických pracovníkov bolo 8.
Kultúra
Koledníci zo Zákopčia – detský folklórny súbor Studnička - boli zavinšovať v Ríme, kde sa
zúčastnili novoročnej svätej omše so Svätým Otcom. Navštívili aj otca kardinála Jozefa Tomku,
ktorému zaspievali a zavinšovali. Zákopčania reprezentovali 25 tisíc koledníkov Dobrej noviny z
celého Slovenska.
Kysucká kultúrna nadácia schválila nomináciu nášho významného rodáka – odborného
asistenta ThDr. Ladislava Ostráka – na udelenie titulu Osobnosť Kysúc 2016 v kategórii za
celoživotné duchovné dielo. Na Novoročnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 12.1.2017 v Kultúrnom
dome v Čadci, odovzdal starosta Ing. František Hažík dekanovi ThDr. Ladislavovi Ostrákovi
ocenenie Osobnosť Kysúc.
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Svadba dvoch ľudí rôznej národnosti, kultúry v dnešnej dobe nie je ničím výnimočná. Ako
sa hovorí „Láska nepozná hranice". Takéto svadby rôznych kultúr sa konali aj v našej obci.
Zákopčan Jaroslav Golis si zobral svoju milovanú Waranyu, ktorú spoznal na Novom Zélande.
Nevesta pochádza z Thajska. Svadobné obrúčky si vymenili 2.2.2017 na Obecnom úrade v
Zákopčí. Sobášil ich starosta obce Ing. František Hažík. Druhý sobáš bol 15.7.2017 vo farskom
kostole v Zákopčí. Ženích José Agostinho Costa, ktorý pochádza z Portugalska, si zobral za
manželku Veroniku Švíkovú.
Deň rodiny bol vyhlásený OSN ešte v roku 1993. Prvýkrát sa vo svete pripomínal
Medzinárodný deň rodiny 15.5.1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom
svete. V našej obci sme oslávili tento deň 14.5.2017 kultúrnym popoludním. Pani učiteľky zo
Základnej školy Zákopčie si so svojimi deťmi, mažoretkami Astrami a detským folklórnym súborom
Studnička pripravili krásny program spevu, tanca, scénok, básní a riekaniek. Obecný úrad v
Zákopčí si uctil všetky prítomné mamy a ženy kvetom. Deti obdarovali svojich rodičov
vlastnoručne vyrobeným darčekom.
V dňoch 24.-25.6.2017 sa v areáli Pod hríbom konal jubilejný 10. ročník Kopaničiarskych
hodov pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa, patróna nášho kostola. Toto dvojdňové podujatie
zorganizovali: Obec Zákopčie a Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Ústredie. Kultúrny program
finančne podporili Obec Zákopčie, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Žilinský samosprávny
kraj. V sobotu večer organizoval hodovú zábavu Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie,
ktorý sa postaral v nedeľu aj o občerstvenie a poriadok v areáli. Nedeľa pokračovala svätými
omšami v kostole sv. Jána Krstiteľa a o 13:00 hod. začal kultúrny program v areáli Pod hríbom. V
programe účinkovali: detský folklórny súbor Studnička, ľudová hudba Capkovci, mažoretky Astry,
folklórny súbor Jedľovina, bratia Tischlerovci, folklórna skupina Vysočanka, Heligónka z chotára,
Ľudová hudba bratov Kubalovcov, sestry Bacmaňákové a Bystrická kasňa.
Ani tento rok obec nezabudla na svojich jubilantov 70,80 a 90 – ročných a pozvala ich pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším vo štvrtok 26.10.2017 na slávnostné posedenie do zasadačky
Obecného úradu v Zákopčí. Našim pozvaným pripravili deti z folklórneho súboru Studnička a
Materskej školy v Zákopčí, pod vedením svojich učiteľov veľmi pekný kultúrny program. K
prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. František Hažík a osobne im odovzdal vecný dar.
Všetci jubilanti sa podpísali do Pamätnej knihy.
Dňa 29.12.2017 sa v Základnej škole Zákopčie konal 2. ročník Šachový Holeštiakov
memoriál. Usporiadateľom turnaja bola Kysucká šachová škola a Občianske združenie VZLET
Čadca. Jeho 2. ročník rezonoval počnúc šachistami deťmi, amatérmi až po naozajstných
slovenských reprezentantov, fidemajstrov či dokonca aj medzinárodného slovenského veľmajstra.
Súťažilo 36 rodinných tímov.
Obec Zákopčie vydala pre občanov a návštevníkov obce nástenný kalendár na rok 2018.
Záujmová činnosť
Mažoretky Astry
V tomto roku sa mažoretky Astry zúčastnili rôznych súťaží a kultúrnych programov. Vo
februári vystupovali v Materskej škole v Zákopčí na karnevale, v máji na Dni rodiny v Kultúrnom
dome u Tarabov, dňa 12.3.2017 sa zúčastnili súťaže Opavská ruža, kde získali dve 3. miesta,
jedno 2. miesto a tri VIP ceny, dňa 1.5.2017 boli na Pochode mažoretiek v Turzovke, v máji sa
zúčastnili majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe v Spišskej Novej Vsi, v ten istý mesiac
boli na Pochode mažoretiek v Čadci a 25.6.2017 vystupovali na Kopaničiarskych hodoch v našej
obci. V júni mažoretkám štedrý sponzor - Hotel Severka pripravil krásne ukončenie školského
roka. Dievčatá sa vyšantili v bazéne a pod altánkom v peknom areáli si opekali chutné klobásky.
Mažoretky Astry spolu s vedúcimi týmto srdečne ďakujú Hotelu Severka za príjemné a bohaté
pohostenie.
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Detský folklórny súbor Studnička
V roku 2017 mal súbor 32 členov. Zúčastnili sa rôznych podujatí a to: koledovanie na
Výročnej schôdzi DHZ Zákopčie – Ústredie, súťaž V rytme ľudového tanca v Čadci, kde získal
súbor 2. miesto, stavanie mája pri DHZ Zákopčie Tarabov, Deň rodiny v Kultúrnom dome u
Tarabov, detský festival Kujem, kujem podkovičku v Kysuckom Novom Meste, Kopaničiarske hody
v Zákopčí, Beskydské slávnosti v Turzovke, vystúpenie v Dome sv. Alžbety na Majeri, jubilanti na
obecnom úrade, Jasličková pobožnosť vo farskom kostole v Zákopčí a koledovanie po domoch v
obci.
Knižnica
Obecná knižnica evidovala v tomto roku 13 792 knižničných jednotiek, z toho odborná
literatúra pre dospelých 3 369, krásna literatúra pre dospelých 5 435, odborná literatúra pre deti
733 a krásna literatúra pre deti 4 255. V roku 2017 sa vypožičalo 2 368 knižných jednotiek.
Aktívnych čitateľov bolo 70, z toho 20 detí do 15 rokov. Knižnicu navštívilo 833 návštevníkov, z
toho bolo 129 návštevníkov podujatí. V tomto roku sa pripravilo 6 vzdelávacích podujatí pre deti.
Vďaka úspešnému projektu s názvom „Skvalitnenie a modernizácia uloženia knižničného
fondu“ získala obec finančné prostriedky vo výške 1 500 Eur na zakúpenie nových policových
regálov pre detské oddelenie a oddelenie pre dospelých. Zámerom projektu bola modernizácia
knižničného fondu, ako i skvalitnenie knižnično-informačných služieb obyvateľom obce a posun
knižnice na kvalitatívne vyššiu úroveň. Vďaka projektu sa zakúpili nové policové regále nízke do
detského oddelenia 5 ks, policové regále vysoké do oddelenia pre dospelých 25 ks. Projekt
podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Cirkevný život
V našom farskom kostole bolo pokrstených 11 detí, z toho boli 4 chlapci a 7 dievčat. Sobáš
uzatvorilo 10 manželských párov. Pohrebov bolo 26, z toho 15 mužov a 11 žien. K prvému
svätému prijímaniu pristúpilo 18 detí, z toho 9 chlapcov a 9 dievčat.
Po 17 rokoch odišiel od nás pán farár Mgr. Igor Čuntala na nové pôsobisko, ako správca
farnosti v Čadci – Milošovej. Od 1.7.2017 sa novým správcom farnosti Zákopčie stáva Mgr. Ing.
Karol Vallo. Pochádza z Trenčína. Študoval v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. V rokoch
2005 – 2006 bol kaplánom v Bánovciach nad Bebravou, v rokoch 2006 – 2007 kaplánom v Krásne
nad Kysucou, v rokoch 2007 – 2009 kaplánom v Ilave, v rokoch 2009 – 2011 kaplánom v Beluši, v
roku 2010 predseda komisie pre mládež, v rokoch 2011 – 2014 administrátor v Brodne, od roku
2014 poverený zodpovednosťou za koordináciu pastorácie mládeže v Žilinskej diecéze.
Šport TJ Slávia Zákopčie
Futbalový oddiel
V sezóne 2016/2017 hrali futbalisti TJ Slávia Zákopčie v VII. lige QUICK SPORT a skončili
na 3. mieste. V nedeľu 30.7.2017 sa konal v obci Zákopčie už VII. ročník futbalového turnaja O
putovný pohár Fedora Flašíka. Podujatie otvoril starosta obce Zákopčie Ing. František Hažík a
predseda TJ Slávia Zákopčie Ing. Martin Čulák. O putovný pohár hrali štyri družstvá: TJ Slávia
Zákopčie, FK Slávia Staškov, FK Polom Raková a TJ Kysučan Ochodnica. Víťazom sa stalo
mužstvo TJ Slávia Zákopčie.
Stolnotenisový oddiel
V sezóne 2016/2017 hralo „A“ mužstvo 3. ligu (Žilinský kraj) a obsadilo 6. miesto.
“A” mužstvo hralo v nasledovnom zložení: Ľubomír Tremboš, Anton Freiwald, Peter Jakubec,
Ľudovít Valárik, Eduard Franek, Stanislav Faldík.
Mužstvo „B“ hralo 7. ligu (okresy: Čadca, KNM, Žilina a Bytča) a obsadilo 2. miesto – víťazstvo a
tým aj postup do vyššej súťaže im uniklo iba o skóre. V aktuálnej sezóne má mužstvo vysoké
ambície postúpiť. “B” mužstvo hralo v nasledovnom zložení: Ľudovít Valárik, Eduard Franek,
Stanislav Faldík, Milan Hlasica, Ján Golis, Tibor Golis.
Stolnotenisový oddiel má snahu trénovať aj mládež, ale zatiaľ javí záujem o stolný tenis iba jeden
chlapec Martin Sládeček. Okrem toho stolnotenisový oddiel, tak ako aj po minulé roky, vždy
rovnaký deň a o rovnakom čase 30.12. o 10:00 hod. organizuje turnaj, na ktorom sú dve kategórie:
registrovaní hráči a neregistrovaní hráči. Je to výnimočná akcia, na ktorej si všetci zúčastnení
dobre zahrajú, ale sa aj pohostia výbornou kapustnicou.
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Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Tarabov
Dobrovoľný hasičský zbor mal v tomto roku 93 členov. V roku 2017 slávil zbor 60. výročie
svojho založenia. K tomuto výročiu bola vydaná Pamätnica, ktorá zachytáva vývoj zboru od
svojich počiatkov až do dnešných dní. Členovia zboru sa zúčastnili spolu s členmi Dobrovoľného
hasičského zboru Zákopčie - Ústredie protipovodňového cvičenia v Čadci, na ktorom sa zúčastnilo
33 dobrovoľných a 2 profesionálne hasičské zbory z celých Kysúc. Postavili a demontovali celkom
99 kusov protipovodňových bariér. V spolupráci s detským folklórnym súborom Studnička v
podvečer poslednej aprílovej nedele postavili máj. Na tejto akcii nechýbala okrem pekných piesní
v podaní detí ani tradičná škvarková nátierka s chlebom a cibuľou. Dňa 8.7.2017 zorganizovali už
druhý ročník súťaže v 60-tkách, ktorý bol opäť úspešný a padli na ňom mnohé osobné rekordy
detí. V mesiaci september spolu z OV DPO Čadca zorganizoval zbor jesenné kolo Hry Plameň –
Branný pretek.
Zásahy: 2 x požiare (v osade u Kontra, u Golisa), 3 x technický zásah (prietrž, čerpanie
vody z pivnice, vyťahovanie zástavky z miestneho potoka u Tarabov). V oblasti prevencie bolo
prekontrolovaných 133 objektov .
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Ústredie
V roku 2017 mal Dobrovoľný hasičský zbor 75 členov, z toho 37 mužov a 38 žien. Mladých
hasičov bolo 27. Tradične v marci usporiadal dobrovoľný hasičský zbor už XII. ročník v Halovom
päťboji v Základnej škole v Zákopčí s účasťou 152 detí zo 14 dobrovoľných hasičských zborov,
ktorým ceny odovzdávala zástupkyňa starostu JUDr. Marta Franeková. V dňoch 24.-25.6. už
tradične patrili oslave Kopaničiarskych hodov a to X. ročník, kde zbor zabezpečoval kompletnú
prípravu areálu a okolia, komplet tovar a starostlivosť o návštevníkov a podieľal sa aj na odmene
pre účinkujúcich, výborným jedlom a tekutým občerstvením. Na konci roka 28. a 29.12.2017 výbor
pripravil tradičnú zabíjačku pre členov, ale i širokú verejnosť v Areáli pod hríbom.
Zásahy: 2 x požiare, 2 x povodne, 3 x technický zásah, 1 technická výpomoc. V oblasti
prevencie bolo v našej obci prekontrolovaných 23 murovaných domov, 3 chaty, 22 hospodárskych
budov, spolu 48 budov v osadách Poľana, u Novákov, Holešov, Stavinohov, Korbášov a
Červienkov.
Počasie
Začiatkom tohto roka bola zima mrazivá, kde teploty v ranných hodinách dosahovali
priemerne od - 15 do - 22 stupňov Celzia. Ráno 8.1.2017 sme namerali v našej obci – 28 stupňov
Celzia. Množstvo snehu rekordy neprekonal, teda snehu napadlo málo. V marci dosahovali denné
teploty priemerne okolo + 15 stupňov Celzia. Koncom apríla 26. až 28.4.2017 boli extrémne
dlhotrvajúce výdatné zrážky, čo spôsobilo zosuv pôdy u pani Hažikovej u Tarabov a pani
Jopčíkovej v časti u Holých. V niekoľkých domoch mali obyvatelia v pivniciach vodu. V Čadci bol
vyhlásený 3. stupeň a v Kysuckom Novom Meste 2. stupeň povodňovej aktivity. Mesiace jún, júl a
august boli mimoriadne teplé, kde denné teploty dosahovali v priemere okolo +28 stupňov Celzia.
Leto bolo daždivé. Koniec roka bol teplotne priemerný.
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