ROK 2019
Investície v obci
V septembri sa otvorili nové priestory Materskej školy v Zákopčí. Časť priestorov bola
zrekonštruovaná a zároveň rozšírená o nové priestory. Hlavným dôvodom bolo vyhovieť
požiadavkám rodičov o prijatie čo najväčšieho počtu detí. Nová trieda s poldennou prevádzkou
vyhovuje kapacitne pre 22 detí. V súčasnosti škôlku navštevuje 50 detí.
V obci sa začala realizovať výstavba oddychovej zóny v časti Stred. Ako prvé boli zasadené
stromy typu Javor globosa. Zakúpenie a výsadbu 30 ks drevín finančne podporil Žilinský
samosprávny kraj v rámci výzvy č. 3/2019 s podprogramom „Verejný priestor a verejná
infraštruktúra pre rok 2019“. Ďalším prvkom v oddychovej zóne je WORK OUT - PLAY FITNESS
1, ktorý slúži na posilňovanie chrbtového a brušného svalstva. Na zakúpenie tohto stroja boli
použité aj finančné prostriedky z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja v rámci výzvy „Dotácie
pre regióny na rok 2019 č.1/2019“ podprogram „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“.
Obec Zákopčie sa v roku 2019 zapojila do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktorú vyhlásil Úrad vlády Slovenskej
republiky a vypracovala projekt ,,Výstavba detského ihriska v obci Zákopčie". Projekt bol úspešný
a podporený Úradom vlády Slovenskej republiky v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“
finančným príspevkom vo výške 8 000 Eur. Z finančných prostriedkov projektu boli zakúpené 4
herné prvky a dopadová plocha. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 8 808,96 Eur.
Rozdiel medzi dotáciou a celkovými nákladmi na jeho realizáciu zabezpečila obec z vlastných
zdrojov. Ihrisko je prístupné počas celého roka a nachádza sa v centre obce, na pozemku kde sa
plánuje v budúcnosti aj oddychová zóna. Obec Zákopčie má záujem, aby šport priťahoval viac a
viac detí a preto ich chce motivovať vytváraním nových priestorov. Hlavným cieľom je podporiť
rozvoj pohybovej aktivity detí, vytvorenie nových, lepších, atraktívnejších a bezpečných
podmienok pre aktívne využitie voľného času a zábavy. Zároveň chce vytvoriť priestor
spoločenského kontaktu, miesto stretnutia a oddychu nielen pre deti, ale aj ich rodičov, starých
rodičov, či návštevníkov našej obce. Priestor bude využívaný širokou verejnosťou všetkých
vekových kategórií. Prevádzková doba je denne od 8:00 hod. do 20:00 hod.
Obec začala s rekonštrukciou spoločenskej sály v bývalej budove požiarnej zbrojnice u
Fľašíka. Ako prvé sa vymenili okná. Na nové okná obec získala nenávratný finančný príspevok z
ministerstva financií SR vo výške 5 000 Eur. Je to prvý krok k úspore energie v tejto budove.
Postupne chce obec tejto sále vrátiť zašlú slávu, keď bola v minulosti využívaná na rôzne
spoločenské aktivity. Plánuje vymeniť elektroinštaláciu, vyhrievacie telesá, zrekonštruovať toalety
a kuchyňu.
Výsledky prezidentských volieb
V druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 30. marca 2019, bola za prezidentku
Slovenskej republiky zvolená Zuzana Čaputová s počtom hlasov 1 056 582, podiel platných hlasov
v percentách 58,40 %. V histórii Slovenska je to prvá žena zvolená za prezidentku. Volebná účasť
dosahovala 41,80 %, čo je v prezidentských voľbách na Slovensku historicky najnižšia.
Výsledky volieb v obci Zákopčie:
Por. č.:

Meno, priezvisko

Počet platných hlasov

Podiel platných hlasov v %

1.

Zuzana Čaputová

143

29,60

2.

Maroš Šefčovič

340

70,39

Voľby do Európskeho parlamentu
Dňa 25. mája 2019 si voliči na Slovensku zvolili štrnástich nových europoslancov, ktorí
budú najbližších päť rokov pôsobiť v Európskom parlamente. Vo voľbách do Európskeho
parlamentu sa hlasovania zúčastnilo 22,74 % oprávnených voličov. Ide o historicky najvyššiu
účasť v eurovoľbách na Slovensku. Spomedzi krajín EU28 však Slovensko s volebnou účasťou
"obhájilo" posledné miesto.
Výsledky volieb za obec Zákopčie:
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Názov politickej strany

Podiel platných hlasov v %

Počet platných hlasov

1. Kotleba - ĽS Naše Slovensko

32,07

85

2. Kresťanská únia

16,98

45

3. SMER – sociálna demokracia

13,58

36

4. Koalícia PS a SPOLU

9,81

26

5. Kresťanskodemokratické hnutie

9,05

24

6. Kresťanská demokracia - Život a prosperita 5,28

14

7. Slovenská národná strana

4,52

12

8. Sloboda a Solidarita

3,77

10

Okrsok

Počet

Počet

Účasť

Počet

Podiel

zapísaných

vydaných

voličov

obálok

v%

obálok

obálok v %

hlasov

hlasov
v%

voličov odovzdaných odovzdaných

Počet

Počet

platných platných

1

718

150

20,89

149

99,33

148

99,32

2

709

118

16,64

118

100,00

117

99,15

1 427

268

18,78

267

99,62

265

99,25

Spolu

O t v o r e n i e n o v e j p r e d a j n e MIŠMAX
Nová predajňa s rozličným tovarom bola otvorená 29. marca 2019. Predajňa sa nachádza v
obecnej budove č. 838, v priestoroch bývalých potravín u Fľašíka. Tieto priestory si prenajal
súkromný podnikateľ z obce Zákopčie Stanislav Lanka. V ponuke majú drogériu, hračky,
galantériu, farby, laky, záhradnícke a pracovné náradie, pracovné pomôcky, bižutériu, krmivo pre
zvieratá, školské a kancelárske potreby, domáce potreby. Ponuku stále rozširujú o nové druhy
tovaru, podľa potrieb zákazníkov.
Školstvo
Materskú školu navštevovalo v školskom roku 2018/2019 40 detí, z toho 27 chlapcov a 13
dievčat, ktoré sa rozdelili do dvoch tried. V tomto roku bolo 14 predškolákov. V materskej škole
pracovali štyria pedagogickí zamestnanci vrátane riaditeľky.
Základnú školu navštevovalo v školskom roku 2018/2019 140 žiakov. V tomto roku škola
zaznamenala výrazný pokles žiakov, pretože zo školy odchádzalo 27 žiakov 9. ročníka a do školy
sa zapísalo iba 12 prvákov na školský rok 2019/2020. Pedagogický kolektív tvorilo 12 pedagógov
na plný úväzok, 1 pedagóg na čiastočný úväzok - výučba náboženskej výchovy (p. farár), 1
vychovávateľka, 3 asistentky učiteľa a 1 školský psychológ, špeciálna pedagogička je zároveň
zástupkyňou riaditeľky školy. Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci sú kvalifikovaní.
Základná škola sa zapojila do projektov: Ja - Základy podnikania - rozvoj finančnej gramotnosti,
Zelená školy - enviro výchova, Inkluzívne vzdelávanie - v tomto programe získala základná škola
dotáciu na mzdy pre inkluzívny tím, ktorý pracuje v škole v zložení 2 asistenti učiteľa a 1 školský
psychológ, Šport v regióne - kde získala dotáciu vo výške 4 982,36 Eur. Žiaci školy sa zúčastnili
mnohých súťaží, na ktorých dosiahli vynikajúce umiestnenia. V súťaži Krása slova sa naši žiaci
umiestnili na 1. mieste a 3. mieste. V streleckej súťaži sa žiačky 7. a 8. ročníka umiestnili na 2.
mieste. V súťaži Mladý záchranár CO sa naši žiaci 9. ročníka umiestnili na 1. mieste a postúpili do
Krajského kola. V celoslovenskej súťaži KMPPP – lesnícka súťaž sa družstvo žiakov umiestnilo na
1. mieste. V celoslovenskej súťaži Povedz drogám nie, zvoľ si umenie sa žiačky 8. ročníka, v
kategórii literatúra umiestnili na 1. mieste a v kategórii kresba na 3. mieste. Z okresného kola
majstrovstiev v šachu žiačka 9. ročníka postúpila na krajské kolo, kde sa umiestnila na 4.
mieste. Škola každoročne pre žiakov pripravuje projektové dni, medzi ktoré patria napríklad
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Deň jazykov, Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc, Projektový deň Zelenej školy, Deň
mlieka, Deň Zeme, Deň vedy, ktorý sa v tomto roku uskutočnil prvý krát. Bola to interaktívna
výstava a prezentácia zaujímavých pokusov. Žiaci sa zapojili aj do Európskeho týždňa mobility. V
tomto roku sa okrem tradičného karnevalu konal aj nultý ročník Školského plesu, ktorý zožal u
žiakov veľký úspech. Žiaci aj v tomto roku pripravili pekný kultúrny program pri príležitosti Dňa
rodiny, ktorý sa uskutočnil 12. mája v spolupráci s Obcou Zákopčie v Kultúrnom dome u Tarabov.
Kultúra
Dňa 30. januára v spoločenskej miestnosti Obecnej knižnice prijal starosta obce Ján
Slaninák rodičov s novonarodenými deťmi. Za rok 2018 pribudlo do radov našej obce 22
najmenších občanov. S veľkou radosťou sme ich medzi nami privítali. Pri tejto milej príležitosti sa
rodičia zapísali do Pamätnej knihy Obce Zákopčie a prevzali od pána starostu Pamätný list a
vecný darček. Kultúrnym programom spríjemnili posedenie deti z materskej školy a detský
folklórny súbor Studnička.
V Kultúrnom dome u Tarabov sa 2. marca konal nultý ročník Plesu Obce Zákopčie. Po
úvodnom príhovore starostu obce Zákopčie Jána Slanináka a večeri nasledovala voľná zábava s
DJ Pietrom a Heligónkou P&L. Súčasťou plesu bola aj bohatá tombola, za ktorú je obec vďačná
všetkým sponzorom.
Dňa 14. marca sa v priestoroch našej knižnice konala osvetová prednáška v rámci „Týždňa
mozgu“. Týždeň mozgu sa pripomína od roku 1996 v 61 krajinách sveta. Cieľom prednášky bolo
upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré
fungovanie mozgu v každom veku, ako si zachovať jeho plasticitu a v neposlednom rade hovoriť o
mozgových ochoreniach a ich prevencii. Lektorkou bola Mgr. Marcela Šavelová.
Základná škola v spolupráci s Obcou Zákopčie a Dobrovoľným hasičským zborom Zákopčie
– Tarabov usporiadala v nedeľu 12. mája podujatie „Deň rodiny“, v priestoroch Kultúrneho domu u
Tarabov. Túto akciu sprevádzal pestrý program, ktorý si pripravili žiaci zo základnej školy,
mažoretky Astry a detský folklórny súbor Studnička. Obec poskytla občerstvenie a kvety. V úvode
programu sa všetkým prítomným prihovoril starosta Ján Slaninák. Po ňom nasledoval samotný
program, ktorý bol obohatený o piesne, scénky, básne a tance. Poďakovanie patrí všetkým
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za prípravu a priebeh vydarenej slávnosti.
Krásny Deň detí, plný zábavy si užili deti v nedeľu 2. júna pri fare. Spoločne sa vydali zdolať
Cestu okolo sveta, kde plnili rôzne úlohy, či už to boli vedomostné alebo športové. Vyšantili sa na
nafukovacom hrade. Nechýbalo ani občerstvenie pre všetkých. Starosta obce Ján Slaninák
napiekol palacinky, ochotní kuchári ugrilovali mäsko a navarili chutný guľáš. Dobrovoľné hasičské
zbory Zákopčie – Ústredie, Zákopčie – Tarabov a Raková predviedli deťom hasenie požiaru a
hasičskú techniku. Pre deti boli pripravené odmeny. Počasie prialo, tak si mohli tento skvelý deň
užiť až do večera. Podujatie zorganizovala Farnosť Zákopčie spolu s Obcou Zákopčie.
Opäť máme za sebou úspešný, tento rok už 12. ročník Kopaničiarskych hodov v Zákopčí.
Počasie bolo priaznivé a ľudia sa mohli zabaviť pri kultúrnom programe, ktorý sa konal 23. júna v
areáli pod Hríbom. V úvode programu sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Ján
Slaninák, po ňom sa úlohy moderátora zhostil Dominik Slaninák. Na podujatí účinkovali: detský
folklórny súbor Studnička, Janko Holešťak, ľudová rozprávačka Ozefa Omáčkech, bratia
Tischlerovci, folklórni nadšenci Oprášené krpce, Kmeťoband a na záver vystúpila skupina Hrdza.
Počas celého dňa bol pri kostole stánkový predaj a kolotoče.
V Zákopčí sa v dňoch 19. a 20. júna roztrhlo vrece s ľudovými remeselníkmi. Počas
podujatia s názvom „Zachovávanie tradície ľudového remesla“ mali možnosť všetci si vyskúšať
svoju zručnosť pri práci s drevom, hlinou a drôtom. Tieto remeslá prišli odprezentovať a hlavne
naučiť ľudoví remeselníci: drotár – Milan Jankovič, rezbár – Jozef Zajac a hrnčiarka Anna Čičková.
Aj napriek tomu, že je ľudovej umeleckej výroby stále menej, existujú ešte nadšenci, ktorí na
tradičné remeslá nedajú dopustiť. Aj vďaka nim sa remeslá udržiavajú pri živote. Aby naša dnešná
mládež nezabúdala na tradície predkov, Obec Zákopčie pripravila dvojdňový workshop v rámci
projektu, ktorý finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Výrobky, ktoré si zúčastnení vyrobili, si
mohli zobrať domov. Možno sa na tomto podujatí našiel šikovný budúci umelec, ktorý sa pre
niektoré z odprezentovaných remesiel nadchol a začne sám tvoriť a pokračovať v týchto
tradíciach.
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V sobotu 17. augusta sa v našej obci konal Farský deň. Začiatok bol pri farskom kostole,
odkiaľ sa putovalo ku kaplnke u Holešov. Počas púte sa modlil sv. ruženec a spievali nábožné
piesne v podaní FS Kýčera z Ochodnice, ktorý sprevádzal svojim spevom celé podujatie. Pri
kaplnke sa konala sv. omša, ktorú vysluhoval správca farnosti Zákopčie vdp. Mgr. Ing. Karol Vallo.
Po svätej omši boli všetci pozvaní na občerstvenie. Kuchár pripravil výborný guláš a gazdinky
napiekli chutné koláče. O príjemnú atmosféru sa svojim spevom a hrou na hudobných nástrojoch
postarali aj bratia Tischlerovci zo Zákopčia.
V dňoch 5. a 6. septembra sa v Obecnej knižnici v Zákopčí konala výstava vojenských
uniforiem, modelov lietadiel, tankov, fotografií a kníh spojená s prednáškou o histórii SNP, ktorú
odprezentoval a poskytol predmety s vojenskou tématikou p. Ohrádka. Výstavou k 75. výročiu
Slovenského národného povstania si obec týmto spôsobom pripomína jeden z najvýznamnejších
momentov našich dejín.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a našich jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhle
jubileum 70, 80 a 90 rokov sa v Kultúrnom dome u Tarabov konalo kultúrne vystúpenie Ľudovej
hudby Capkovci zo Skalitého. Starosta obce Ján Slaninák sa v úvode programu všetkým
prihovoril, po vystúpení zablahoželal jubilantom a odovzdal im darček. Podujatia sa zúčastnil aj
zástupca
starostu
Mgr.
František
Linet
a matrikárka
Mgr.
Terézia
Halušková.
Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, ale aj žiaci ZŠ Zákopčie spolu s riaditeľkou Mgr.
Gabrielou Plačkovou si 11. novembra o 11 hodine a 11 minúte, teda v čase, kedy bola oficiálne
ukončená 1. svetová vojna, uctili pamiatku na tých, ktorí položili svoje životy v ozbrojených
konfliktoch. Žiačky v úvode pripomenuli históriu tejto spomienky, zarecitovali báseň a zahrali na
flaute. K pamätníku padlých prítomní položili kyticu z červených makov i žiaci priniesli tento
symbol, z ktorého vytvorili pekný venček. Pri pamätníku zapálili sviece na pamiatku padlých našich
občanov. Pietnu spomienku ukončili spoločnou modlitbou.
V sobotu 14. decembra sa pred Obecnou knižnicou u Fľašíka konali Zakopčianske Vianoce.
Príjemnú vianočnú atmosféru dotvárala sladká vôňa vianočných oblátok a medoviny. Svoje
výrobky prišli odprezentovať žiaci zo Základnej školy Zákopčie a členovia Jednoty dôchodcov
Slovenska zo Zákopčia. Členovia hasičského zboru Zákopčie – Ústredie piekli zemiakové placky,
varili víno a punč. Poľovníci zo Zákopčia ponúkali pečeného diviaka a hriatô. Návštevníci si mali
možnosť zakúpiť rôzne doplnky a vianočné dekorácie, hračky, cukrovinky, med, čelenky, čiapky či
teplé ponožky. Pre všetkých návštevníkov sa zdarma ponúkala vianočná kapustnica od starostu
Jána Slanináka.
Dňa 25. decembra, na slávnosť Narodenia Pána, sa v našom kostole sv. Jána Krstiteľa
uskutočnila Jasličková pobožnosť, na ktorej vystúpili deti z farnosti a detského folklórneho súboru
Studnička zo Zákopčia.
Výročie Obecnej knižnice v Zákopčí
Dňa 29. októbra sme si pripomenuli 95. výročie zriadenia Obecnej knižnice v Zákopčí. Pri
tejto príležitosti sa konala beseda. V úvode knihovníčka Silvia Kupková priblížila históriu knižnice.
Účastníci podujatia sa dozvedeli, kto bol prvým knihovníkom, aké pomenovania mala v minulosti
knižnica, ako fungoval systém výpožičiek kníh. Na besedu bola pozvaná bývalá knihovníčka pani
Jarmila Paseková, ktorá svoju profesiu vykonávala 35 rokov. Podelila sa o zážitky zo svojej kariéry
knihovníčky. K tomuto výročiu bola vydaná brožúra o Obecnej knižnici v Zákopčí.
Založenie klubu Jednoty dôchodcov Slovenska
Klub dôchodcov bol v našej obci založený 11. júla 2019. Členské schôdze Jednoty
dôchodcov Slovenska sa konajú každý mesiac, vždy 3. štvrtok v mesiaci v Obecnej knižnici
Zákopčie. Povinné členské v organizácii je dve eurá za rok. Na začiatku mal klub 26 členov, no ich
počet sa počas roka navýšil o ďalších členov. Členovia klubu sa 19. októbra zúčastnili pútnického
zájazdu do Skalného sanktuária v Butkove. Dňa 18. decembra usporiadal klub pre svojich členov
vianočné posedenie s malým občerstvením. Účastníkov prišiel pozdraviť aj starosta našej obce
Ján Slaninák. Pre všetkých prítomných bola určite zaujímavá aj tombola s rôznymi vecnými
cenami.
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Cirkevný život
Vo farskom kostole bolo pokrstených 16 detí, z toho 11 chlapcov a 5 dievčat. Sviatosť
manželstva uzatvorilo 9 párov. Pohrebov bolo 35, z toho 22 mužov a 13 žien. Dňa 16. júna sa v
našej farnosti konala (v kostole sv. Jána Krstiteľa) slávnosť Prvého svätého prijímania. V tomto
roku prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu 19 detí z toho 10 chlapcov a 9 dievčat. Dňa 27.
októbra sa v našej farnosti konala sviatosť Birmovania, ktorú prijalo 60 birmovancov. Jasličková
pobožnosť sa konala 25. decembra vo farskom kostole.
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie Tarabov
V roku 2019 evidoval hasičský zbor 80 členov. V tomto roku ich navždy opustili viacerí
aktívni členovia. V mesiaci marec jeden krát zasahovali pri lesnom požiari. Počas roka mali aj
technické zásahy, pri ktorých tri krát odstraňovali popadané stromy a sedem krát zasahovali proti
bodavému hmyzu. Dňa 30. apríla členovia zboru spolu s detským folklórnym súborom Studnička
zorganizovali kultúrne podujatie Stavanie mája. Taktiež pomáhali pri organizácii Dňa rodiny.
Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil niekoľko súťaží, v jarnom kole Hry Plameň sa žiaci
umiestnili na 1. mieste a zároveň dostali cenu za najdisciplinovanejšie družstvo. V Halovom
päťboji získali 1. miesto a zúčastnili sa Slovenskej a Stredoslovenskej ligy v 60-tkách. Zbor
organizoval súťaž 3. kola Slovenskej Hasičskej ligy v 60-tke. V spolupráci s územnou organizáciou
Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky v Čadci zorganizoval Branný pretek
jesenného kola Hry Plameň, na ktorom sa družstvo chlapcov umiestnilo na 1. mieste a družstvo
dievčat na 3. mieste. Ďalšou šúťažou, ktorú zbor organizoval bola Okrsková súťaž okrsku č. 4, kde
súťažili muži a žiaci v útoku s vodou.
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie Ústredie
DHZ Zákopčie v Ústredí eviduje k 15.1.2019 69 členov a 28 žiakov do 15 rokov. Činnosť
hasičského zboru bola zameraná na zásahy a pomoc v núdzi, výcvik a najmä na prácu s
mládežou a kultúrno-spoločenské podujatia. Počas roka evidovali 12 zásahov, z toho 3 mimo
obce, a to v Rakovej pri povodniach a dvakrát pri lesných požiaroch, 9 zásahov boli požiare,
spadnuté stromy a likvidácia bodavého hmyzu. Pod prácou s mládežou je myslený výcvik dvoch
družstiev žiakov dievčat a chlapcov. Dňa 16. marca členovia zboru zorganizovali v Základnej škole
v Zákopčí už XIV. ročník v Halovom päťboji detí do 16 rokov. Zúčastnilo sa 174 detí zo 14
dobrovoľných hasičských zborov. Zapojili sa do súťaže dvojíc pod názvom Fénix, kde opakovane
stáli na stupienkoch víťazov. Zúčastnili sa aj ostatných súťaží v okrese Čadca. Sviatok sv. Floriána
oslávil zbor spoločne s okrskom č. 4 v Olešnej. V dňoch 22. a 23. júna sa konali Kopaničiarske
hody, kde usporiadali zábavu, zabezpečili všetko občerstvenie a tiež organizačne zabezpečovali
prípravy a hladký priebeh hodov. Počas Dňa detí spoločne s Obcou Zákopčie a Farským úradom
zabezpečili súťaže s hasičským náradím a ukážky hasičských automobilov. Taktiež sa zapojili aj
do Vianočných trhov, kde ponúkali polesníky a punč za dobrovoľný príspevok.
Športové podujatie
V sobotu 7. septembra sa uskutočnil nultý ročník amatérskeho behu Zakopecká cezpoľná
20-tka v celkovej dĺžke 20 700 m, ktorý organizovala Obec Zákopčie. Behu sa zúčastnilo 40
pretekárov. V kategórii mužov s časom 1:25:07 dobehol ako prvý Štefan Štefina, na 2. mieste
skončil Ján Jurčík (1:25:36) a 3. miesto obsadil Michal Mikula (1:32:30). Z kategórie žien bola
najlepšou Danka Vorková s výsledným časom 1:44:42 pred Ivanou Gajdošíkovou (1:45:41) a na 3.
mieste sa umiestnila Denisa Zemaníková (1:51:00). V kategórii najlepší Zákopčan s časom
1:55:44 dobehol do cieľa Matúš Olešňaník. Najstarším pretekárom bol Anton Šuška a najmladším
účastníkom behu Tomáš Valárik. Hlavným sponzorom bola stavebná spoločnosť Šurík s.r.o., ďalší
sponzori: Autoprofit Čadca s.r.o., Vilija - Kysucké pekárne a.s., Novatech s.r.o. Čadca, Mišmax
s.r.o Zákopčie, Bukov - veľkoobchod ovocie zelenina, Hotel Severka Zákopčie, Poľovnícka
spoločnosť Zákopčie, mediálnym partnerom boli: mojekysuce.sk, InfoZákopčie. Zvlásť
poďakovanie patrí zdravotníkom z K-9 TRAINING CENTER Žilina, Dobrovoľnému hasičskému
zboru Zákopčie - Ústredie a Dobrovoľnému hasičskému zboru Zákopčie – Tarabov.
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V telocvični Základnej školy Zákopčie sa dňa 28. decembra uskuto čnil medzidolinový
volejbalový turnaj INTERPĽACČELINDŽ. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 5 tímov (AC Stred, AC
Pľace, Večne mladí, Eso Majer, VK Výklep). Víťazom sa stalo družstvo ESO Majer, ktoré stratilo
počas turnaja iba jeden set.
Už 4. ročník tradičného, pozoruhodného turnaja - Šachového Holeštiakovho memoriálu
(ŠACHOM) privítal na štarte 30 rodinných dvojíc z celého Slovenska. Memoriál sa uskutočnil 29.
decembra v priestoroch Základnej školy Zákopčie. Hrať mohli iba rodinní príslušníci v jednom
družstve, štartovné i občerstvenie zabezpečili organizátori zadarmo.
T elovýchovná Jednota Slávia Zákopčie
Futbalový oddiel
V sezóne 2018/2019 bola TJ Slávia Zákopčie účastníkom VI. futbalovej ligy DOUBLE STAR
BET. V tejto súťaži celkovo odohrala 14 zápasov, z ktorých 3 zápasy vyhrala, 3 remizovala a 8
zápasov prehrala. V celkovej tabuľke tak obsadila 7. miesto. TJ Slávia Zákopčie sa v sezóne
2019/2020 z technických príčin odhlásila zo súťaže VII. futbalovej ligy DOUBLE STAR BET, ktorú
zastrešuje Oblastný futbalový zväz Kysúc.
Stolnotenisový oddiel
Dňa 30. decembra sa v telocvični Základnej školy Zákopčie konal tradičný stolnotenisový
turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý už má 39-ročnú históriu.
Počasie
Prvé dni nového roka, 3. a 4. januára, spôsobilo výdatné sneženie problémy s dopravou,
ktorá kolabovala. Autobusové spojenie malo v poobedňajších hodinách veľké meškanie.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal 1. stupeň pred snežením. V našej obci napadlo 35 cm
snehu. Dňa 15. januára bola kvôli sneženiu v okrese Čadca vyhlásená mimoriadná situácia.
Teploty v mesiaci január boli priemerné, najnižšia ranná teplota bola – 19 stupňov Celzia a cez
deň v priemere okolo – 5 stupňov Celzia. Dňa 11. marca v skorých ranných hodinách vietor o sile
orkánu spôsobil škody. V častiach obce u Holých na kopcoch strhávalo elektrické vedenie, na
Majeri spadol strom. Vietor narobil problémy aj v okolitých štátoch Európy. V mesiaci apríl
dosahovali denné teploty vysoké hodnoty. Dňa 26. apríla dosiahla denná teplota až + 24 stupňov
Celzia. Mesiac máj bol daždivý. V dňoch 22. a 23. mája bol veľmi intenzívny dážď. V Žilinskom
kraji bol vyhlásený 2. stupeň pred povodňami. Mesiac jún bol historicky najteplejší. Ranné teploty
dosahovali v niektoré dni až + 20 stupňov Celzia a denné dosahovali v priemere od + 26 do + 32
stupňov Celzia. Prázdninové mesiace júl a august boli priemerné, väčšina dní boli s búrkami.
Mesiac október bol rekordne teplý. Denné teploty dosahovali koncom mesiaca až + 20 stupňov
Celzia. Mesiace november a december boli taktiež veľmi teplé. Ranné teploty dosahovali plusové
hodnoty od + 2 do + 11 stupňov Celzia a denné dosahovali od + 5 do + 14 stupňov Celzia. V
mesiaci december dosahovali ranné teploty v priemere od – 9 do + 8 a denné od – 2 do +10
stupňov Celzia.
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