ROK 2 0 1 3
Stavby
V roku 2013 sa v obci Zákopčie dokončila rekonštrukcia bezdrátového obecného
rozhlasu kompletnou výmenou prijímačov a reproduktorov. Na Dome smútku sa vymenili
odkvapové žľaby a dažďové zvody. V kultúrnom dome u Tarabov sa opravil havarijný stav
krovu doplnením klieštin, spevnením poškodených väzníc a doplnením kotevných prvkov s
lanovými tiahlami. V miestnych častiach Polievkov, Stančov a Krátkov sa opravili
poškodené úseky a nespevnené miestne komunikácie pokládkou asfaltobetónových
kobercov. Na bytovke č. 953 sa uskutočnili práce na oprave a doplnení zateplenia
posledného nadzemného stropu, oprave strechy s demontážou a montážou škridle a
vložením podstrešnej fólie. Súčasťou opravy bola výmena dvoch strešných okien a oprava
vykierov. Na bytovke č. 884 sa v troch bytových jednotkách vymenili pôvodné drevené
okná za plastové. Obec financovala náklady materiálu na opravu pódia kultúrneho stánku
– Areál pod hríbom na Majeri. Na cintoríne sa vybudovala betónová komunikácia, na ktorú
sa kolmo napájajú novovybudované betónové chodníky vymedzujúce hrobové miesta.
Práce boli vykonané pracovníkmi Organizácie verejnoprospešných služieb Zákopčie. V
tomto roku sa začalo s búracími prácami na budove bývalej materskej školy. Na týchto
prácach sa podieľajú pracovníci Organizácie verejnoprospešných služieb a
Verejnoprospešní pracovníci. Pri rozhľadni Zákopčie na Petránkach sa vybudovalo
„Staroslovenské historické hradisko“. Stavba bola postavená z dotácie Žilinského
samosprávneho kraja. V bytovom dome č. 825 sa namontovali na radiátory merače tepla v
bytoch.
Školstvo
Materská škola evidovala v školskom roku 2012/2013 34 detí, z toho 18 chlapcov a
16 dievčat. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania získalo 11 detí. Deti
boli rozdelené do 2 tried. Na vzdelávaní detí sa podieľali 4 kvalifikovaní pedagogickí
zamestnanci vrátane riaditeľa školy. Počet nepedagogických zamestnancov (školníčka) 1.
Príjem z Krajského školského úradu pre materskú školu bol 2 514 eur. Zo získaných
finančných prostriedkov zakúpili nábytok, učebné a didaktické pomôcky, kancelárske a
školské potreby a hračky. Príspevok od rodičov bol vo výške 1 384 eur. Tento príspevok
bol určený na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ. Rodičia sponzorsky
pomohli škole: zakúpili výtvarný a pracovný materiál, hračky, vypomáhali s občerstvením a
odmenami pri rôznych aktivitách a súťažiach. Počas školského roka sa robila preventívna
údržba zariadenia školy. Pravidelne sa vykonávali kontroly MŠ, pieskoviska a hasiacich
prístrojov. V septembri bola vykonaná revízia plynu. V máji bola odstránená závada
elektriny zamestnancami elektrárni. Zabezpečil sa úložný priestor na náradie a hračky do
školskej záhrady. Začala sa úprava školskej záhrady, ktorú treba ešte dokončiť. Škola
zabezpečovala výchovu a vzdelávanie v hodnotenom školskom roku podľa Školského
vzdelávacieho programu „Zvedavé žubrienky“.
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo základnú školu 165 žiakov. Počet tried bolo 10.
Do 1. ročníka nastúpilo 15 žiakov, z toho 5 chlapcov a 10 dievčat. Riaditeľom školy bol
Peter Bohovič a zástupkyňa Mgr. Emília Bernátová. Na základnej škole vyučovalo 18
kvalifikovaných pedagogických pracovníkov, z toho 16 učiteľov a 2 vychovávatelia.
Nepedagogických pracovníkov bolo 9. Školskú dochádzku ukončilo 19 žiakov 9. ročníka,
z toho 17 žiakov nastúpilo na strednú odbornú školu a 2 na stredné odborné učilište.
Monitor, ktorý absolvovali žiaci 9. ročníka bol úspešný na 67,51 % zo slovenského jazyka
a z matematiky na 60,07 %, z toho boli 3 integrovaní žiaci. Vo voľnočasových aktivitách
navštevovali žiaci 24 záujmových krúžkov. Škola bola zapojená do rôznych projektov. Žiaci
sa prezentovali na verejnosti v rôznych aktivitách: Vydávanie školského časopisu,
Vianočná akadémia, Deň matiek, Kopaničiarske slávnosti, Stretnutie pri Jasličkách,
Olympijský deň, Fašiangový karneval, Pasovanie prvákov, Deň vody, Deň Zeme,
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Deň mlieka, Svetový deň výživy, Svetový deň jablka, Šachová súťaž, Olympiády,
Hviezdoslavov Kubín, Palárikovi následníci, Strelecká súťaž, Výtvarné súťaže,
Pytagoriáda. Dotácie
zo štátneho rozpočtu na žiakov podľa normatívu daného
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky boli 239.217,42 eur. Finančné prostriedky
získané zo školskej jedálne, z podielových daní boli 25.957,32 eur, vlastné príjmy
7.565,62 eur. Školský klub, z podielových daní 17.633 eur a vlastné príjmy 945,57 eur.
Kultúra
V roku 2013 evidovala obecná knižnica 13471 knižničných jednotiek, z toho
odborná literatúra pre dospelých 3344, beletria 5277, odborná pre deti 700 a krásna
literatúra pre deti 4150. Aktívnych používateľov bolo 105, z toho 48 detí do 15 rokov. V
tomto roku sa vypožičalo 2844 knižničných jednotiek. Knižnicu navštívilo 1023
návštevníkov, z toho počet návštevníkov podujatí 111. Celkovo bolo v tomto roku 5
vzdelávacích podujatí pre deti. V obecnej knižnici bola v roku 2013 vykonaná revízia
knižničného fondu.
Dňa 19. mája 2013 sa v základnej škole konalo podujatie pri príležitosti Dňa matiek. Deti si
pripravili pestrý program, darčeky pre mamičky a výzdobu. Deň matiek podporila obec
zakúpením kvetov a malého občerstvenia.
V dňoch 22. – 23. júna 2013 sa v areáli Pod hríbom v Zákopčí – Ústredí konal už VI.
ročník Kopaničiarskych hodov. V sobotu večer sa začalo hodovou zábavou. V nedeľu sa
pokračovalo svätou omšou v kostole sv. Jána Krstiteľa a prezentáciou ľudových remesiel
sa začal hlavný kultúrny program, v ktorom sa predstavili rôznych hudobných a tanečných
žánrov. Program moderoval herec SND Bratislava Tomáš Vravník, ktorý má korene v
Zákopčí. Toto dvojdňové podujatie zorganizovali: Dobrovoľný hasičský zbor ZákopčieÚstredie a Obecný úrad v Zákopčí v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci
a Žilinským samosprávnym krajom, ktorý podujatie aj finančne podporil.
Dňa 29. októbra 2013 si Obec Zákopčie pripravila pre jubilantov, ktorí oslávili v tomto roku
70, 80 a 90 rokov spoločné posedenie s malým pohostením a kultúrnym programom, ktorý
pripravili deti z materskej školy a folklórny súbor Studnička. František Kučera bol jediným
jubilantom, ktorý oslávil 90 rokov. Uvítanie jubilantov pokračovalo príhovorom starostu
obce Ing. Františkom Hažíkom, slávnostným zápisom jubilantov do pamätnej knihy obce,
odovzdaním darčekov a slávnostným prípitkom na zdravie všetkých zúčastnených.
Cirkevný život
V roku 2013 bolo pokrstených 10 detí, z toho 5 chlapcov a 5 dievčat, zosobášených
bolo 5 manželských párov, pochovaných 22 ľudí, z toho 13 mužov a 9 žien. K prvému
svätému prijímaniu pristúpilo 26 detí, z toho 17 chlapcov a 9 dievčat.
Štatistika
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 bol 1768. Podľa evidencie obyvateľov sa narodilo
21 detí, z toho 9 dievčat a 12 chlapcov. Manželstvo uzatvorilo 5 párov. Zomrelo 15
občanov, z toho 4 ženy a 11 mužov. V roku 2013 sa prihlásilo 26 obyvateľov a odhlásilo
32 obyvateľov.
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Hospodárenie obce
Podielové dane z rozpočtu štátu 364 071,49 eur
Miestne dane
73 178,29 eur
Ostatné príjmy bez transferov
76 102,11 eur
Príjmy spolu:
Kapitálové výdavky
Kapitálové príjmy
Výdavky spolu:
Splátky úverov:
Prebytok:

513 351,89 eur
21 917,46 eur
23 400,57 eur
398 074,87 eur
41 827,29 eur
73 449,73 eur

.

Hospodárenie základnej školy
Príjmy:
354 061,28 eur
Výdavky:
354 061,28 eur
Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Ústredie
Za rok 2013 mal zbor 85 členov, z toho 45 mužov a 40 žien. Mladých hasičov bolo
24. Vekovo najstarším členom je pani Vlasta Franeková 81 rokov a najdlhšie evidovanými
členmi sú Špitová Emília a Valarik František, a to od roku 1961. Najvyššiu hodnosť v zbore
- starší inšpektor nosí Čestný predseda Emil Duraj, ktorý je aj nositeľom najvyššieho
vyznamenania, a to zaslúžilý člen DPO SR. V tomto roku mal hasičský zbor takúto
zásahovú činnosť: január – február zhadzovanie snehu z hríba, hasenie lesného požiaru v
smere do Holých. V preventívnej činnosti boli podľa plánu preškolené preventívne hliadky
a boli vykonané kontroly. V organizačnej a brigádnickej činnosti: usporiadanie súťaže v
Halovom päťboji. Zbor sa zúčastnil na inštruktážno-metodickom zamestnaní okrsku v
Olešnej a na jeseň hostil okrsok č. 4 v hasičskom dome na Ústredí. Pri príležitosti dňa detí
navštívili deti z materskej školy. V spolupráci s obecným úradom zorganizovali VI. ročník
Kopaničiarskych hodov. V tomto roku oslávil zbor jubileum 85 rokov od založenia. V
mesiaci máj sa opravil hríb a pódium, opravila sa opadnutá fasáda na hasičskom dome,
sponzorsky opravili odkvapy a krytinu na hasičskom dome. Popri tom sa robili bežné
údržby areálu aj hasičskej avie a striekačiek. Vo výcvikovej činnosti s mužmi a ženami sa
zúčastnili na dvoch súťažiach: okresné kolo PP v Turzovke a okrsková - Zákopčie
Ústredie, kde získali 2. miesto. Na úseku s deťmi sa zúčastnili na súťažiach: Halový
päťboj v Zákopčí 1. miesto, okrsková súťaž v Zákopčí 1. miesto, okresná súťaž v
Radôstke dievčatá 2. miesto, na tejto súťaži bolo odovzdané vyznamenanie Milanovi
Franekovi a to medaila Miroslava Šmida za výcvik. Ďalšie súťaže boli: Čierne VK 2.
miesto, Makov a Staškov 4. miesta a v Oščadnici neukončený útok.
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Tarabov
V roku 2013 evidoval zbor 99 členov, z toho 74 mužov a 25 žien. Najstarším a
zakladajúcim členom zboru je Jozef Hažík od Rulcov, ktorý oslávil 90 rokov a najstaršou
členkou je Agáta Valáriková od Hažíkov, ktorá oslávila 93 rokov.
V obvode DHZ Tarabov došlo k trom lesným požiarom, ktoré boli zlikvidované.
Preventívne prehliadky v obvode DHZ Tarabov sa po dlhšom čase podarilo zabezpečiť v
zimnom mesiaci tohto roku. S družstvom žiakov sa zúčastnili týchto súťaží: Halový päťboj
- DHZ Zákopčie – Ústredie, Okrsková súťaž – Zákopčie Tarabov, Pohárová súťaž - Makov,
Staškov, Čierne – Vyšný koniec. Z družstvom mužov sa zúčastnili týchto súťaží: Okresná
súťaž Turzovka, Pohárová súťaž Makov, Podvysoká, Staškov, Horný Kelčov, Skalité,
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Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Čierne, Kysucké Nové Mesto ( muži aj ženy obsadili
2. miesto), Nočná súťaž Podvysoká a Horný Kelčov, kde muži obsadili 2. miesto.V roku
2013 sa ženám podarilo doniesť 4 poháre. Taktiež muži v tomto roku na okrskovej súťaži v
Zákopčí Ústredí po dlhých rokoch obsadili 1. miesto. Počas roka sa robili brigády na
údržbe hasičskej výstroje a výzbroje, údržba garáže, oprava Avie, zber železného šrotu a
kosenie okolo areálu zbrojnice, čistenie a striekanie cesty, rekonštrukcia hríba, stavebné
práce a ostatné práce na kultúrnom dome u Tarabov. Ďalšou úlohou bola práca výboru.
Výbor bol zvolávaný podľa potreby zboru, čo bolo 4x za rok 2013. Pracoval ako 12 členný
plus 3 členovia revíznej komisie.
Šport
TJ Slávia Zákopčie – futbalový oddiel.
V nedeľu 21. júla 2013 sa konal v obci Zákopčie už IV. ročník futbalového turnaja O
putovný pohár Fedora Flašíka. Je nám však ľúto, že sa podujatia nemohol zúčastniť
samotný Fedor Flašík, ktorý výrazne pomohol s uskutočnením tohto turnaja, za čo mu
patrí veľká vďaka. Podujatie otvoril starosta obce Zákopčie Ing. František Hažík a
predseda TJ Slávia Zákopčie Ing. Peter Ščurik. V prestávke pred finálovým zápasom si
zahrali starí páni zo Zákopčia proti Ex - futbalistkám z Čadce - Čadbus a starí páni z
Oščadnice. Víťazom turnaja sa stal a putovný pohár získal Tatran Oščadnica, na druhom
mieste skončilo mužstvo FK Čadca B Horelica. Domáce mužstvo TJ Slávia Zákopčie
získalo bronz a na štvrtom mieste skončil ŠK Javorník Makov. Najlepším hráčom turnaja
sa stal Pavol Janščo, ktorý obdržal trofej zlatú kopačku a najlepším brankárom bol Martin
Rovňaník z TJ Slávia Zákopčie.
Počasie
Zima bola v roku 2013 priemerná, no ale aj dlhá, trvala až do začiatku apríla. Na
niektorých územiach Slovenska boli snehové kalamity. V našej obci sme kalamitu
nezaznamenali, iba mierne poľadovice v mesiaci január. V polovici marca sa vytvárali
miestami záveje následkom silného nárazového vetra. V mesiaci jún bolo teplo, ranné
teploty dosahovali od +10 do +23 stupňov Celzia. Takáto teplá noc bola z 20. na 21. júna
2013, kedy bolo +23 a cez deň od 18. do 22. júna +30 stupňov Celzia. Denné teploty boli
od +14 do +30 stupňov. Mesiac október bol mimoriadne teplý a väčšinou slnečno, kde
ranné teploty boli od +10 do -1 a denné od +8 do +20 stupňov Celzia. Koncom mesiaca
november a začiatkom decembra mierne nasnežilo. Koniec roka bol bez snehu. V
decembri sa ranné teploty pohybovali od -9 do +1 a denné od -1 do +9 stupňov Celzia.
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