ROK 2016
Investície v obci
V mesiacoch november a december prebiehali stavebné práce na budove obecného úradu.
Na poschodí sa v kanceláriách a na chodbe zatepľovali stropy a dávali sa nové plávajúce podlahy.
Odovzdávanie nových bytov
V obci Zákopčie, v miestnej časti Stred - Fľašík sa v máji dokončila výstavba nového
11-bytového domu. Dňa 15. júna sa odovzdali kľúče od bytov novým nájomníkom. Každý byt má
samostatné plynové kúrenie, kuchynskú linku, sociálne zariadenie a 3-izbové byty majú balkóny.
Bytovka bola postavená za pomoci dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky vo výške 227 780 Eur, z toho dotácie na bytovku 196 320 Eur a na
technickú vybavenosť 31 460 Eur. Zvyšok tvorí úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške
294 480 Eur a vlastné zdroje vo výške 18 872 Eur. Celková cena bytovky je 541 132 Eur.
Obec Zákopčie má v súčastnosti 6 nájomných bytových domov. V bytovke č. 825, ktorá sa
nachádza u Tarabov je 9 bytov. V bytovke č. 884 sú 4 byty, č. 953 má 11 bytov, č. 959 má 8 bytov,
č. 960 má 8 bytov a v č. 961 sa nachádza 11 bytov. Týchto 5 bytových domov sa nachádza v
miestnej časti Stred - Fľašík. Spolu je to 51 bytov. V bytoch bývajú prevažne mladé rodiny s deťmi.
Podnikatelia v obci
V našej obci podnikajú firmy: Peter Tomek - TODAKO – Hotel Severka do 30.4.2016 od
1.5.2016 Mastab Hotels, Štefan Delinčák – Kovovýroba, Štefan Husarčík – Kamenárstvo, Alena
Mazurová – Môj obchod - potraviny, Coop Jednota – potraviny, Alojz Riško – Green Logistic - lesy,
Silvia Hrčková – Kvety, Erika Valariková – Kaderníctvo Erika, Peter Koniar – Panda espresso a
potraviny, Margita Delinčáková – Hostinec Bakchus, Milan Franek – Klampiarstvo, Marián Padych
– Stolárstvo, Pavol Pastorek - IMPEX Plus – výroba plechových a nerezových kolien pre
vzduchotechniku, Ján Striček – Stolárstvo Striček - výroba atypického nábytku, Stavebná
spoločnosť Šurík.
Odchod do dôchodku
K 31. máju ukončila pracovný pomer, z dôvodu odchodu na dôchodok, dlhoročná
pracovníčka obecného úradu Mgr. Marta Hažiková, ktorá pracovala na úseku matriky a sociálnych
vecí takmer 35 rokov. Na miesto matrikárky nastúpila Terézia Halušková.
Dar
Podnikateľ JUDr. Fedor Flašík daroval obci nehnuteľnosť v miestnej časti u Fľašíka, kde
trávil u svojej babky Veroniky Flašíkovej prázdniny. V minulosti sa tu nachádzala krčma a
krčmárkou bola jeho babka. Po zrušení krčmy vzniklo zdravotné stredisko, nad ním boli potraviny.
Ako posledné tam bolo Jednotné roľnícke družstvo, ktoré objekt nadobudlo v 80-tych rokoch. Po
zrušení družstva sa budova nevyužívala. Obec plánuje na tomto pozemku vybudovať novú obecnú
knižnicu, turisticko-kultúrne a informačné stredisko s predajom suvenírov.
Školstvo
Materská škola v školskom roku 2015/2016 evidovala 34 detí, z toho 21 chlapcov a 13
dievčat. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania získalo 16 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 2015/2016 navštevovalo 147 žiakov. Počet tried bolo 9. Do
prvého ročníka nastúpilo 13 žiakov. Školskú dochádzku ukončilo 20 žiakov, ktorí boli prijatí na
stredné školy. Počet kvalifikovaných pedagogických pracovníkov bolo 16, z toho 1 vychovávateľka
a nepedagogických pracovníkov bolo 9.
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Kultúra
Koledníci Dobrej noviny už tradične navštevujú aj prezidenta Slovenskej republiky. Dobrá
novina je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného obdobia deti
koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí.
Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v
krajinách afrického kontinentu. Dobrú novinu do prezidentského paláca priniesli 14. januára aj
koledníci zo Zákopčia.
Dňa 26. januára bola obec Zákopčie prezentovaná v živom vstupe rádia Regina Banská
Bystrica, v relácii Rádio Regina si vás všíma. Na otázky redaktora rádia Ladislava Eliáša
odpovedala kultúrna referentka Silvia Kupková. Rozprávala o tom, kde sa obec nachádza, aké
dominanty sú v obci a aké podujatia pripravujeme počas roka.
Žiaci zo základnej školy, folklórny súbor Studnička a mažoretky Astry nám 15. mája
predviedli svoje talenty pri príležitosti Dňa rodiny, kde svojim najbližším zaspievali, zatancovali, či
zahrali na hudobných nástrojoch.
V sobotu 28. mája mali deti možnosť využiť svoj voľný čas v prírode. Obec Zákopčie
pripravila, pri príležitosti Dňa detí, turistický pochod k rozhľadni Zákopčie s poznávaním okolitej
prírody. Počas pochodu deti pozorovali rastliny, stromy, zvieratá, odpovedali na otázky. Po
úspešnom zdolaní cieľa získali pamätný list, medailu, sladkosti. Potom sa posilnili špekačkami,
ktoré si opiekli na ohni.
V dňoch 25. – 26. júna sa konal už 9. ročník tradičných Kopaničiarskych hodov v Zákopčí.
Podujatie pripravila obec Zákopčie v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci,
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Dobrovoľným
hasičským zborom Zákopčie – Ústredie. Podujatie bolo zorganizované s finančnou podporou
Žilinského samosprávneho kraja. Areál pod hríbom na Majeri ožil v sobotu večer hodovou
zábavou, ktorú pripravil Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie. Nedeľa sa niesla v duchu
tradičných ľudových tónov. Po odpustovej svätej omši, ktorá sa konala v kostole sv. Jána Krstiteľa
v Zákopčí, si mohli návštevníci pozrieť tradičné remeselné trhy a v Areáli pod hríbom bol pre
divákov pripravený bohatý kultúrny program. Kopaničiarske hody slávnostne otvoril starosta obce
Ing. František Hažík, ktorý v príhovore pripomenul prítomným 355. výročie založenia obce
Zákopčie. Podujatie, ako každoročne, moderoval herec Tomáš Vravník.
Ako prejav vďaky a úcty pripravila obec Zákopčie pre svojich občanov kultúrny program pri
príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý sa uskutočnil 20. októbra v zasadačke Obecného úradu v
Zákopčí. Jubilantom sa prihovoril starosta obce Ing. František Hažík a všetkým srdečne
poblahoželal k ich životnému jubileu. O kultúrny program sa postarali deti z materskej školy a
detský folklórny súbor Studnička.
Pri príležitosti 355. výročia založenia obce sa 30. novembra otvorila nová stála expozícia
ľudovej kultúry „Ako žili naši predkovia“. V expozícii sú umiestnené predmety, ktoré v minulosti
slúžili občanom obce. Nachádza sa v budove Obecnej knižnice v Zákopčí.
Dňa 29. decembra sa v reštaurácii Bakchus u Fľašíka konal prvý ročník Šachového
Holeštiakovho memoriálu (ŠACHOM), ktorý nadväzuje na bohatú tradíciu organizovania
dedinských šachových turnajov ešte z 80-tych rokov minulého storočia usporiadaných v Zákopčí
na Majeri, ktoré organizoval Pavol Holeštiak, popularizátor kráľovskej hry, národovec, viacnásobný
obecný poslanec. Sprievodným podujatím v rámci turnaja bola výstava výtvarných prác žiakov a
diela neprofesionálnych umelcov a prednáška Zaujímavosti z histórie Zákopčia s historikom Mgr.
Martinom Turócim. Organizátorom turnaja bola Kysucká šachová škola, OR SNS Čadca a VZLET
Čadca.
Záujmová činnosť
Mažoretky Astry
Mažoretky Astry vznikli v roku 2008. Vedie ich pani Silvia Hrčková. V tomto roku sa
zúčastnili štyroch súťaží a z každej si priniesli ocenenie. V Púchove obsadili 3. miesto, na
Opavskej ruži vybojovali tiež 3. miesto, v Turzovke, na Tanečných topánkach získali Juniorky 2.
miesto a deti 3. miesto. Na majstrovstvách Slovenska v Malackách sa umiestnili na peknom 5.
mieste.
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Detský folklórny súbor Studnička
Detský folklórny súbor Studnička zo Zákopčia sa už stal bežnou súčasťou kultúrneho života
v obci, detičky svojimi vystúpeniami rozveseľujú divákov nielen v obci Zákopčie, ale i v okolitých
dedinách a mestách. Počas 10 rokov svojho fungovania Studnička reprezentuje obec Zákopčie a
Základnú školu v Zákopčí na mnohých podujatiach, ako napr. Kopaničiarske hody v Zákopčí,
Palárikova Raková, Hody v Rakovej, stavanie a váľanie mája, koledovanie, Jasličková pobožnosť,
Deň matiek, Slávici Kysúc, Beskydský slávik, V rytme ľudového tanca a pravidelne sa zúčastňuje
aj detského folklórneho festivalu Kujem, kujem podkovičku v Kysuckom Novom Meste. Taktiež
navštevuje so svojim programom aj domovy dôchodcov. Od začiatku sa tu vystriedali deti od
malých škôlkarov až po stredoškolákov, dievčatá aj chlapci, a už dlhší čas sa pohybuje priemerný
počet detí v súbore okolo 30. Dôvodom vzniku a fungovania DFS Studnička je potreba viesť deti a
mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času, k spoznávaniu a zachovávaniu kultúrneho
dedičstva nášho ľudu, k tradíciám, k zvykom, nielen z našej obce, ale aj z celého kysuckého
regiónu. Vedúcimi súboru sú Mgr. Katarína Badurová a Mgr. Katarína Franeková.
Knižnica
Obecná knižnica evidovala v tomto roku 13 750 knižničných jednotiek, z toho odborná
literatúra pre dospelých 3 368, krásna literatúra pre dospelých 5 401, odborná literatúra pre deti
731 a krásna literatúra pre deti 4 250. V roku 2016 sa vypožičalo 2 885 knižných jednotiek.
Aktívnych čitateľov bolo 83, z toho 31 detí do 15 rokov. Knižnicu navštívilo 997 návštevníkov, z
toho počet návštevníkov podujatí 150. V tomto roku bolo pripravených 6 vzdelávacích podujatí pre
deti.
Vďaka úspešnému projektu s názvom „Knižnica – múdra a verná priateľka detí" získala
obec finančné prostriedky vo výške 1 500 Eur na zakúpenie nábytku do detského kútika v obecnej
knižnici pre najmenších čitateľov. Účelom realizácie projektu bolo skvalitnenie interiérového
vybavenia. Cieľom projektu je zvýšenie záujmu detí a mládeže o knižnicu, vzbudiť záujem o knihy,
motivovať deti k čítaniu, vytvoriť u nich čitateľské návyky a zručnosti a poskytnúť im nové možnosti
aktívneho trávenia voľného času. Vybavenie detského kútika bolo zakúpené z dotácie Fondu na
podporu umenia.
Cirkevný život
V našom farskom kostole bolo pokrstených 11 detí, z toho bolo 7 chlapcov a 4 dievčatá.
Sobáše uzatvorilo 9 manželských párov. Pohrebov bolo 30, z toho 16 mužov a 14 žien. K prvému
svätému prijímaniu pristúpilo 9 detí, z toho 5 chlapcov a 4 dievčatá.
Rok 2016 bol vyhlásený rokom Milosrdenstva. Pápež František 13. marca 2015 oznámil
slávenie Jubilejného roku milosrdenstva. Tento Svätý rok sa začal na nastávajúcu slávnosť
Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2015 a zavŕšil sa 20. novembra 2016, v
nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva. Naši farníci
putovali koncom februára, začiatkom marca a v októbri do Ríma, kde prešli štyrmi Svätými
bránami, ktoré majú hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a
Santa Maria Maggiore.
Šport TJ Slávia Zákopčie
Futbalový oddiel
V sezóne 2015/2016 hrali futbalisti TJ Slávia Zákopčie v VII. lige z 8. účastníkov skončili na
4. mieste. Dňa 3. júla sa konal 6. ročník futbalového turnaja O pohár Fedora Flašíka. Turnaja sa
zúčastnili TJ Slávia Zákopčie, TJ Slávia Staškov, TJ Slovan Podvysoká a TJ Kysučan Ochodnica.
Pohár vyhrala TJ Slávia Staškov, na druhom mieste skončilo mužstvo TJ Kysučan Ochodnica,
tretie miesto získala TJ Slávia Zákopčie a posledné skončilo mužstvo TJ Slovan Podvysoká.
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Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Tarabov
V tomto roku bol vykonaný iba 1 zásah a to odstránenie spadnutého stromu na miestnu
komunikáciu v miestnej časti u Polievkov. DHZ Zákopčie Tarabov v roku 2016 zorganizoval 2
súťaže. Prvá bola Hasičská 60 – tka, ktorá sa konala v sobotu 2. júla 2016, kde sa stretlo 47 detí
z Kysúc, Oravy, Kolárovic, Púchova a Šuňavy. Výsledky detí: v kategórii prípravka získala Sabína
Golisová 1. miesto a 3. miesto Martin Paseka. V kategórii mladšie dievčatá obsadila 1. miesto
Dominika Plačková, 2. miesto Barbora Golisová a 3. miesto Patrícia Plačková. Druhá súťaž bola
Okresné kolo hry Plameň – jesenná časť – Branný beh – v spolupráci s OV DPO Čadca, kde sa
zúčastnilo súťaže 16 družstiev z Kysúc a 1 z Kolárovic (okres Bytča). Družstvá chlapcov a dievčat
sa umiestnili na 3. mieste. Deti DHZ Zákopčie Tarabov absolvovali Slovenskú ligu v hasičskej 60 –
tke v Martine, Spišskej Novej Vsi, Púchove, Podvysokej, Spišskom Podhradí a majstrovstiev
Slovenska v Banskej Štiavnici, kde získali 3. miesto v kategórii mladšie dievčatá. Muži absolvovali
súťaže: KIA v Skalitom, Okrsková súťaž v Rakovej, TFA - Železný hasič vo Veľkých Karloviciach,
TFA Železný hasič v Makove, TFA Železný hasič - Rozhľadňa Súkenícka vo Veľkých
Karloviciach. DHZ Zákopčie Tarabov organizoval stavanie mája s folklórnym súborom Studnička,
ktorý sa konal 1. mája 2016. Pre prítomných boli pripravené chutné škvarkové pagáčiky a typické
jedlo našich prarodičov a starých rodičov chlieb s masťou.
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Ústredie
Dňa 28. februára zasahoval dobrovoľný hasičský zbor v miestnej časti u Holých, kde boli
podpálené kontajnery na komunálny odpad a taký istý zásah si zopakovali aj 27. novembra. Dňa
5. marca sa zúčastnili pátracej akcie po nezvestnom vo Varíne. Dňa 30. júla vyťahovali malotraktor
s vlečkou u Hlinov, dňa 30. septembra boli pri zahorení komína u Hrošov a dňa 28. mája
zasahovali u Polievkov pri vyliatí potoka z koryta. Dňa 1. októbra absolvovali členovia hasičského
zboru technický výjazd a to čistenie studne s podozrením nakazením uhynutého zvieraťa a
precvičili tak ejektor aj elektrické čerpadlo a elektrocentrálu, všetko len s použitím vody z
hasičského auta Iveco Daily. V oblasti výcviku organizovali už XI. ročník v halovom Päťboji s
účasťou 152 detí z 13-tich dobrovoľných hasičských zborov, kde sa víťazom stali deti z DHZ
Čierne. DHZ Zákopčie – Ústredie obsadilo 2. miesto a DHZ Zákopčie - Tarabov získalo 3. miesto.
Zúčastnili sa aj OK PP v Krásne nad Kysucou, kde získali dievčatá 4. miesto. Okrskové kolo v
branom preteku, ktoré zabezpečovalo DHZ Zákopčie - Tarabov, skončili chlapci na 5.mieste,
dievčatá staršie na 1. mieste a mladšie dievčatá na 4. mieste z celkového počtu 17 družstiev.
Pohárové súťaže žiakov absolvovali v Oščadnici, kde získalo družstvo 3. miesto, v Makove 3.
miesto, v Staškove a v Klubine 2. miesto, v Olešnej získali 5. miesto, v Rakovej a v Čiernom VK
dievčatá obsadili 2. miesto a chlapci 5. miesto.

-4-

