ROK 2 0 1 0
Samospráva
Dňa 12. júna sa na Slovensku uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Premiérkou sa stala Iveta Radičová z SDKÚ-DS. V tomto roku sa 18. septembra
uskutočnilo Referendum. Komunálne voľby sa konali 27. novembra. V našej obci bol
vytvorený jeden volebný obvod s dvoma okrskami, ktoré boli sústredené v budove obecného
úradu. K tomuto dátumu sme mali 1 425 voličov, volieb sa zúčastnilo 699 voličov, čo je 49 %ná účasť. Na voľbu poslancov obecného zastupiteľstva podali kandidátne listiny tieto strany :
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko - navrhlo 7 kandidátov, Slovenská
národná strana - navrhovala 4 kandidátov, Kresťanskodemokratické hnutie - navrhlo 3
kandidátov, Sloboda a Solidarita – 1 kandidáta a 1 kandidát podal kandidátnu listinu ako
nezávislý. Úspešnosť jednotlivých strán v získaní poslaneckých mandátov je nasledovná :
Ľudová strana- Hnutie za demokratické Slovensko - 1 poslanec, Slovenská národná strana 3 poslanci, Kresťanskodemokratické hnutie – 3 poslanci, Sloboda a Solidarita – 1 poslanec
a nezávislý – 1 poslanec.
Poradie zvolených poslancov podľa počtu získaných hlasov je :
1. Vladimír Haluška - 339 hlasov
2. Peter Ščurik, Ing. - 276 hlasov
3. František Klučka - 261 hlasov
4. Vladimír Kupka - 245 hlasov
5. Marta Franeková, JUDr. - 232 hlasov
6. Dušan Šavel - 227 hlasov
7. Eduard Franek - 207 hlasov
8. Zuzana Cenigová, JUDr. - 194 hlasov
9. Peter Šavel - 189 hlasov.
Na post starostu obce kandidovali 2 kandidáti: Ing. Tomáš Cabúk, ako nezávislý kandidát a
Ing. František Hažík, nominant za koalíciu politických strán a hnutí: SMER-SD, KDH, SNS
a ĽS-HZDS. Za starostu obce bol zvolený Ing. František Hažík, ktorý získal 416 platných
hlasov. Jeho protikandidát Ing. Tomáš Cabúk získal 271 platných hlasov.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo dňa 20. decembra komisie pri obecnom úrade s týmito členmi:
- finančná komisia: František Klučka – predseda, Peter Šavel, JUDr. Zuzana Cenigová
- sociálna a bytová komisia: JUDr. Zuzana Cenigová – predseda, Ing. Peter Ščurik, JUDr.
Marta Franeková
- komisia školstva, športu a kultúry: Ing. Peter Ščurik – predseda, Eduard Franek, Pavol
Franek – z odborníkov z radov obyvateľov
- komisia stavebná a životné prostredie: Vladimír Kupka – predseda, Dušan Šavel, Vladimír
Haluška, Jana Larišová – z odborníkov
- komisia na ochranu verejného záujmu: Dušan Šavel – predseda, Peter Šavel, František
Klučka
Pracovný pomer ukončila dňa 31. decembra Eva Cabúková. Novou zamestnankyňou sa
stala Petra Lučanová.
OVPS
Obecná voda a kanalizácia prešla od 1. novembra pod správu SEVAK a.s. Žilina.
Dňa 16. augusta sa konal pohreb pracovníka OVPS Zákopčie Jozefa Hažika. Novým
zamestnancom sa stal Jaroslav Golis.

Stavby
V júli tohto roku sa začalo s prestavbou pravého traktu bývalého zdravotného

strediska u Fľašíka na materskú školu. Stavebné práce sa dokončili v novembri a škôlka sa
do nových priestorov presťahovala začiatkom decembra. Dňa 23. augusta 2010 sa
odovzdalo stavenisko „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie“. Tento
projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Obec
prispeje 5 % z rozpočtu obce. Celkové náklady na projekt sú 516154,89 eur. Stavba má byť
dokončená v júli 2011. Projektantom stavby je firma ARCHEKTA s.r.o., Ing. Stanislav
Mikovčák a dodávateľom stavby je firma M – SILNICE a.s. Pardubice, Česká republika. V
roku 2010 boli realizované stavebné práce na objektoch v časti Stred. Začalo sa
s rekonštrukciou a modernizáciou pútača pri vstupe do obce, autobusovej zastávky
u Fľašíka. Pred bývalým zdravotným strediskom a pred obchodným strediskom sa upravilo
verejné priestranstvo, vybudovali sa chodníky medzi dvoma bytovými jednotkami, odbočkou
k základnej škole a medzi obchodným strediskom a obecným úradom. Dobudováva sa
verejné osvetlenie vstupu do obce u Fľašíka. V roku 2011 sa bude pokračovať so stavebnými
prácami v časti Ústredie. V tomto roku sa pokračovalo vo výstavbe turistickej rozhľadne
v časti Petránky – Marťákov vrch. Pracovníci OVPS vymurovali z kameňa múry do výšky 9
metrov a zabudovali betónové točité schody. Obecná knižnica v Zákopčí sa dočasne
presťahovala do Požiarnej zbrojnice u Fľašíka.
Školstvo
Základnú školu navštevovalo v školskom roku 2009 /2010 182 žiakov. Na škole
pracovalo 18 kvalifikovaných a 2 nekvalifikovaní pedagógovia, z toho 6 odišlo na materskú
dovolenku. Školskú dochádzku ukončilo 23 žiakov 9. ročníka, z toho 15 dievčat a 11
chlapcov. Všetci žiaci prospeli a pokračujú v štúdiu na školách, ktoré si vybrali. Ďalej 3 žiaci
piateho ročníka nastúpili do osemročného gymnázia v Čadci. Správanie žiakov bolo
hodnotené pedagogickou radou ako priemerné. Počas roka sa objavili problémoví žiaci,
ktorých správanie bolo monitorované a konzultované s rodičmi a v centre pedagogickopsychologickom poradenstve a prevencii v Čadci. V tomto školskom roku prospeli všetci žiaci
školy. So samými jednotkami skončilo 45 žiakov, čo predstavuje 25,42 %, oproti minulému
roku je to zlepšenie aj preto, že prvý ročník bol už hodnotený známkami podľa ŠVP ISCED I.
Škola vytvorila priestor pre žiakov v rozličných oblastiach mimoškolskej činnosti. Žiaci mali
možnosť zapájať sa do vedomostných, športových, umeleckých súťaží organizovaných cez
rozličné projekty podporované MŠ SR a ďalšími organizátormi. Zamestnanci školy sa
každoročne zapájajú do projektov. Ich snahou je skvalitnenie vyučovacieho procesu, získanie
nových vedomostí o rodisku žiakov, upevňovanie všeobecných vedomostí a poznatkov.
V rámci krúžkovej činnosti žiaci reprezentujú svoju školu a obec predovšetkým v športových
aktivitách vo florbalovej lige, futbalových turnajoch, streleckých súťažiach, volejbale,
vybíjanej, v bedmintone. Žiaci z detského folklórneho súboru Studnička a zo súboru
mažoretiek – Astry prezentujú svoje zručnosti na rôznych vystúpeniach nielen v obci,
v okrese, ale aj mimo republiky. Žiaci sa zapájajú do aktivít s environmentálnou tematikou:
Deň Zeme, Stromy poznania, zbieraním Ekopakov, triedením odpadu. Z dlhodobého
hľadiska je napĺňaná stratégia školy vybudovať športovo – oddychový areál, ktorý by sa
využíval najmä na športovú činnosť žiakov.
Kultúra
Dňa 13. februára usporiadala Monika Lanková v Požiarnej zbrojnici Fašiangovú
zábavu. V marci – Mesiaci knihy navštevovali deti z MŠ a ZŠ obecnú knižnicu, kde si mohli
preveriť svoje znalosti o knihách. Odpovedali na otázky v literárnych testoch, doplňovačkách
a hádankách. Na Veľkú noc sa v Požiarnej zbrojnici uskutočnila Veľkonočná zábava, ktorú
zorganizovala Monika Lanková. V apríli navštívil našu základnú školu cirkus z Ukrajiny. Dňa
9. mája sa v Požiarnej zbrojnici uskutočnil Deň matiek. Deti z MŠ a ZŠ si pripravili pre
mamičky a babičky kultúrny program. Starosta obce Ing. František Hažík sa na úvod
programu prihovoril všetkým mamám. Dňa 27. júna sa v našej obci konali dve akcie.

Uskutočnil sa III. ročník Kopaničiarskych hodov, ktorý zorganizoval DHZ Ústredie
v spolupráci s obecným úradom a futbalový turnaj O pohár Fedora Flašíka, ktorý
organizovala TJ Slávia Zákopčie. Slávnostný výkop uskutočnil Fedor Flašík, ktorý bol
zároveň aj sponzorom turnaja. Do súťaže venoval poháre s medailami a taktiež putovný
pohár. Všetkým štyrom súťažiacim družstvám daroval futbalové lopty. V dňoch 7. – 8.
októbra navštívil našu obec cirkus Lankson, ktorý bol pri ZŠ. Dňa 26. októbra sa v zasadačka
obecného úradu uskutočnilo Stretnutie jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhle jubileum
70 a 80 rokov. Deti z MŠ a detského folklórneho súboru Studnička pripravili pre oslávencov
kultúrny program. Starosta obce Ing. František Hažík ich srdečne privítal, pogratuloval im k
jubileu a odovzdal darčeky. Pre jubilantov bolo pripravené aj malé občerstvenie. Dňa 16.
novembra sa v ZŠ Zákopčie uskutočnili oslavy k 55. výročiu založenia školy. Na oslavy boli
pozvaní aj bývalí učitelia a zamestnanci, ktorí v minulosti vyučovali a pracovali na základnej
škole. Dňa 26. decembra sa v pohostinstve U Moniky konala Štefanská zábava so skupinou
Urwy drut.
C i r k e v n ý ž i vo t
V tomto roku pokrstil pán farár Vdp. Mgr. Igor Čuntala 11 detí, z toho 3 chlapcov a 8
dievčat, zosobášil 9 manželských párov a pochoval 36 ľudí, z toho 17 mužov a 19 žien.
Vo februári sa uskutočnil v Požiarnej zbrojnici u Fľašíka Karneval osobnosti. Deti z farnosti si
pripravili veľa zaujímavých masiek. Zabávali sa pri rôznych súťažiach a tanci. Na Veľkonočnú
nedeľu si deti z farnosti pod vedením p. Jopčíkovej pripravili divadelnú hru „2 cesty“. Na
sviatok sv. Floriána sa vo farskom kostole v Zákopčí uskutočnila sv. omša pre hasičov
Dobrovoľných hasičských zborov v Zákopčí. Dňa 16. mája sa v našej farnosti konala
slávnosť Prvého svätého prijímania. Sviatosť prijalo 19 detí, z toho 9 chlapcov a 10 dievčat.
V auguste posvätil pán farár nový kríž u Hrošov, ktorý osadili obyvatelia miestnej časti
Hrošov. V časti Majer bola posvätená nová kaplnka, ktorú postavila rodina Bučkova. Dňa 25.
decembra bola v našom farskom kostole Jasličková pobožnosť. Gospelová skupina Karmel
zo Zákopčia vydala svoje prvé CD. V závere roka pán farár zabezpečil vydanie nástenných
kalendárov a malých kalendárikov.
Štatistika
Počet obyvateľov k 31. 12. 2010 bol 1794. Podľa evidencie obyvateľov sa narodilo 16
detí, z toho 8 chlapcov a 8 dievčat. Manželstvo uzatvorilo 9 párov. Zomrelo 26 občanov,
z toho 12 mužov a 14 žien. Prisťahovalo sa 15 a odsťahovalo 19 občanov.
Spolky a organizácie
V roku 2010 evidoval Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie 82 členov , z
toho 35 žien. Žiakov do 16 rokov je 28, z toho je väčšina dievčat. Najstarším členom vo veku
84 rokov je pán Lukáš Sýkora a najmladším členom Barbora Husarčíková vo veku 9 rokov.
V roku 2010 evidoval Dobrovoľný hasičský zbor dva požiare, ktoré boli zapríčinené
vznietením sadzí v komíne. V prvom prípade informoval veliteľ Dobrovoľného hasičského
zboru Milan Franek občianku, ako má postupovať pri hasení a v druhom prípade zasahoval
veliteľ aj s členom hasičského zboru Ivanom Mojtekom priamo v dome , kde dohasili už
pomaly vyhorené sadze. V uznesení mal Dobrovoľný hasičský zbor za úlohu jedno taktické
cvičenie a preškolenie hasičskej jednotky, čo sa im nepodarilo splniť. Na úseku výcviku a
súťaží žien a mužov to bolo tiež slabé a nezúčastnili sa ani okrskového kola previerky
pripravenosti v Skalitom, zato na súťažiach v ich okrsku sa zúčastnili. Bolo to na okrskovej
súťaži v Olešnej v útoku vodný zdroj potok čerpanie vody cez ejektor pomocou suda a
vedier, kde obsadili posledné miesto. Potom sa zúčastnili na pohári starostu obce Staškov a
na pohári Ľudovíta Heglasa, kde sa im podarilo vybojovať pre nich úspešné 10. miesto. Na
úseku s Mladými hasičmi je zbor úplne spokojný, lebo tam urobili veľa dobrej práce, čo je
základom zboru. V marci usporiadali súťaž v Halovom päťboji, kde sa zúčastnilo 110 detí, a

to v disciplínach štafeta dvojíc, streľba zo vzduchovej zbrane na terč, viazanie uzlov,
rozvíjanie hadíc a šplh na lano. Vyhralo Čierne, DHZ Ústredie obsadilo druhú a piatu priečku
v družstvách, v kategórii dvojíc dopadli najlepšie. Na okresnom kole Hry plameň v Turzovke
dievčatá skončili na 2. mieste, na pohárových súťažiach v Oščadnici skončili chlapci na 8.
mieste z 15, dievčatá 4. miesto zo 4, v Rakovej chlapci 4. miesto, dievčatá 5. miesto, v
Čiernom chlapci 9. miesto, dievčatá 5. miesto, v Staškove mali zastúpenie až troch družstiev,
v Novej Bystrici v jesennom brannom preteku mali zastúpenie až 4 družstvá s dobrým no nie
pohárovým umiestnením. Na úseku prevencie sú priebežne vykonávané prehliadky, avšak
často narážajú na neústretovosť občanov a riešenie závad či ich odstraňovaní.
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Tarabov evidoval v roku 2010 101 členov, z
toho 75 mužov a 26 žien. Najstarším a zakladajúcim členom vo veku 87 rokov je pán Jozef
Hažík, najstaršou členkou vo veku 90 rokov je pani Agáta Valáríková. Na vlastnú žiadosť
odstúpil a ukončil členstvo 1 člen a opustili 3 členovia a 1 členka. Do zboru prijali 5 nových
členov a 1 členku. V roku 2010 evidoval Dobrovoľný hasičský zbor celkom 2 požiare s
priamou škodou 130 eur. K usmrteniu a zraneniu nedošlo. Pod Dobrovoľný hasičský zbor
Tarabov patrí v rámci prevencie a preventívnych činností 427 objektov, ktoré sú rozdelené
do dvoch skupín. Do prvej patria chaty, rekreačné chalupy a staršie drevené objekty, ktorých
je 325, kde sa preventívne prehliadky vykonávajú každé 3 roky a do II. skupiny patria
murované stavby a novostavby, ktorých je 102. Prehliadkové skupiny sa v obvode rozdelili na
5 častí tak, že by sa mali každý rok previesť prehliadky v jednej časti obvodu. S družstvom
žiakov sa zúčastnili na Halovom päťboji v Zákopčí, kde sa umiestnili na 3. mieste, na súťaži
Penzión Gajus v Oščadnici, získali 5. miesto, na okresnom kole v Turzovke, získali 3. miesto.
Zúčastnili sa na pohárových súťažiach: Pekárne Vilija – pohárová súťaž Raková, pohárová
súťaž Staškov, Čierne, branný pretek Nová Bystrica. S družstvom mužov sa zúčastnili na
okrskovej súťaži Olešná, kde sa umiestnili na 4. mieste, na okrskovom kole Skalité, kde
získali výkonnostné triedy. Muži I. výkonnostnú triedu, dorastenci III. výkonnostnú triedu.
Ďalej sa zúčastnili na pohárovej súťaži o Putovný pohár starostu obce Makov a na pohárovej
súťaži Memoriál Ľudovíta Heglasa Raková. Zúčastnili sa na Hasičskej púti v Rajeckej Lesnej.
V súčasnosti je Dobrovoľný hasičský zbor Tarabov bez veliteľa, z dôvodu odsťahovania sa
doterajšieho veliteľa. Funkciu veliteľa zatiaľ zastupuje zástupca veliteľa pán Pavol Franek.
Šport
TJ Slávia Zákopčie – futbalový oddiel
V sezóne 2009/2010 dosiahli historicky výborné 2. miesto dorastenci a žiaci tiež skončili na
peknom 4. mieste. Dospelí hrali v II. triede ObFZ Kysúc. Skončili na 5. mieste, kde odohrali
18 zápasov, z toho bolo 9 výhier a 9 prehier. Skóre 37 : 25 a získali 27 bodov. Dorastenci
hrali v I. triede ObFZ Kysúc a obsadili 2. miesto , odohrali 22 zápasov, z toho mali 15 výhier,
1 remízu a 6 prehier. Skóre 54 : 34, získali 46 bodov. Žiaci hrali v I. triede skupiny „B“
a obsadili 4. miesto, odohrali 14 zápasov, z toho bolo 6 výhier, 3 remízy a 5 prehier. Skóre 25
: 19, získali 21 bodov.
Počasie
Začiatok januára bol na Kysuciach pomerne teplý. Denná teplota sa pohybovala
okolo + 7 stupňov. Mrazy vyvrcholili až koncom januára, kedy priemerná nočná teplota
poklesla až na – 20 stupňov. Začiatkom februára prišlo oteplenie, denná teplota bola okolo
+ 8 stupňov, v noci okolo 0 stupňov. V marci napadlo na Kysuciach veľa snehu, čo spôsobilo
v niektorých častiach Kysúc problémy s dopravou. V máji zasiahli Kysuce silné búrky, z čoho
vznikli záplavy, ktoré zničili úrodu, zaplavené boli pivnice v niektorých domoch. Na Kysuciach
bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Celý mesiac máj bol upršaný a chladný. Podľa
meteorológov nebol takýto máj už 70 rokov. Koncom roka pretrvávali silné mrazy. V mesiaci
december sa striedali dni so silnými mrazmi s teplými dňami.

