ROK 2020
P a n d é m i a o c h o r e n i a COVID-19
Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje vírus SARS-CoV-2,
neobišla ani Slovensko. Miesto pôvodu je v Číne. Prvý prípad bol na Slovensku potvrdený
6. marca 2020. Prvé preventívne opatrenia boli prijaté už vo februári. Ústredný krízový
štáb Slovenskej republiky vyhlásil odporúčania, aby sa ľudia vyhýbali verejným
podujatiam, nenavštevovali domovy dôchodcov, nemocnice, bohoslužby. Obyvateľom boli
zverejnené odporúčania, ktoré majú dodržiavať: umývať si často ruky, nepodávať si ruky,
používať ochranné rúška na tvár, používať dezinfekciu na ruky v obchodoch, kostoloch,
úradoch, vo verejných budovách, dodržiavať odstup medzi sebou. Ministerstvo
zdravotníctva SR zasielalo SMS správy obyvateľom s odporúčaniami, čo majú robiť. V
obchodoch majú seniori nad 65 rokov vyhradený čas na nákup od 9:00 do 11:00 hod. Od
12. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá stále trvá. Od 16. marca 2020
sa uzatvorili školy a zároveň začal platiť núdzový stav, ktorý trval do 14. júna 2020. Úradné
hodiny na obecnom úrade v Zákopčí sa skrátili na 3 dni v týždni po 3 hodinách pre
verejnosť. Vybavovali sa iba nutné prípady. Zatvorila sa knižnica. Obec nakúpila ochranné
rúška, ktoré sa rozviezli občanom po celej obci. Taktiež bol zabezpečený rozvoz nákupov
pre seniorov. Prvé potvrdené prípady na koronavírus sme mali v našej obci 20. júna 2020
a to v miestnej časti u Holých. Druhý núdzový stav bol vyhlásený 1. októbra 2020. Od 12.
októbra 2020 bolo školské vyučovanie prerušené a do konca kalendárneho roka 2020 sa
neobnovilo. V dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020 sa na Slovensku uskutočnilo
celoplošné testovanie na COVID-19. V našej obci sa testovalo v Základnej škole u Fľašíka
a v Kultúrnom dome u Tarabov. Vykonalo sa 1260 testov, z toho bolo 36 pozitívnych
prípadov. Druhé kolo sa konalo 7. a 8. novembra 2020. V našej obci sa dalo otestovať
1195 ľudí, z toho bolo 6 pozitívnych. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa na
Slovensku začalo 26. decembra 2020. Tomuto ochoreniu podľahlo aj niekoľko obyvateľov
našej obce.
Investície v obci
V tomto roku sa dokončila rekonštrukcia a revitalizácia priestorov sály v bývalej
požiarnej zbrojnici u Fľašíka. V roku 2019 sa vymenili okná, niektoré sa zamurovali.
Vymenila sa elektroinštalácia, vyhrievacie telesá, zrekonštruovali sa toalety a kuchyňa.
Zakúpili sa nové stoly, stoličky a kompletné vybavenie inventáru. Celkové náklady na
rekonštrukciu a vybavenie boli vo výške 89.951,58 Eur. V marci obec zakúpila osobné
motorové vozidlo Škoda Kamiq v hodnote 16.997 Eur. Obec odkúpila pozemky pod
cintorínom od Rímskokatolíckej cirkvy, Farnosť Zákopčie, do vlastníctva obce za kúpnu
cenu 17.318 Eur. Po dlhých rokoch neúspechu sa obci podarilo odkúpiť pozemok pod
budovou obecného úradu s priľahlou parcelou za kúpnu cenu vo výške 11.000 Eur. Tento
rok sa začalo s prvou etapou opráv miestnych komunikácií. V novembri sa opravili
komunikácie vo výške 50.871,74 Eur.
Povodne
Po výdatných zrážkach došlo dňa 2. júla 2020 v obci k rýchlemu stúpaniu hladiny
vody vo vodných tokoch a jeho prítokoch v katastrálnom území Zákopčie s vyliatím vody z
koryta a zaplavením územia katastra v lokalitách u Polievkov, Kľukov a Hrošov. V obci bol
o 18:50 hod. vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Vplyvom povodňovej situácie voda
zaplavovala domy a ničila súkromný a obecný majetok. Boli zatopené záhrady, dvory,
pivnice rodinných domov, poškodená cesta do Polievkov, u Strakov, do Komaka, Gacov, u
Škripka, u Kľukov sa zatrhol breh potoka, v osade u Šemrov bol zatrhnutý breh v záhrade.
Zamestnanci Organizácie verejnoprospešných služieb Zákopčie odstraňovali nánosy z
komunikácií, spevňovali zatrhnuté brehy, zabezpečili vyčistenie priepustov pod miestnymi
komunikáciami. V miestnej časti u Kľukov, sa robili úpravy brehu potoka navozením
lomového kameňa na spevnenie zatrhávajúcich sa brehov. Dňa 4. júla 2020 bol odvolaný
III. stupeň povodňovej aktivity.
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Školstvo
Materskú školu, v školskom roku 2019/2020, navštevovalo 49 detí, ktoré boli
rozdelené do troch tried. Predškolákov bolo 17. Škôlku navštevovali aj dve deti, ktoré mali
menej ako 3 roky. V materskej škole pracovalo päť kvalifikovaných pedagógov vrátane
riaditeľky. Dobrovoľnícku činnosť vykonával jeden zamestnanec. V škôlke pracoval jeden
nepedagogický zamestnanec (upratovačka). V tomto roku absolvovali adaptačné
vzdelávanie tri začínajúce pani učiteľky. Z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu COVID-19,
bola v čase od 16. marca do 31. mája 2020 prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť
materskej školy, no aj napriek tomu sa mohli predškoláci naďalej vzdelávať. Triedna
učiteľka sa venovala upevňovaniu a rozširovaniu ich kľúčových kompetencií
prostredníctvom vypracovaných námetov na hry a aktivity. Ponúkla rodičom zaujímavé
nápady, informácie, pracovné listy, videá a linky podľa tém Školského vzdelávacieho
programu, ktoré boli pravidelne každý týždeň zverejňované na webovej stránke
www.zakopcie.sk.
Základnú školu navštevovalo v školskom roku 2019/2020 128 žiakov. Vyučovanie
prebiehalo v 9 triedach. Do prvého ročníka nastúpilo 12 žiakov. V škole vyučovalo 19
kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Školskú dochádzku ukončilo v základnej
škole 15 žiakov deviateho ročníka a jeden žiak piateho ročníka, ktorý nastúpil na
osemročné gymnázium. Kvôli pandémii COVID-19 boli žiaci prvého ročníka pri
koncoročnom hodnotení hodnotení slovne. Dôvodom bolo prerušené vyučovanie od 16.
marca do 31. mája 2020. Od 1. júna 2020 bola dochádzka do základnej školy na
dobrovoľnej báze. Z dôvodu pandémie bolo zrušené testovanie deviatakov. Posledná
inšpekčná kontrola bola v škole vykonaná Štátnou školskou inšpekciou 6. februára 2019.
Dotácie na žiaka boli zo štátneho rozpočtu 405.724,12 Eur. Príspevok od rodičov alebo
inej osoby bol 3.004,41 Eur, z toho na školský klub detí 2.247 Eur a z 2% z dane 757,41
Eur. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení
podľa financovaných aktivít boli vo výške 3.968 Eur. Finančné prostriedky získané od
rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb boli vo
výške 20.137,29 Eur. Z úspešného projektu získala škola 38.887 Eur.
Kultúra
V našej obci sa 30. januára 2020 uskutočnilo slávnostné Uvítanie detí do života. V
roku 2019 sa do radov našich najmladších občanov zapísalo 21 detí. V úvode sa všetkým
prítomným prihovoril starosta obce Ján Slaninák. Kultúrnym programom spríjemnili
posedenie deti z materskej školy a detský folklórny súbor Studnička. Rodičia
novonarodených detí boli po zapísaní sa do pamätnej knihy obce obdarovaní nielen
symbolickým kvetom vďaky, ale aj malým darom a pamätným listom. Celá slávnosť
prebehla v príjemnej atmosfére.
V sobotu 15. februára 2020 sa Kultúrnom dome u Tarabov uskutočnil 1. ročník
Plesu obce Zákopčie. Počas príchodu privítal všetkých hostí starosta obce Zákopčie Ján
Slaninák a ľudová hudba Kamenčan zo Zákamenného, ktorá vyplňovala svojím
programom aj všetky prestávky počas plesu. Ples slávnostne otvoril starosta obce,
moderátorom večera bol Dominik Slaninák. O skvelú zábavu, ktorá trvala až do rána, sa
postaral DJ Banderas zo Skalitého. Pozvanie na ples medzi inými prijali starosta obce
Podvysoká JUDr. Ján Opial s manželkou, starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton
Varecha s manželkou, starostka obce Klubina Mgr. Božena Poliačková, starosta obce
Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý a plesu sa zúčastnila aj zástupkyňa primátora
mesta Čadca Mgr. Xénia Šurhaňáková.
V nedeľu 1. marca 2020 sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti 20.
výročia tragickej smrti vdp. Jána Hlaváča, ktorý pôsobil v našej obci od roku 1993, až do
jeho tragickej smrti 1. marca 2000. O 10:30 hod. bola nedeľná sv. omša v našom farskom
kostole, ktorú slúžil brat Jána Hlaváča vdp. Jozef Hlaváč. V Obecnej knižnici v Zákopčí sa
o 14:00 hod. začala výstava fotografií, ktoré zachytávali činnosť Jána Hlaváča v našej
farnosti a beseda s jeho súrodencami a našimi občanmi, ktorí si zaspomínali na tohto
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výnimočného človeka. Výstava fotografií bola sprístupnená pre verejnosť do 6. marca
2020. Výstavu si mohli návštevníci pozrieť v pracovných dňoch (okrem štvrtka) v čase od
7:30 do 15:30 hod..
V tomto roku sa kvôli pandémii koronavírusu neuskutočnili niektoré podujatia, ktoré
obec každoročne organizuje: Deň rodiny, Kopaničiarske hody, Naši jubilanti, Zakopčianske
Vianoce.
Z obecnej matriky
Počet obyvateľov k 31.12.2020 bol 1721. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 33
obyvateľov a 27 obyvateľov sa prihlásilo na trvalý pobyt. V tomto roku sa narodilo 16 detí,
z toho 7 chlapcov a 9 dievčat. Opustilo nás 21 občanov, z toho 15 mužov a 6 žien. Na
obecnom úrade boli 3 sobáše.
Obecná knižnica v Zákopčí
Dňa 13. februára 2020 sa v Obecnej knižnici v Zákopčí uskutočnil workshop pre
žiakov prvého stupňa základnej školy na tému „Prvá pomoc pre deti“, ktorú odprezentovali
pracovníci Zdravotnej záchrannej služby, Bc. Pavlína Maráčková a Bc. Vladimír Sojka.
Žiakom ukázali, ako podať prvú pomoc pri krvácaní, zlomeninách, dusení a KPR. Mohli sa
tak vcítiť do úlohy malých záchranárov a prakticky si vyskúšať poskytnutie prvej pomoci.
Žiaci si po prednáške uvedomili, že poskytnúť prvú pomoc nie je žiadna hračka a určite aj
to, že jej poskytnutie je morálnou povinnosťou každého z nás.
Dňa 23. júla 2020 sa v Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, konalo slávnostné pracovné stretnutie knihovníkov
verejných knižníc regiónu Kysúc, na ktorom bola zhodnotená činnosť knižníc za rok 2019.
Osobitosťou tohtoročného spoločného rokovania bolo odovzdávanie ocenenia
„Knihovnícky počin 2019“ knižniciam a knihovníkom verejných knižníc v metodickej
pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci v rôznych kategóriách. Po dosiahnutí skvelých
výsledkov bolo ocenenie udelené aj knihovníčke Obecnej knižnice v Zákopčí Silvii
Kupkovej - Za kvalitnú prácu s používateľmi a čitateľmi. Ďalšie kategórie, v ktorej získala
knihovníčka ocenenie boli - Za kvalitnú akvizičnú činnosť knižnice v oblastiach
zabezpečovania finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu od zriaďovateľa
knižnice, dotácií z Fondu na podporu umenia, zabezpečenia pravidelného nákupu kníh a
periodík a tretie ocenenie - Za inšpiratívne nápady v knihovníckej práci, ktoré skvalitnili
prácu knižnice, spropagovali knižnicu a jej činnosť v komunite, v obci.
Cirkevný život
Po prvýkrát v histórii sa v kostoloch slávili Veľkonočné sviatky bez účasti verejnosti.
V kostoloch bolo pozastavené slávenie bohoslužieb okrem pohrebov, krstov a sobášov, ale
s obmedzeným počtom ľudí. Od 6. mája 2020 sa mohli slúžiť sväté omše s maximálnym
počtom 46 osôb. Sedieť sa mohlo šachovnicovo, v každej druhej lavici. V kostole sa
museli dodržiavať prísne hygienické podmienky, pri vstupe do kostola sa použila
dezinfekcia na ruky, sväteničky sa nesmeli používať. Do kostola sa mohlo vstúpiť len s
prekrytím horných dýchacích ciest, nesmeli sa podávať ruky na znak zmierenia. Od 15.
októbra 2020 boli opäť pozastavené slávenia bohoslužieb. Počas vianočných sviatkov sa
slúžili sväté omše, ale s obmedzeným počtom veriacich. Biskupi udelili dišpenz od
povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. V nedeľu 16. augusta 2020 sa v našom
farskom kostole sv. Jána Krstiteľa konali slávnostné sväté omše pri príležitosti osláv 50.
výročia od kňazskej vysviacky vdp. Ladislava Ostráka - nášho rodáka. Po prvej svätej
omši mu k výročiu zablahoželal poslanec obecného zastupiteľstva v Zákopčí Michal
Plaček. Po druhej svätej omši slávnostne uvítal pána dekana starosta obce Zákopčie Ján
Slaninák, ktorej sa zúčastnili veriaci podľa starých tradícií v ľudových krojoch.

-3-

V utorok 1. septembra 2020 sa konal v našej obci Farský deň.
Kvôli nepriaznivému počasiu sa neuskutočnila púť od kostola a program začal svätou
omšou v kaplnke u Holešov, počas ktorej vystúpil náš spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa a
folklórny súbor Svrčinka zo Svrčinovca.
Jednota dôchodcov Slovenska
V roku 2020 bolo rozšírené ochorenie COVID-19, z toho dôvodu sa členovia
nemohli často stretávať a plánované spoločné akcie nemohli uskutočniť. Napriek tomu sa
členovia, ktorých je 44 stretli trikrát na zasadnutí – 16. januára 2020, na výročnej členskej
schôdzi 13. februára 2020 a 4. augusta 2020. Z plánovaných akcií sa podarilo uskutočniť
besedu s Mgr. Františkom Linetom, náčelníkom Mestskej polície v Čadci, ktorá sa týkala
prevencie pred podvodmi na dôchodcov. Zúčastnilo sa jej 20 dôchodcov a konala sa 28.
januára 2020. Ďalšou akciou bol turistický výlet na Hrebienok vo Vysokých Tatrách, kde si
pozreli vytvorené ľadové sochy. Akcia sa konala 30. januára 2020 a zúčastnilo sa jej 14
členov. V rámci rekondičných pobytov využili dôchodcovia možnosť zúčastniť sa pobytov v
kúpeľných strediskách v mesiacoch apríl až október a to v Trenčianskych Tepliciach – 1
dôchodca, v Nimnici – 2 dôchodcovia a v Turčianskych Tepliciach – 7 dôchodcov.
Spoločné akcie dôchodcov sa nekonali až do jesene, kedy sa stretli 20. augusta 2020 na
opekačke v areáli športovcov u Fľašíka vedľa ihriska, ktorej sa zúčastnilo 25 dôchodcov.
Športové podujatia
Dňa 4. januára 2020 sa uskutočnil 10. ročník Farskej hokejovej ligy (FHL), ktorý mal
tento rok formát jednodňového turnaja. Premiérovo sa odohral na multifunkčnom ihrisku
pri základnej škole u Fľašíka a zápasy o 3. miesto a finále ponúkli atraktívne duely pod
umelým osvetlením. Celé podujatie odštartovalo slávnostným buly, ktoré vhodili starosta
obce Zákopčie Ján Slaninák a správca farnosti Zákopčie Mgr. Ing. Karol Vallo. Na 10.
ročníku FHL sa predstavilo celkovo 8 mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín.
Celkovým víťazom turnaja sa stal tím TJ Slávia Zákopčie, ktorý porazil v napínavom finále
HK Príklep až po samostatných nájazdoch 2:1. Tretie miesto obsadilo družstvo Wild Wings
po víťazstve nad tímom Orly Kráľovské. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Vladimír
Haluška st. (Wild Wings) a najlepším strelcom 10. ročníka FHL bol Martin Riško (TJ Slávia
Zákopčie).
Konečné poradie:
1. TJ Slávia Zákopčie
2. HK Príklep
3. Wild Wings
4. Orly Kráľovské
5. Fatality Team
6. Golden Hands
7. Top Squad
8. Pedro
V sobotu 12. septembra 2020 sa po druhýkrát uskutočnil beh amatérskych bežcov
Zakopecká cezpoľná 20-tka, ktorý organizovala za prísnych hygienických opatrení Obec
Zákopčie, so štartom a cieľom v Zákopčí - Ústredí v celkovej dĺžke 20 700 m. Behu
naprieč Zákopčím a jeho nádhernou prírodnou scenériou sa tento rok zúčastnilo celkovo
43 pretekárov. V kategórii mužov a celkovo najlepší čas 1:25:48 dosiahol Štefan Štefina z
Dubnice nad Váhom a obhájil svoje prvenstvo z minulého roka, na 2. mieste skončil
Tomasz Wróbel so susedného Poľska (1:30:58) a 3. miesto obsadil Peter Benčík zo
Skalitého (1:34:46). Kategóriu žien ovládla, podobne ako u mužov, vlaňajšia víťazka
Daniela Vorková z Čierneho s výsledným časom 1:42:50 pred Dominikou Vanákovou z
Čadce (1:54:54) a na 3. mieste sa umiestnila Margita Kirkpatrick z Rakovej (1:55:27). V
kategórii najlepší Zakopčan s časom 1:53:06 dobehol do cieľa Branislav Mazúr. Každý
účastník registrovaný online dostal na pamiatku tričko, po dobehnutí do cieľa medailu a
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osobne od starostu obce Zákopčie Jána Slanináka a zástupcu starostu Mgr. Františka
Lineta pamätný list. Tí najlepší bežci boli odmenení aj vecnými cenami. Na organizácii a
zabezpečení bezproblémového priebehu celého podujatia sa podieľali: Obec Zákopčie,
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Ústredie, Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie Tarabov. Partnermi podujatia boli: Šurik s.r.o - stavebná spoločnosť, Autoprofit Čadca s.r.o,
Hotel Severka Zákopčie. Mediálnym partnerom boli: mojekysuce.sk, facebookový portál
InfoZákopčie. Zvlásť patrilo poďakovanie zdravotníkom z K-9 Training Center Žilina.
Telovýchovná jednota Slávia Zákopčie
Občianske združenie pod názvom Telovýchovná jednota Slávia Zákopčie oficiálne
vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 16. júla 1990. V roku 2020 tak členovia
združenia oslávili už 30 rokov nepretržitej pôsobnosti v oblasti športu a rozvoja telesnej
kultúry. S cieľom motivovať deti, mládež, dospelých, ale aj seniorov k aktívnemu tráveniu
svojho voľného času sa činnosť združenia zameriavala najmä na údržbu a prevádzku
športového areálu futbalového ihriska pri Základnej škole Zákopčie. Aj napriek nepriaznivej
epidemiologickej situácii spôsobenej celosvetovou pandémiou COVID-19 začali členovia
združenia s postupnou obnovou celého športového areálu futbalového ihriska. V roku
2020 sa zrealizovali rôzne aktivity, ako bola účasť a aktívna pomoc pri organizovaní
hokejbalového turnaja na multifunkčnom ihrisku. Členovia TJ Slávia Zákopčie obsadili prvé
miesto. Zabezpečili realizáciu a údržbu bežkárskej stopy na futbalovom ihrisku, ktorá bola
v prípade priaznivého počasia voľne dostupná pre všetkých občanov. Pravidelne sa robila
údržba hracej plochy futbalového ihriska, ako bolo kosenie, zavlažovanie, hnojenie,
valcovanie, vyrovnávanie terénu a dosadzovanie trávy. Robila sa pravidelná údržba
celého športového areálu futbalového ihriska a jeho okolia – kosenie, odstraňovanie
inváznych rastlín, čistenie okolia od odpadkov. Rozšírili plochu pod altánkom, odstránili
staré unimobunky, osadili obrubníky a vybudovali novú zámkovú dlažbu. Kompletne
obnovili pieskovisko, odrazovú dosku, rozbehovú dráhu a vybudovali príjemné posedenie
v tesnej blízkosti pieskoviska. Organizovali pravidelné športové, kultúrne a spoločenské
aktivity, ako bol hokejbal, futbal, tenis, cyklistika, turistika, sledovanie športových prenosov,
grilovanie a pod.. Pracovali s deťmi a mládežou formou futbalového krúžku v Základnej
škole Zákopčie. Aktivity boli do značnej miery obmedzené z dôvodu pandémie COVID-19.
Svojpomocne vybudovali novú stavbu slúžiacu, ako sklad a spoločenská miestnosť v
tesnej blízkosti altánku. Administratívne sa zastabilizovala činnosť občianskeho združenia.
Došlo k niekoľkým zmenám, ako bola zmena štatutára, stanov, sídla združenia,
bankového účtu a vytvorenie elektronickej schránky. Zruženie sa snažilo získať finančné
prostriedky zapojením sa do rôznych výziev a grantových schém, taktiež zaslaním žiadosti
o dotáciu z obce Zákopčie, či registráciou do zoznamu prijímateľov 2% z daní.
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie Tarabov
V roku 2020 sa aj napriek pandémii COVID-19 mladší členovia zboru zúčastnili
niekoľkých súťaží. V rámci Slovenskej ligy v behu na 60 metrov, na súťažiach v Spišskej
Novej Vsi, Spišskom Podhradí a v Banskej Bystrici. Zo všetkých súťaží odchádzali s
nejakou trofejov. Najlepšie sa darilo Sabíne Golisovej, ktorá sa na základe celkových
výsledkov v súťažiach umiestnila na 3. mieste v kategórii mladších dievčat. V tomto roku
sa zbor zapojil do výzvy nadácie KIA – Šport v regióne, v ktorej bol úspešný a získal grant
vo výške 5.000 Eur, z ktorého zakúpili technické vybavenie na zabezpečenie Územného
kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. septembra 2020 na ihrisku pri Základnej škole Zákopčie.
Napriek pandemickým opatreniam sa im podarilo zorganizovať veľmi peknú súťaž, na
ktorej sa zúčastnilo 14 súťažných tímov. Členovia dobrovoľného zboru sa počas roka
zúčastnili šiestich zásahov: odstraňovali spadnuté stromy v obci, čistili priepusty,
zasahovali pri povodniach, ktoré boli 2. júla 2020, odstraňovali bodavý hmyz, dezinfikovali
priestory základnej a materskej školy, pomáhali pri celoplošných testovaniach na
ochorenie COVID-19, ktoré sa konali v našej obci. Zorganizovali brigádu, počas ktorej
upravovali priestory Hasičskej zbrojnice u Tarabov.
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Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie Ústredie
V roku 2020 pokračoval hasičský zbor v halových súťažiach žiakov, a to v Bytči a v
Hliníku nad Váhom. Spolu s deťmi sa zúčastnili exkurzie v Hasičskom a záchrannom
zbore v Čadci. Vyhlásením covidových opatrení sa po pätnástich rokoch prerušila súťaž v
Halovom päťboji, ktorú organizoval dobrovoľný hasišský zbor Zákopčie Ústredie. Činnosť
zboru sa obmedzila len na zásahovú činnosť: lesný požiar na Petránkach, povodne, 2. - 3.
júla 2020 a 13. októbra 2020, technické zásahy: odstránenie osieho hniezda, čistenie
studní a kanálov - 7 krát. Ostatné zásahy boli proti Covidu-19: dezinfekcia priestorov, či
pomoc pri celoplošnom testovaní. Celkovo bolo spolu 22 zásahov. Muži sa zúčastnili
súťaže v Zákopčí a pomáhali aj pri Zakopeckej cezpoľnej 20-tke. Činnosť zboru sa
obmedzila len na údržbu hasičskej techniky a areálu. Ani v roku 2020 sa nešla spoločná
reč s vedením obce o prístavbe a rekonštrukcii Hasičskej zbrojice. Dobrovoľný hasičský
zbor evidoval v tomto roku 79 členov.
Počasie
Začiatok roka 2020 bol nadpriemerne teplý. V mesiacoch január a február
dosahovali ranné teploty najviac - 13 stupňov Celzia, čo bolo iba jeden krát. V ostatných
dňoch boli namerané ranné teploty v priemere od - 10 až do + 5 stupňov Celzia.
Maximálne denné teploty sa pohybovali od - 4 do + 10 stupňov Celzia. Dňa 28. februára
napadlo do rána 15 cm nového snehu, cesty boli neprejazdné. V mesiaci marec
dosahovali ranné teploty od + 9 do - 10 stupňov Celzia a denné od + 15 do - 2 stupňov
Celzia. V apríli boli ranné teploty v priemere od - 5 do + 9 stupňov Celzia a denné sa
pohybovali od + 4 až do + 19 stupňov Celzia. V tomto mesiaci boli väčšinou slnečné dni.
Dňa 6. mája napadol u nás vo vyššej nadmorskej výške sneh a taktiež aj 12. mája slabo
snežilo. Dňa 11. mája dosiahla ranná teplota + 10 a cez deň bolo + 23 stupňov Celzia. Na
druhý deň bola ranná teplota na nule a cez deň bolo iba + 6 stupňov Celzia. Ešte 22. mája
bol nameraný ranný mráz - 2 stupňov Celzia. V tomto mesiaci sa pohybovali ranné teploty
v priemere od - 3 do + 10 stupňov Celzia. Denné teploty boli od + 6 do + 23 stupňov
Celzia. Letné mesiace boli teplotne priemerne. Hodnotu + 30 stupňov Celzia sme namerali
iba jeden deň a to 8. augusta. V ostatných dňoch sa ranné teploty pohybovali v priemere
od + 5 do + 18 stupňov Celzia. Denné teploty boli namerané v priemere od + 18 do + 29
stupňov Celzia. V septembri sme mali ešte letné teploty, ktoré dosahovali pár dní až do +
27 stupňov Celzia. Mesiac október bol daždivý ranné teploty dosahovali v priemere od +2
do + 10 stupňov Celzia a denné dosahovali od + 4 do + 19 stupňov Celzia. Dňa 3. októbra
bola nameraná ranná teplota až + 16 stupňov Celzia a cez deň + 22 stupňov Celzia a ešte
večer o 22:00 hod. bolo + 20 stupňov Celzia, čo spôsobilo silnú búrku s bleskami a taktiež
bol silný vietor. Dňa 14. októbra Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlásil 2. stupeň
povodňovej aktivity na Kysuciach. Intenzívny dážď spôsobil zdvihnutie hladiny riek a
potokov. V mesiaci november sa ranné teploty pohybovali v priemere od + 8 do - 7
stupňov Celzia a cez deň boli namerané hodnoty od 0 do + 14 stupňov Celzia. Mesiac
december bol pomerne teplý, kde sa ranné teploty pohybovali od - 12 do + 7 stupňov
Celzia a denné v priemere od + 15 do - 3 stupňov Celzia. Väčšinou sa denné teploty
pohybovali okolo + 3 stupňov Celzia.
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