Kronika Obce Štôla
za rok 2015
Samospráva obce
V priebehu roka 2015 sa uskutočnilo osem zasadnutí obecného zastupiteľstva a
sedem pracovných stretnutí poslancov.
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach schválilo tieto uznesenia:
 predaj vozidla PEUGEOT BOXER (rok výroby 1997) za maximálne možnú cenu
(kúpna zmluva uzatvorená s DHZ Nižné Ružbachy na sumu 1 000 €)
 kúpu vozidla PEUGEOT BOXER (rok výroby 2005) za cenu 3 500 € od
Slovenského zväzu sánkarov, Starý Smokovec,
 zámer vybudovania viacúčelového ihriska o rozmeroch 33x18 m s výbehmi na
brány 3x2 m na pozemku parc.č. KN-C 515 záhrady,
 Smernicu verejné obstarávanie v podmienkach Obce Štôla,
 dotáciu pre Obec Mengusovce vo výške 30 € za účelom nákupu školských
potrieb pre Materskú školu v Mengusovciach,
 zapojenie do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR na vybudovanie
digitálneho kamerového systému, (rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej
agentúry zo 16.10.2015 žiadosť neschválená pre nedostatok finančných
prostriedkov na dané opatrenie),
 odpredaj časti obecného pozemku parc. č. KN-C 766/1 - zastavané plochy
a nádvoria Ing. Belovi Kačovi, trvale bytom Štôla 8 v cene 20 €/m2, s tým že
náklady na vypracovanie geometrického plánu, kúpno-predajnej zmluvy a návrhu
na vklad do Katastra znáša kupujúci, (odpredané 25 m2),
 spravovanie a prevádzkovanie verejnej kanalizácie Podtatranskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. Poprad ako odborne spôsobilou osobou zo zákona,
 program rozvoja Obce Štôla na roky 2015 - 2020,
 členstvo v občianskom združení Pro Tatry, o.z.,
 výstavbu multifunkčného ihriska o veľkosti 33x18 m z rozpočtu obce vo výške
28 524 €,
 VZN Obce Štôla č.1/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky
na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných
priestranstvách,

 ponuku osvetlenia od Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice
vo výške 580 €/mesačne/10 svietidiel hlavná komunikácia, 71 svietidiel na
vedľajších komunikáciách + vianočná výzdoba do 10 ks (viazanosť na 10
rokov),
 VZN Obce Štôla č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunále odpady a drobné stavebné odpady ruší sa VZN č. 4/2014),
 cenovú ponuku firmy BSK EUROPE s.r.o., Pod bránou 1815/7, Poprad na
zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie na
nadstavbu materskej školy nad obecným úradom vo výške 7 800 €,
 príspevok na jedno jedlo vo výške 0,20 € v reštauračnom zariadení JF club café
restaurant Štôla, (Juraj Geršič) pre občanov nad 60 rokov a úplne invalidným
dôchodcom,
 cenovú ponuku Evy Schurger-Jochmann na polohopis a výškopis cesty Štôla vo
výške 630 €.

Štátna správa
V roku 2015 sa konalo dňa 7. februára referendum zamerané na tri otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným mužnom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopciu) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia
s obsahom vyučovania?
Referenda sa zúčastnilo v našej obci 136 občanov zo 422 oprávnených občanov,
čím sme dosiahli 32,23 % - tnú účasť ( Slovensko 21,41%) s nasledovnými výsledkami:
1. otázka: áno 130 občanov – 95,95 % (SK 94,49 %), nie 4 občania - 2,94 %
(SK 4,13 %),
2. otázka: áno 125 občanov – 91,91 % (SK 92,43 %), nie
(SK 5,54 %),

9 občanov - 6,62 %

3. otázka: áno 119 občanov – 87,50 % (SK 90,31 %), nie 16 občanov - 11,76 %
(SK 7,34 %).
Toto referendum bolo neplatné tak ako sedem predošlých od roku 1993, pretože
účasť nebola nad 50 %. Iba jediné referendum z roku 2003 týkajúce sa členstva SR

v EÚ bolo platné. Zúčastnilo sa ho vtedy 52,15 % a za vstup do EÚ hlasovalo 92,46 %
zo zúčastnených.

Výstavba v obci
V priebehu roka 2015 neboli vydané nové stavebné povolenia, ale bola predĺžená
lehota na dokončenie stavby „ Prístavba, stavebná úprava objektu súpisné číslo 1034 –
chata Kysuca“ stavebníka Chata Kysuca, s.r.o., Košice do 31.12.2017.
Vydané boli kolaudačné rozhodnutia na stavby
 Prístavba k rekreačnej chate súpisné číslo 1020 stavebníka Ivana Kenéza
 Obnova bytového domu Patria súpisné číslo 131 vlastníkov bytového domu
Patria
 Obnova bytového domu Končistá súpisné číslo 132 vlastníkov bytového domu
Končistá
Ohlásené a povolené boli drobné stavby










Prístrešok na komunálny odpad stavebníka Obce Štôla
Prístrešok na drevo a záhradný materiál stavebníkov Martina a Beaty Hajkovej
Dva sklady záhradného náradia stavebníkov Vladimíra a Anny Mierkovej
Sklad stavebníka Jána Valeka, súpisné číslo 16
doplnenie technológie na telekomunikačnom zariadení na streche bytového
domu Solisko súpisné číslo 130 stavebníka Slovak Telekom a.s.
Altánok stavebníkov Ing. Jaroslava a Tibora Kiliana
Prístrešok stavebníčky Heleny Plučinskej,
Hospodárska prístavba – sklad náradia stavebníkov PhDr. Andreja a Márii
Kiskovej,
Drevený prístrešok stavebníkov Ivana a Oľgy Krahulcovej

a tiež stavebné úpravy bytu Ing. Jany Pavlíkovej a stavebné úpravy rekreačnej chaty
Dušana a Kataríny Bednarčíkovej.

Športové podujatia 2015
Štôlska lyža
Počasie konečne prialo tejto športovej udalosti a tak 21. februára o 9,00 hod
v slivkovom sade
začala registrácia prvých účastníkov 12. ročníka lyžiarskoturistického pochodu okolím obce. Pochod na lyžiach bol rozdelený ako tradične do
štyroch kategórií a meral 8,5 km. Najväčšie zastúpenie mala kategória muži nad 15
rokov - 16 športovcov, potom kategória ženy nad 15 rokov - 6 športovkýň, v kategórii
dvojice - tri páry. V kategóriách rodičia s deťmi do 15 rokov a nad 15 rokov súťažili
zhodne po dve rodiny. Dobre pripravená trať, odhodlaní športovci, pekné počasie,
vtipné komentáre uvádzačov podujatia, milé publikum, dobré občerstvenie, toto všetko
vytvorilo príjemnú rodinnú atmosféru, ktorá vyvrcholila odovzdávaním cien víťazom.
Vďaka štedrosti sponzorov obdržali skoro všetci účastníci podujatia milú pozornosť.

A víťazi? Boli všetci, ktorí prišli súťažiť, aj tí ktorí prišli povzbudzovať. Cieľom tohto
podujatia je totiž priviesť jednotlivcov i celé rodiny k športu v peknej prírode
a odreagovať sa tak od každodenných problémov.
Dobrovoľný hasičský zbor
Hlavnou činnosťou tejto organizácie je prevencia, športová činnosť, brigády po
kalamitách, údržba techniky a údržba požiarnej zbrojnice. Keďže nebolo potrebné
zasahovať pri požiaroch ani pri žiadnych kalamitách, DHZ sa venoval v tomto roku
prevažne športovej činnosti a údržbe športoviska v areáli bývalého liečebného ústavu.
Členovia DHZ usporiadali v našej obci tri súťaže, pričom dve v jeden deň. V sobotu
6.6.2015 doobeda prebehla Požiarna hasičská liga okresu Poprad, kde sa naše
družstvo umiestnilo na 1. mieste. Poobede prebehol 4. ročník Regionálnej hasičskej
ligy, kde naše družstvo skončilo na 3. mieste s časom 15,24 s.
Ďalším pretekom, ktorý usporiadal DHZ v našej obci bol 2. ročník nočnej hasičskej
súťaže, ktorý sa uskutočnil dňa 22. augusta 2015 so začiatkom o 21,00 hod. Za účasti
36 družstiev družstvo muži Štôla 2 obsadilo v športe (15,67 s) i v klasike (16,85 s) 3.
miesto. Družstvo muži Štôla 1 v športe obsadili 7. miesto s časom 15,85 s a v klasike
boli diskvalifikovaní.
V rámci RHLS obsadilo družstvo mužov Štôla 1 celkove 5. miesto počtom bodov
121. V PHL muži Štôla 2 získali celkové prvé miesto s počtom bodov 197. Zúčastnilo
na sedemnástich pretekoch v rámci súťaže PHL a získalo 8x 1.miesto, 1x 2. miesto
a 3x 3. miesto. Družstvo mužov Štôla 1 sa zúčastnilo 10-tich pretekov v RHLS. Obidva
družstvá mužov sa zúčastnili aj pretekov v Širokom Dúle, kde podali priemerný výkon
družstvo muži Štôla 2 skončilo na 54. mieste a družstvo muži Štôla 1 na 95. mieste. Aj
napriek tomu rok 2015 bol pre hasičov z hľadiska dosiahnutého celkového umiestnenia
ako veľmi úspešný.

Kultúrne akcie:
Deň detí
Oslava tohto ročného Medzinárodného dňa detí sa uskutočnila v našej obci až 13.
júna 2015. Možno práve vďaka tomu sa uskutočnila za prekrásneho priam horúceho
letného dňa.
O desiatej hodine už bolo všetko prichystané vrátane ovocného
pohostenia, kde si deti do sýtosti mohli vyberať melón, broskyne, marhule a jabĺčka na
osvieženie (v tieni bolo +210 C). Ako prvé v poradí čakalo na deti tradičné maľovanie na
tvár, ktoré sa i tohto roku tešilo obľube a dokonca už aj u rodičov. Takto skrášlené deti
pokračovali na lukostreľbu do areálu liečebného ústavu. Strieľalo sa do terčov
a v niektorých prípadoch sa šípy hľadali aj v neďalekom poraste kríkov a stromov, čo
spôsobovalo zúčastneným veľké potešenie. Po tomto športovom výkone na odľahčenie
bol pripravený veľký aj malý šmýkací hrad a veľká trampolína na vyskákanie
prebytočnej energie. A túto bolo možné vydať aj pri hrách s animátorkami, ktoré
pripravili rôzne súťaže. Ďalšia akcia bola zorganizovaná pri rybníčku. Tu bola ukážka
výlovu rýb z kade. Samozrejme rybkám sa z vody nechcelo jednak pre teplo a jednak
pre oduševnený krik detí. Okrem „rybárov“ si mohli ďalší odvážlivci opäť vyskúšať či
nezabudli zlanovanie ponad rybníček. Nezabudli a pribudli aj noví.

Prekvapením bol príchod horských záchranárov s pomocníkom – psíkom
záchranárom. Hneď sa stal stredobodom pozornosti a najmä vtedy, keď bolo treba
psíka odštartovať pohladením, záujemcov bolo neúrekom. Ukázal deťom vyhľadávanie
predmetov, ale aj strateného človeka, ktorého označil brechotom. Tí technickejší si
mohli prezrieť vozidlo záchrannej služby a vyliezť až na strechu vozidla.
To ešte nebolo všetko. Na záver prišiel krásny koník, ktorý povozil deti a dokonca aj
zopár dospelých.
Oslava sa vydarila a keďže bolo všetkého dosť, jedla i sladkostí (kurací hamburger,
horalky, čokoládky, tyčinky, cukríky) pre radosť rôzne suveníry ako perá, odznaky,
hodinky, nálepky a k tomu džús a kofola, nebolo čo riešiť, len si užiť krásny deň do
sýtosti. Aj tak bolo.
Anglický tábor
Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 16. ročník denného anglického kresťanského
tábora, ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a
Joyce Derrider. Bolo to v dňoch 6.7.2015 až 10.7.2015. Tábor organizovala Bratská
jednota baptistov Štôla–Mengusovce v spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky, Anglicka
a Obcou Štôla. Pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali pomocníci zo
Slovenska.
Táborové dni začínali ráno o 9. hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni
BJB, kde sa spievali pesničky, súťažilo a počúval krátky biblický príbeh s učením verša.
Témou celého tábora bolo: „Good choice = dobrá voľba“ – deti mohli počuť 5 príbehov o
ľuďoch z Biblie, ktorí urobili dobré rozhodnutie v ťažkej situácii – Zacheus, otec
márnotratného syna, Ježiš, Pavol a Sílas. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do
8. tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením, si užili učenie
angličtiny. V prestávke na obed miestne deti odišli domov a dochádzajúce mohli využiť
objednané menu v miestnej reštaurácii v hoteli Avalanche. Po obede deti športovali,
naučili sa základy softbalu a podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, country tanec,
bábkové predstavenie, venovali sa ručným prácam, westernovým zručnostiam, alebo
angličtine hrou.
Tento rok sa zúčastnilo tábora 72 detí: (18 detí zo Štôly, 23 z Popradu, 9 z
Mengusoviec, ostatní z Vyšných Hágov, z Novej Polianky, Hôrky, Svitu, Kežmarku,
Michaloviec, Šuňavy, Drieňova, Košíc, Dobrej Nivy, Gánoviec, Bernolákova).
Aj počasie táboru prialo, cez týždeň zapršalo len jediný raz, a tak sa mohli
uskutočniť všetky aktivity či už v miestnostiach na Obecnom úrade, modlitebni BJB, v
besede pri ev. kostole alebo aj vonku v záhrade. V piatok podvečer rodičia aj iní
priatelia prišli na slávnostné ukončenie tábora, kde deti ukázali, čo sa naučili.
Vystúpenie sa uskutočnilo v záhrade pri kostole, vrátane pohostenia tradičným
gulášom a opekanými špekáčikmi. Deti sa opäť na anglickom tábore zabavili,
zopakovali si angličtinu, nadviazali aj nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z
Biblie a o Bohu.

Stretnutie dôchodcov
21. október bol na obecnom úrade v znamení príprav stretnutia s dôchodcami.
V spoločenskej miestnosti na prízemí obecného úradu sa už od rána chystalo
pohostenie a slávnostné stolovanie. Pred 17,00 hod. sa začali schádzať prví „skôr
narodení občania“. Privítali ich slávnostne prestreté stoly s pohostením a tiež drobné
darčeky. V úvode všetkých privítal starosta obce p. Martin Hajko a potom postupne
vystúpili hostia: Dr. Peter Obrimčák podpredseda VÚC PSK , Mgr. Štefan Tokarčík člen
Okresnej rady SMER-u a Mgr. Miroslav Jurčák predseda ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska. Po ich vrúcnych slovách a ešte vrúcnejších sľuboch pozdravili prítomných
deti z MŠ Vyšné Hágy spevom a tancom, za čo si vyslúžili úprimný potlesk. Po deťoch
na scénu vystúpili členovia zábavnej skupiny SVITTASEIOR-Podskala, ktorí svojím
pásmom spevu, scénok a tancov pobavili nadmieru našich dôchodcov. Na záver
programu vystúpil folklórny súbor Magura, ktorého členovia svojím temperamentom
strhli do tanca aj prítomných hostí a vyvolali nejednu slzu radosti v očiach prítomných.
Ešte dlho po programe sa naši „starkí“ zabávali a tešili so vzájomného stretnutia.
Mikuláš
Tohto roku detičky a rodičia prišli na stretnutie s Mikulášom v piatok 4. decembra. Do
príchodu Mikuláša stihli rozsvietiť vianočný stromček. Potom prišiel Mikuláš v sprievode
anjela, čerta, aj škriatka a hneď sa ujal svojej funkcie. Volal detičky k sebe a za balíček
sladkostí požadoval básničku alebo pesničku. Niektorí sa hanbili, iní smelo zarecitovali,
zaspievali a dokonca jeden chlapček zahral „Tichú noc“, za čo si vyslúžil potlesk od
prítomných. Mikuláš ich všetkých chválil a odmeňoval. Čert tiež odmeňoval, ale svojím
spôsobom. Tým viac „roztatáreným“ kreslil čierne ornamenty priamo na tvár. A keď už
všetky deti dostali „odmenku“, nad hlavami sa im s rachotom objavilo prekvapenie pestrofarebný ohňostroj.
Štôlska koštofka
Štôlska koštofka mala tohto roku netradičný dátum. Presne 31. decembra o 12,00
hod. začala tradičná ochutnávka zabíjačkových špecialít. Aj vďaka
peknému
slnečnému počasiu sa tejto akcie zúčastnilo 451 návštevníkov, ktorým k ochutnávke
hrala ľudová skupina Lajblik s harmonikárom Pavlom Šalingom. Dobrá hudba a dobré
jedlo boli opäť základom pre príjemne strávený čas priateľov a známych na záver
starého roka. Šampanské a ohňostroj zavŕšili tohtoročnú Štôlsku koštofku presne
o polnoci so želaním pevného zdravia a ďalších príjemných stretnutí v novom roku.
Rôzne ďalšie udalosti roka 2015
V roku 2015 sa uskutočnila dvakrát zberová akcia starého papiera. Prvú akciu 22.
septembra zabezpečila spoločnosť Brantner, ktorá vykupovala papier za hotovosť alebo
vymieňala starý papier, tiež kartón za hygienické potreby. Pre veľký záujem 16.
novembra zabezpečili výkup starého papiera Technické služby Mesta Svit, ktoré starý
papier iba vymieňali za hygienické potreby. Občania triedením odpadu tak prispeli
k šetreniu prírodných zdrojov a k znižovaniu množstva odpadov na skládkach.

30. mája v čase od 13,30 hod. do 14,45 hod. prechádzali našou obcou pretekári
medzinárodného cyklistického preteku „Jarná klasika“ v smere od Tatranskej Štrby na
Vyšné Hágy. Naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru asistovali na prechodoch
v obci pre bezpečnosť pretekárov, ale tiež pre bezpečnosť občanov povzbudzujúcich
športovcov.
Podobne to bolo aj 14. augusta v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. kedy našou
obcou prechádzal „Škoda Horal MTB Maratón“ majstrovstvá Slovenska v MTB
maratóne. Opäť mohli naši občania obdivovať majstrovstvo pretekárov na bicykloch.
1. augusta sa uskutočnila brigáda na opravu oplotenia nového cintorína. Zišlo sa
desať práce chtivých brigádnikov, ktorí splnili plánovanú úlohu a to: pripevniť nové
pletivo na zabetónované stĺpiky a obkopať zeminu okolo oplotenia, aby nedošlo počas
lejakov k zosunutiu brehu rovno na nové oplotenie.
V jeseni začali zemné práce na vybudovanie viacúčelového ihriska 33x18 m na
pozemku parcelné číslo KN-C 515 t.j. za objektom JF club Café Restaurant a
v novembri bol vybudovaný prístrešok na separovaný komunálny odpad pri bytovom
dome Solisko súpisné číslo 130.
Dňa 24.10.2015 navštívili našu obec členovia Základnej organizácie Zväzu
protifašistických bojovníkov č. 1 z Brezna. Na vojenskom cintoríne sa za obec prihovoril
prítomným zástupca starostu p. Martin Jackovič a za ZO tajomníčka p. Smékalová.
Spoločným položením kytíc k pamätníku a zaspievaním piesne za sprievodu heligónky
si uctili pamiatku padlých. Členovia ZO si so záujmom prezreli vojenský cintorín a
zástupca starostu im odpovedal na rôzne otázky ohľadom histórie i súčasnosti
vojenského cintorína. Návšteva pokračovala na obecnom úrade, kde bolo pripravené
malé občerstvenie, na ktorom p. Smékalová priblížila bohatú činnosť ZO SZPB č. 1
Brezno. Príjemné stretnutie sa ukončilo zápisom do Pamätnej knihy a tiež prísľubom
opätovnej návštevy, pretože členom ZO sa v našej obci veľmi páčilo.
Obecnému úradu sa podarilo zabezpečiť pre ďalšie zviditeľnenie obce v spolupráci
s Vydavateľstvom CBS, s.r.o. Banská Bystrica, textovú (v slovenskom aj v anglickom
jazyku) a obrázkovú prezentáciu obce v knihe „Tatry a Zamagurie z neba“. Unikátna
kniha obsahuje 100 leteckých snímkov najkrajších leteckých pohľadov na región Tatier
a Zamaguria a tiež prezentácie miest a obcí v tomto regióne. Kniha sa stala
„poďakovaním“ obce odvádzateľom dane z ubytovania a štedrým sponzorom. Ostáva
však aj možnosť zakúpenia týchto kníh priamo na obecnom úrade pre všetkých
milovníkov Tatier a Zamaguria.
Počasie
Začiatok januára sa prezentoval nočnými teplotami od -6 C do -22 C (7.1.)
a dennými od -10 C (7.1.) do +2 C. Zo 4. na 5. januára nasnežilo cca 15 cm a snežilo aj
6. januára, ale už 10. januára pri teplote +8 C sa sneh roztopil a bolo po radosti najmä
detí. Stred mesiaca bol teplý s dennými teplotami od +4 C do +10 C (17.1.) a nočnými
teplotami od -6 C do +1 C . Záver mesiaca sa priblížil k priemerným denným teplotám
t.j. od -1 C po 0 C.

Február v prvej polovici pokračoval v chladnejšom počasí s teplotou cez deň od -5
C do -2 C a nočnou od -16 C do -7 C. Od 20-teho sa však opäť oteplilo na +4 C až po
+ 6 C cez deň a v noci od -7 C po +1 C.
Marec bol teplejší oproti priemerným teplotám na túto dobu. Denné teploty sa
pohybovali od +6 C po +13 C dokonca 27. marca sme zaznamenali teplotu + 16 C.
Apríl aj keď na začiatku t.j. od 1. do 6. apríla bol chladný +2 C až +5 C potom už
denná teplota bola od +10 C až do +22 C a tieto teploty pokračovali aj v mesiaci máj.
Jún začiatok veľmi teplý denné teploty od +21 + 260C (13.6.2015), 15.6. búrka a po
nej ochladenie denné teploty okolo 16-18 C zamračené.
Leto nastúpilo vo veľkom štýle 1.7. bola teplota +23 až +25 o C, potom sa postupne
každý deň zvyšovala teplota o 1-2 C až príliv horúceho vzduchu z Afriky vyvrcholil 8.
júla, kedy teplota cez deň dosiahla + 32oC, poobede síce popršalo aj pohrmelo, ale
pod stromami to nebolo vidieť. Letné horúčavy potom prichádzali postupne v troch
vlnách keď na začiatku týždňa prílev horúceho vzduchu priniesol horúčavy od 29-30 C
a koncom týždňa po búrkach „ochladenie“ na 25 C. Málo zrážok a aj vysoké teploty
nepriali hubárom a najmä hubám.
August pokračoval v nasadenej latke, teploty sa pohybovali v noci +15 až +17 C
a cez deň od+28 C do +32 C. Začínal sa prejavovať deficit zrážok, ktorý nahrával
požiarom. 29.8. sa vznietil požiar na stožiari vysokého napätia nad starým cintorínom,
spôsobilo to výpadok elektrickej energie od 19,30 do 1,00 hod. na celom okruhu
Batizovce, Gerlachov, Vyšné Hágy a Štôla. Meteorológovia tohto ročné leto vyhodnotili
ako doposiaľ najsuchšie leto v Tatrách za posledných 118 rokov.
1. septembra bola nameraná teplota +32 C. (boli prekonané teplotné rekordy na
tento dátum na celom Slovensku viac ako + 35 C). Od 2.9. studený front priniesol vo
večerných hodinách výdatné zrážky a ochladenie na +18 C. Ochladenie trvalo do 14.9.,
potom opäť teplý vzduch od juhu priniesol denné teploty od 23-25 C. Ochladenie opäť
prišlo od 25.9. prinieslo dažde ale aj zníženie nočných teplôt k bodu mrazu (28.9. +2 C)
a denné teploty od 13-16 C. V Tatrách v nadmorskej výške nad 1500 snežilo. 28.9.
bolo možné v ranných hodinách od 5,00 do 6,15 hod. pozorovať úplné zatmenie
mesiaca, ktorý mal sfarbenie do červena „Krvavý mesiac“ . Nachádzal sa v tomto čase
najbližšie k zemi, takže sa zdalo, že je nezvyčajne veľký (superspln). Tento úkaz sa
znova zopakuje až v roku 2033.
Október na svojom začiatku bol cez deň príjemný, teplota sa pohybovala od +16 + 18 C. Výrazné ochladenie nastalo z 11.10. na 12.10. a prinieslo prvé sneženie.
Snežilo celý deň, nasnežilo cca 10-15 cm mokrého snehu, ktorý sme museli už aj
poodhŕňať. Chladné počasie pokračovalo do 23.10. kedy vďaka rozsiahlej tlakovej výši
a najmä inverzii nastúpilo dlhé babie leto s teplotou okolo od +12 do +16 C a trvalo až
do 6.11.2015. Ochladenie z 21.11. na 22.11. prinieslo nočné mrazy -5 C a dennú
teplotu +1 C. Potom sa striedali dni so snežením a dažďom. No Mikuláš bol opäť bez
snehu.
December bol oproti historickým priemerom (0 C až 2 C) teplý. Teploty cez deň sa
pohybovali od +4 C až +6 C. 24. decembra bolo cez deň +10 C a 26. decembra až +12

C. Vianoce boli opäť bez bielej snehovej periny. Len 31. decembra sa počasie so
starým rokom rozlúčilo nočnou teplotu -14 C.
Demografia
K 1.1.2015 bolo prihlásených 524 občanov.
V priebehu roka 2015 sa narodili 4 deti.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 8 občanov.
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 10 občanov.
Zomreli 4 občania.
K 31.12.2015 bolo prihlásených k pobytu 522 občanov.
Zomreli:
Anna Koremová (79 r.)
Anna Stanová (71 r.)
Anna Marušincová (47 r.)
Zuzana Kostelná (83 r.)
Sobáše:
Karolína Kačová a Peter Engler - 9.5.2015
Dominika Handzušová a Marián Haršáni - 23.5.2015
Štefan Reinhardt a Jana Hadnagyová - 6.6.2015
Veronika Murínová a Kristián Harcsár - 31.10.2015
Narodili sa:
Nelly Krahulcová
Alžbeta Oračková
Tiffany Polhošová
Michal Bielik

Zapísala: Ing.Povalačová
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Štôle dňa 14.6.2016

