Kronika za rok 2018

Samospráva obce
V priebehu roka 2018 sa uskutočnilo 5 zasadnutí Obecného zastupiteľstva a dva pracovné
stretnutia poslancov.
OZ na svojich zasadnutiach schválilo tieto uznesenia:
 Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR v zmysle Výzvy číslo VI. Prezídia
Hasičského a záchranného zboru na Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice s. č. 946
Štôla. Zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 30.000 € bola uzavretá s Ministerstvom
vnútra SR dňa 8.11.2018,
 5 % -tné financovanie z vlastných prostriedkov na Stavebné úpravy hasičskej
zbrojnice,
 Finančný príspevok vo výške 100 € pre občianske združenie Športuj srdcom o. z., Svit
na usporiadanie Podtatranského krosového polmaratónu ALS Memoriál Jána Svočáka,
 Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska na Úrad vlády SR
v Bratislave. Zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 10.000 € bola uzatvorená s Úradom
vlády 18.9.2018,
 Predaj časti pozemku KN-E 985/4 – vodné plochy v KÚ Štôla vedeného na LV č.1
o výmere 184 m2, v cene 20,- € za jeden m2, s termínom prevodu 30.6.2018, s
podmienkou úhrady nákladov na vypracovanie zmluvy a návrhu na vklad kupujúcimi,
 Finančný príspevok pre občianske združenie Kimbiark Mengusovce na rok 2018 vo
výške 500 eur,
 Finančný príspevok na vydanie knihy o histórii ľudového odevu našej obci a okolitých
obcí vo výške 2000 € ( na 200 kníh),
 Opravu chodníka pred Domom služieb,
 Prenájom časti obecného pozemku KN-C 752 o výmere 42 m2 , za účelom vytvorenia
dvoch parkovacích miest zatrávňovacími panelmi na obdobie 10 rokov,
 Prenájom časti obecného pozemku KN-C 752 o výmere 46 m2 za účelom vytvorenie
parkovacích miest zatrávňovacími panelmi na obdobie 10 rokov,
 Nájom vo výške roku 2017 pre spoločnosť Jozef Kantor, s.r.o. Štôla 51 pre obdobie od
1.7.2018 do 30.6.2019,
 Predaj pozemkov, v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí,
novovytvorenú parcelu KN-C 960/68 o výmere 271 m2 a novovytvorenú parcelu
KN-C 763/16 o výmere 144 m2, v cene 20 €/m2, s podmienkou úhrady nákladov na
vyhotovenie geometrického plánu, kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad
kupujúcim,
 Zmeny v odmeňovaní poslancov a členov komisií v zásadách odmeňovania zo dňa
12.5.2010 v zmysle dôvodovej správy,

 Rozpočet na rok 2019 v príjmovej časti vo výške 278 669 € a výdavkovej časti
278 669€,
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady,
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla.

Štátna správa
V sobotu 10. novembra 2018 o 7,00 hod sa začali v spoločenskej miestnosti na prízemí
obecného úradu voľby do orgánov samosprávy obce. V zoznamoch voličov sme mali
zapísaných 438 voličov a volieb sa zúčastnilo 291 oprávnených voličov, čím sme dosiahli
66,4%-tnú účasť.
V zozname zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce boli zapísaní traja kandidáti
a v zoznamoch pre voľby do zastupiteľstva boli zapísaní deviati kandidáti. Voliči mohli
„zakrúžkovať“ maximálne 5 poslancov.
Voľby sa ukončili o 22,00 hod a po sčítaní hlasov a elektronickom odoslaní zápisnice, boli
výsledky v našej obci nasledovné:
Za poslancov obecného zastupiteľstva na obdobie 2018 – 2022 boli zvolení:
Mgr. Tomáš Bielik – nezávislý kandidát získal 210 platných hlasov
Martin Jackovič – nezávislý kandidát získal 169 platných hlasov
Marek Pachoň – kandidát SMER-sociálnej demokracie získal 162 platných hlasov
Marián Handzuš – kandidát koalície Sloboda a Solidarita, a Obyčajných ľudí získal 150
platných hlasov
Filip Láska – kandidát SPOLU – občianskej demokracie získal 119 platných hlasov.
Za náhradníkov do OZ boli zvolení v poradí:
Tatiana Sokol – nezávislá kandidátka, získala 114 platných hlasov,
Ivan Krahulec – nezávislý kandidát získal 102 platných hlasov,
Juraj Bublík – kandidát NAJ – Nezávislosť a jednota, získal 66 platných hlasov,
Ján Rúfus – kandidát Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, získal 32 platných
hlasov.
Za starostu Obce Štôla bol zvolený
Martin Hajko – kandidát SMER-sociálna demokracia, s počtom platných hlasov 133.
Nezvolení kandidáti
Marcela Jackovičová – kandidátka Spolu-občianska demokracia, získala 71 platných
hlasov
Vladimír Mierka – kandidát SME rodina – Boris Kollár, získal 84 platných hlasov.

Výstavba v obci
V priebehu roka 2018 bolo vydané
búracie povolenie na - Stodola a chatka - bez súpisného čísla,
dodatočné povolenie na stavbu Oplotenie pozemkov,
dodatočné povolenie na užívanie stavby Prestavba a prístavba rodinného domu s.č. 88
kolaudačné rozhodnutie na stavbu Rekreačný dom s. č. 1002
stavebné povolenie na Rodinný dom
stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby Rekonštrukcia rodinného domustavebné úpravy s.č. 94
rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením Rekonštrukcia strechy s.č. 988
Podané boli žiadosti
dodatočné povolenie stavby Záhradný dom s garážou
povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením Hospodárska budova,
stavebné povolenia na dva oplotenia.
Z drobných stavieb boli podané oznámenia na dva oplotenia pozemkov, na vytvorenie
protipohľadovej steny, na výstavbu oporného múrika s prístreškom na drevo, na výstavbu
garáže, záhradného domčeka, detského ihriska, vodovodnej, kanalizačnej prípojky a žumpy,
a dve rekonštrukcie bytov.
Športové podujatia 2018

Štôlska lyža
3. marca 2018 sa konal v poradí už 14. ročník lyžiarsko-turistického pochodu okolím obce so
štartom, ako tradične, v slivkovom sade o 10-tej hodine. Na štart sa postavilo postupne
celkovo 30 pretekárov v piatich kategóriách. Počasie sa ustálilo a bolo celkom vhodné na
športovanie. Nálada súťažiacich i povzbudzujúcich bola výborná. Bola podporovaná dobrými
športovými výkonmi, občerstvením a chutnou fazuľovicou. Súťažiaci boli odmenení peknými
cenami a víťazi v jednotlivých kategóriách boli:
Kategória
Rodičia s deťmi do 15 rokov – Pastrnák Peter a Ľubomír s časom 43:10,
Priatelia a manželia - Rusnákovci s. č. 102, s časom 60:56,
Dvojice – Kuzmik Pavel a Pavel s. č. 56, s časom 44:35,
Jednotlivci – muži Plačko Martin s časom 30:08,
Jednotlivci – ženy Fukerová Mária s časom 48:32.
Dobrovoľný hasičský zbor
Rok 2018 vyzeral ešte začiatkom marca tak, že naša obec po mnohých rokoch nebude medzi
najlepšími tímami hasičského športu na Slovensku. Chlapci z tímu B odišli na štúdium na
vysokých školách, niektorí si už čas na hasičský šport nenašli a tak poskladať
konkurencieschopný tím na sezónu 2018 bolo veľmi ťažké. Na poslednú chvíľu „ o päť minút

dvanásť“ sa podarilo zohnať prúdarov, ktorí skvele zapadli do partie a chceli trénovať
a zlepšovať sa.
Nakoniec sezóna 2018 bola jednou z najlepších športových sezón nášho tímu. V ligovom
pelotóne RHLS 2018 bolo 11 kôl v 6 okresoch - náš tím dokázal hneď v úvodnom dvoj kole na
Horehroní zabrať, usadil sa na vedúcej priečke ligy a do konca ligy túto pozíciu už nestratil.
Z 11 kôl dokázal štyri vyhrať, dvakrát obsadil 2. priečku, dvakrát 3. miesto a zaváhal iba raz,
čo ale cestu za titulom už neprekazilo. So ziskom 173 bodov náš DHZ štvrtýkrát ovládol jednu
z najkvalitnejších športových hasičských líg na Slovensku.
Miestenka na vrchol hasičskej sezóny - Slovenský Super pohár v Čadci 13. októbra, bola
zaistená. Aj keď to nevyšlo podľa očakávania, naše družstvo obsadilo 5. miesto,
v konkurencii najlepších športových hasičských tímov na Slovensku je to viac než uspokojivé
umiestnenie.
Pre pracovné a rodinné povinnosti náš tím neabsolvoval toľko súťaží ako pominulé roky.
Zo súťaží kde sa v roku 2018 zúčastnil treba spomenúť nočnú súťaž v Terni, ktorú sme
v sezóne 2017 vyhrali, tohto roku žiaľ po prestrekoch až 5. miesto, obľúbená nočná súťaž
v Bijacovciach, ktorú náš tím vyhral už 3x, v tomto roku sa to už nepodarilo a skončili sme na
4. mieste. No a vrcholom sezóny najväčšia hasičská súťaž v bývalom Československu Memoriál V. I. Lenina v Širokom Dule, sme časom tesne nad 15 sekúnd obsadili 39. priečku zo
128 mužských tímov z celej ČR i SR.
V tomto roku sa v našej obci nekonal tradičný hasičský víkend. Žiaľ, v areály bývalého
Liečebného ústavu začala prestavba objektu na penzión a stavebné práce nedovolili dať
okolie tréningového areálu do takého stavu, ktorý by neohrozil bezpečnosť pretekárov
a divákov. Preto sa v tomto roku obľúbený hasičský deň pod Tatrami zorganizovať nemohol.
Sezóna 2018, ktorá už takmer nebola, budeme si ju dlho pamätať, pretože víťazstva tohto
roku chutili azda najsladšie zo všetkých sezón /prevzaté zo správy p. Martina Stromka/.

Kultúrne akcie:
Deň detí
Deň plný hier a zábavy pre deti sa uskutočnil 2. júna na futbalovom ihrisku v Mengusovciach.
Naplnený bol ukážkami z činnosti hasičov, policajtov a iných záchranných zložiek. Deti si mohli
pozrieť a vyskúšať aj pristavenú techniku, ktorú používajú záchranné zložky, ako aj techniku
na údržbu diaľnic. Pripravené boli rôzne hry i zábavné atrakcie ako šmýkačky, trampolíny.
Detičky sa za pekného počasia do sýta vyšantili a aj občerstvili, keďže usporiadatelia
nezabudli na vhodné občerstvenie. K dobrej nálade určite prispelo aj očakávané vystúpenie
Petra Cmoríka.
Anglický tábor
Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 19. ročník denného anglického kresťanského tábora,
v dňoch od 9. do 13. júla. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – Mengusovce v

spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky a Obcou Štôla. Pri vyučovaní angličtiny a ostatných
aktivitách pomáhali pomocníci zo Slovenska.
Tento rok bolo prihlásených 66 detí (17 detí zo Štôly, 30 z Popradu, ostatní zo Svitu, z
Mengusoviec, Hôrky, Batizoviec, Bernolákova, Gánoviec, Holumnice, Lučivnej, Tatier,
Kežmarku a dokonca aj z Českej Republiky).
Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde
spievali pesničky, súťažili a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora
bola: „Múdrosť je viac ako zlato“. Po tomto programe sa deti vždy rozdelili do 8 tried a na dve
vyučovacie hodiny si užili učenie angličtiny, prerušené malým občerstvením. V prestávke na
obed väčšina detí využila objednané menu v miestnej reštaurácii v hoteli Avalanche. Po
obede deti športovali, naučili sa základy softbalu a podľa záujmu nacvičovali hru na
zvonkohre, tanec, bábkové predstavenie, venovali sa ručným prácam, kúzelníckym
zručnostiam, alebo extra porcii angličtiny. Vďaka peknému počasiu sa mohli uskutočniť
všetky aktivity.
V pondelok sa deti mohli zúčastniť malej „Welcome party“ s opekaním špekáčikov a iným
občerstvením. A v piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné
ukončenie tábora, kde deti mohli ukázať, čo sa naučili z angličtiny, z bábkového predstavenia,
z tancov a zvonkohry. Vystúpenie sa uskutočnilo v záhrade pri kostole, všetci prítomní si
vychutnali aj tradičný guláš.
Zámer aby sa deti mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, aby mohli nadviazať aj
nové priateľstvá a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu, sa podarilo splniť.
/ prevzaté zo správy Ester Handzušovej/

Prehliadka ľudových hudieb
Priaznivci folklóru si mohli 7. októbra od 15-tej hodiny vypočuť v zasadacej miestnosti
obecného úradu prehliadku štyroch ľudových hudieb a to Ľudovej hudby zo Štôly, Bystrianky
zo Svitu, Podtatranca zo Spišskej Belej a Mengusovských chlopov. Vystúpenia boli pre
prítomných príjemným strávením jesenného podvečera.

Stretnutie dôchodcov
19. októbra o 16,00 hodine v spoločenskej miestnosti na prízemí obecného úradu, už bolo
všetko pripravené na stretnutie našich dôchodcov. Prichádzajúci dôchodcovia dostali hneď
pri vchode malý darček v podobe knihy „Ľudový odev“, hrnčeka s obrázkom rodiny
v štôlskom kroji, a mini LED baterky na svietenie s logom obce Štôla. Po usadení sa za
prestreté stoly, starosta privítal krátkym príhovorom všetkých prítomných. Ďalej už
spríjemňovali toto stretnutie detské folklórne súbory z Batizoviec. Po kultúrnom programe
pokračovalo stretnutie chutným pohostením a občerstvením, ku ktorému našim dôchodcom
hrala Ľudová hudba zo Štôly a tak mohlo toto stretnutie pokračovať v dobrej nálade až do
večerných hodín.

Mikuláš
Stretnutie s Mikulášom sa začalo 6. decembra o 16,30 privítaním jeho sprievodu – čerta a
anjela na priestranstve pri obecnom úrade. Akonáhle sa rozsvietil vianočný stromček,
a zaznela veselá hudba, Mikuláš vyzval detičky aby si prišli vyslúžiť mikulášsky darček
básničkou alebo pesničkou. Niektoré detičky odvážne vystúpili ku Mikulášovi na tribúnu
a predniesli básničku, iné to až tak odvážne nepredviedli, ale nakoniec všetci odišli s balíčkom
sladkostí. Záverečný ohňostroj pobavil nielen deti, ale aj ich rodičov.

Štôlska koštofka
Štôlska koštofka začala tohto roku 29. decembra o 12-tej hodine už tradičnou ochutnávkou
zabíjačkových špecialít. Prítomných prišiel pozdraviť detský folklórny súbor ktorý za svoje
hudobné a tanečné vystúpenie zožal zaslúžený potlesk. Potom sa o zábavu starala Ľudová
hudba zo Štôly. Do zoznamov účastníkov sa nám tohto roku zapísalo 521 účastníkov. Chutné
jedlá sa rýchlo míňali a dobrá nálada stúpala. Len ťažko sa účastníci lúčili s týmto obľúbeným
podujatím a až tma ich dokázala presvedčiť, že je čas ísť domov.
Rôzne ďalšie udalosti roka 2018
V priebehu roka 2018 sa uskutočnili naviac t. j. mimo triedeného zberu podľa kalendára na
rok 2018, dve zberové akcie starého papiera organizované spoločnosťou Brantner Poprad
s.r.o. Prvá bola 23. mája a vykúpilo sa počas nej 1,28 ton papiera. Druhá už nebola taká
„úspešná“ bola 23. augusta a vykúpilo sa len 260 kg papiera. Mobilná zberňa na nebezpečný
odpad bola pristavená k obecnému úradu od 13.8. do 20.8. a vyzbieralo sa 330 kg
znečistených obalov od farieb, oleja a riedidiel, 15 kg ortuťových žiariviek a 70 kg
motorového oleja. Mobilný výkup elektro odpadu sa uskutočnil 20. augusta a 3. novembra
a vďaka tomu sa vyzbieralo 310 kg vyradených nebezpečných elektrických zariadení a 740 kg
vyradených elektrických zariadení. Pristavených bolo celkovo päť kontajnerov na
veľkoobjemový odpad a to na jar a v jeseni a vyzbieralo sa 9,21 ton objemového odpadu. Aj
vďaka týmto zberovým akciám sa dostal odpad tam kde patrí t. j. do zberní na druhotné
využitie.
Za rok 2018 sme celkovo vytriedili 5,49 ton papiera, 10,69 ton skla, 8,91 ton plastov, 607 kg
obalov z kovu, 505 kg kompozitov (viacvrstvové obaly), a vyprodukovali sme 105,91 ton
zmesového komunálneho odpadu. Čo je chvályhodné, že zmesového komunálneho odpadu
bolo oproti roku 2017 o 10,42 ton menej (116,33 ton). Za rok 2018 sme dosiahli úroveň
vytriedenia 19%. Pre „svetlú budúcnosť“ našej prírody a zároveň aj rozpočtu obce je
potrebné zvýšiť úroveň vytriedenia odpadu do roka 2020 na 50% a do roku 2035 máme
dosiahnuť 65%.

V tomto roku cez našu obec prechádzali bežci druhého ročníka Podtatranského krosového
polmaratónu – ALS „ Memoriál Jána Svočáka. Štart tohto charitatívneho bežeckého preteku
bol v športovom areály Iskra Svit 24.3.2018 o 9,00 hod. Dĺžka trate bola 21,3 km a prevýšenie
670 m. Cez našu obec prechádzali športovci tohto roku v opačnom smere ako v minulom roku
t. j. od Mengusoviec. Pri občerstvovačke, ktorá stála v našej obci, sa bežcom ušlo okrem
občerstvenia aj vrelého povzbudzovania. Celkovo sa zúčastnilo behu 283 bežcov a v rámci
detských behov 38 detí.
Našou obcou prechádzali 2. júna pretekári medzinárodných cyklistických pretekov „Jarná
klasika“ v smere od Tatranskej Štrby na Vyšné Hágy a potom na Hrebienok, kde bol cieľ
klasiky. Celá trať merala 94 km a zúčastnilo sa jej 112 pretekárov. V našej obci v blízkosti
autobusovej zastávke bol umiestnený bufet pre pretekárov a tak naši priaznivci mali zážitok aj
z tejto časti cyklistického športu.
Priaznivci cyklistického športu však mali ešte jeden zážitok a to 13. septembra z I. etapy
Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktorá merala 164,4 km. Pelotón
prechádzal cez našu obec až dvakrát prvýkrát okolo 15,10 a potom okolo 16,10, pretože boli
naplánované dva okruhy z Vyšných Hágov na Štôlu, Mengusovce, Tatranskú Štrbu a Štrbské
Pleso. Priaznivci videli 142 pretekárov z 21 cyklistických tímov ako napr. BORA – Hansgrohe,
QUICK - STEP FLOORS.
14. júla sa uskutočnila brigáda na úpravu okolia multifunkčného ihriska a na úpravu terénu
pod plánovaným detským ihriskom. Zúčastnilo sa jej 16 dobrovoľníkov, ktorí urobili kus
dobrej práce. Terén bol pripravený a už sa len čakalo na ukončenie kontroly verejného
obstarávania z Úradu vlády SR. Po jej ukončení 9.10. bola 10. októbra uzavretá zmluva
o dodávke hracích prvkov s víťaznou firmou. Firma ENERCOM s.r.o., Nitra napokon na
priestranstve za Domom služieb 17. októbra dodala a namontovala tri hracie prvky a to
hojdačku na pružine, vežovú zostava a chodník odvahy. Detské ihrisko dostalo „šmrnc“ ešte aj
vďaka veselo natretému drevenému oploteniu. Konečne dostali malé deti priestor na
bezpečnú zábavu.
Z rôznych udalostí roka 2018 treba jednoznačne spomenúť a poďakovať našim občanom –
darcom krvi, ktorí obdržali v tomto roku Oľga Krahulcová bronzovú Jánskeho plaketu a Peter
Driečny striebornú Jánskeho plaketu.

Počasie
Január ako celok bol teplý denná teplota sa pohybovala v plusových číslach od+3 C do +10 C
(6.januára) a nočná od -2C do + 2C. Chladnejšie bolo od 14.1. do 16.1. nočné teploty klesli na
-10 C až -14 C a denné teploty na -3 C a -4 C.

Február bol chladnejší najmä nočné teploty klesali od -12 C až do -17 C a v dňoch od 25.2 do
28.2. boli až od -16 do -23 C. Aj denné teploty boli mínusové od -1 C až do – 14 C, to bolo 27.
februára.
Mesiac marec začal nízkymi nočnými teplotami. Od 1.3. do 4.3. nočné teploty klesli na -18 C
až na -23 C a denné teploty na -5 C až na -9 C. V druhej dekáde sa oteplilo a nočné teploty už
boli len od -3 C až po +3 C, denné boli od +8 C do +13 C. Tretia dekáda začala nočnými
teplotami – 11 C a dennými + 3 C. Záver mesiaca bol už v plusových teplotách v noci +5 C a
cez deň +12 C.
Celý apríl bol veľmi teplý. V prvej dekáde sa denné teploty pohybovali od +6 C až po +20 C. V
druhej dekáde dokonca dosiahla denná teplota od +19 C do + 23 C a to 18.4. V poslednej
dekáde bolo cez deň až + 25 C a iba 26 a 27.4 boli denné teploty pod 20 C a to +13 C a 15 C.
Aj máj bol veľmi teplý denné teploty sa hýbali v rozmedzí od +19 C až po +26 C, nočné od + 5
C po + 11 C. V strede mesiaca sa ochladilo cez deň na + 13 C až +17 C a v noci na +2 C až + 8
C. Posledný deň mesiaca sa rozlúčil letnou teplotou cez deň +26 C a v noci + 11 C.
V júni pokračovali horúce dni denné teploty boli od + 22 C až po +27 C v prvý letný deň 21.6.
Nasledujúci deň sa prudko ochladilo na dennú teplotu + 13 C a nočnú +7 C. V nadmorskej
výške 2000 m.n.m. dokonca snežilo. Na sv. Jána 24.6. sa „neotvorila k letu brána“ bolo len
+17 C . Do konca mesiaca sa teplota zvyšovala len pomaly a 30.6. dosiahla +18 C.
Prvé dva dni júla boli chladné cez deň bolo len +18 a + 19 C. Potom sa postupne otepľovalo a
až do konca mesiaca neklesla denná teplota pod + 22 C. Skutočne letné teploty boli iba 5.7.
+28 C, 28.7. + 27 C, 29. a 30.7. + 27 C. 19.7. Teplé dni priniesli aj búrky a ráno 19.7. po
intenzívnom daždi boli zaplavené vodou cesty v chatovej oblasti a priestor okolo rybníčka,
voda strhla časť brehu vedľa bytovky s. č. 129. V okrese Poprad bola vyhlásená 19.7.
mimoriadna situácia a následne III. stupeň povodňovej aktivity.
August začal s horúcimi dňami +28 C také boli od 1.8. do 5.8., 8.8. a 9.8. až + 29 C, a 10.8 +30
C. Denné teploty od +25 C až po + 27 C potom pokračovali až do 26.8. 26-teho prišla búrka a
ochladenie na +13 C a do konca mesiaca sa denná teplota zvýšila iba na + 20 C.
V septembri pokračovali príjemné denné teploty od +19 C po +25 C ( 13.9.). 22.9. studený bo
priniesol vietor a dážď a ochladenie na +16 C. 25.9. sme mali prvé sneženie, keďže nočná
teplota klesla na 0 C. Potom už každým dňom denné teploty klesali až na +11 C – 29.9. a
nočné teploty klesli pod nulu na -2 až -3 C.
Začiatok októbra bol chladný najmä nočné teploty boli -3 C a denné +8 C až +12 C. Od 6.10.
prišlo babie leto a do 19.10. boli denné teploty od +19 C do +21 C. Nočné teploty však boli na
úrovni +1 C až +3 C. Po 20.10. prišlo ochladenie a cez deň bolo od + 6 C do +14 C. 25.10.
snežilo v našej obci aj cez deň. 28., 29., a 30.10. sa ešte oteplilo na príjemných +17 C.

Na začiatku bol november veľmi príjemný od 1.11 až po 6.11. denné teploty boli +17 C až +
24 C, potom postupne klesali a od 18.11. sa už pohybovali len od +1 C po + 4 C. Z 27.11. na
28.novembra napadlo 20cm snehu a silný vietor vytváral snehové záveje. 29. a 30.11. už cez
deň mrzlo -4 C a v noci bolo -14 C.
December začínal s teplotou cez deň -1 C a v noci -7 C, nasledujúce tri dni boli cez deň
príjemné + 4 C až + 7 C. Ďalej pokračovali dni chladné a chladnejšie. 6.12 cez deň 0 C a v noci
-12 C. Z 15.12. na 16.12 napadol sneh a do 20.12. bola denná teplota od -4 C po 0 C a nočné
od -14 C do -16 C. Pred Vianocami sa oteplilo cez deň na +2 až +5 C a v noci na -5 až -9 C.
Plusové denné teploty vydržali až do konca roka.

Demografia
K 1.1.2018 bolo prihlásených
V priebehu roka 2018 sa narodili
K trvalému pobytu sa prihlásilo
Z trvalého pobytu sa odhlásilo
Zomreli občania
K 31.12.2018 bolo prihlásených
Zomreli:
Vladimír Pastrnák
Vladimír Fáber

Narodili sa:
Marie Bieliková
Radomíra Oračková
Kamil Bajnok
Andrej Pachoň

Zapísala:
Ing. Povalačová

516 občanov
4 deti
9 občanov
6 občanov
2 občania
521 občanov

