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Kronika  Obce Štôla za rok 2011 
 

 

     Do nového roka vstupovala obec pod vedením nového starostu  Martina Hajku, ktorý začal uradovať   

27. decembra  2010 s novým obecným zastupiteľstvom.       

 

Samospráva obce 

 

    Nové  obecné zastupiteľstvo  na svojich zasadaniach rozhodovalo o základných otázkach činnosti obce. 

V tomto roku zasadali  8-krát. Každé zasadnutie bolo verejné.  Pretrvávajúca hospodárska a finančná 

kríza vyvolala potrebu prehodnocovania rozpočtu obce počas roka. Rozpočet obce bol upravovaný 

sedemkrát.    

 

     Celkové príjmy obce boli 173 900 €. Príjmy boli naplnené predovšetkým z podielových daní  a daní 

z nehnuteľností. Oproti minulému roku boli príjmy nižšie o 16 630 € . 

  

     Výdavky celkom boli 151 122 €. Okrem bežných výdavkov na chod obecného úradu boli   výdavky  

na : 

 vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a výkup pozemkov (7 995 €) 

 vybudovanie mosta za domom služieb (2 928 €) 

 rekonštrukciu mosta pri RD s.č. 21  (5 533 €) 

 dokončenie cesty na cintorín a asfaltovanie cesty na Uložisko (15 322 €) 

 zakúpenie rozmetadla (na zimnú údržbu MK (996 €) 

 rozšírenie verejného osvetlenia na Uložisku (2 492 €) 

 rekonštrukcia miestneho rozhlasu (8 158 €) 

 

      I keď oproti minulému roku boli výdavky nižšie o 37 792 €,  aby sa mohla dobudovať cesta na 

Uložisko, obec si požičala od Urbárskeho spoločenstva  6 000 €.   

 

      A čo sa urobilo pre skrášlenie obce: 

 vymenili sa 2 lavičky na autobusovej zastávke 

 vybudoval sa  drevený prístrešok pre kontajnery na separovaný zber pri požiarnej zbrojnici, ktorý 

cez leto skrášľujú i živé kvety (vybudované pracovníkmi zamestnanými v rámci malých obecných 

služieb) 

 nový drevený  plot, ktorý zdobia živé kvety celé leto a stôl s lavicami pri obecnom úrade 

 zakúpila sa vianočná výzdoba na stĺpy verejného osvetlenia a stromček 

      

 Štátna správa 

 

       Na základe nariadenie vlády SR č. 1/2011 z 15. decembra 2010 sa pod vedením Štatistického úradu 

SR uskutočnilo  sčítanie osôb, domov a bytov  v čase od 13. mája do 6. júna 2011. Sčítanie sa uskutočnilo 

naraz v celej Európskej únii.  

 

        Dôležitým dátumom pre sčítanie bola polnoc z 20. na 21. mája. Naša obec bola rozdelená do dvoch 

sčítacích obvodov a sčítacími komisármi boli Marián Handzuš a Jozef Valek. Po prvýkrát sa sčítanie dalo 

urobiť i elektronicky.   

 

Výsledky  sčítania  

 

Vekové skupiny 

Od 0 - 4 rokov             27 

Od 5 -  do 14 rokov     51   
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Od 15 do 24 rokov      69  

Od 25 do 64 rokov      288    

Od 65 do 89 rokov      79   

Od 89                           0 

Celkom :                      514 obyvateľov z toho 257 mužov  a 257 žien. 

 

Národnosť 

Slovenská     469              

Maďarská     1 

Rómska     1 

Česká      8 

Poľská                 1 

Moravská     4 

Bulharská     1 

Ostatné     1   

Nezistené            28 

 

 

Náboženské vyznanie 

Rímskokatolícka cirkev            187 

Evanjelická cirkev a.v.            156 

Bez vyznania              56 

Bratská jednota baptistov            52 

Nezistené               37 

Gréckokatolícka cirkev               8 

Iné               8 

Pravoslávna cirkev             4 

Ev.cirkev metodistická            2 

Kresťanské zbory             2 

Apoštolská cirkev                        1 

Cirkev československá husitská        1 

 

Výstavba v obci 

 

     V tomto roku bol skolaudovaný Penzión Gerlach, ktorý však jeho majitelia  - manželia Rendekovci  

neprevádzkujú. Dňa 12.11.2011  bol otvorený hotel Avalanche, ktorý bol prestavaný  z bytového domu 

Dukla. Hotel  má kapacitu 50 osôb v 14 izbách a jednom apartmáne, poskytuje i reštauračné služby pre 

verejnosť.  

 

Kultúra a šport 

 

     Zájazd pre dôchodcov   Vo štvrtok 7. apríla zorganizovala obec pre dôchodcov zájazd do Noweho 

Targu na predveľkonočné nákupy. Túto možnosť využilo 15 dôchodcov.   

 

     Brigáda  Na sobotu 16. apríla zvolal starosta obce a OZ brigádu na čistenie  rybníka, ktorý obec 

získala delimitáciou  a vysádzanie nových stromčekov okolo bytoviek a za miestnou reštauráciou.  

Počasie prialo 37 brigádnikom, ktorí sekali  kroviny, štiepkovali konáre, hrabali, čistili rybník od 

nahádzaných odpadkov, nánosov bahna, machu, opravovali  výpust a sadili stromčeky. Za odmenu dostali 

brigádnici chutný guláš a nezabudlo sa ani na pitný režim.  

 

     Deň detí  V sobotu 11. júna sa deti dočkali svojho dňa. Ale oplatilo sa čakať. Tentoraz okrem súťaží 

čakalo na nich niekoľko prekvapení. Prvým bol príchod policajných psovodov, ktorí predviedli ukážky 

dolapenia páchateľa. Deti boli unesené poslušnosťou a šikovnosťou psa Arika.  Ďalším prekvapením bola 
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sanitka rýchlej zdravotníckej pomoci, kde im záchranári predviedli, prístroje, ktoré sa používajú pri 

záchrane ľudských životov. Aj tento rok sa mohli odvážlivci pozrieť na svet z chrbta koňa Montyho 

a vyšantiť sa na diskotéke.  

 

     Anglický tábor  V dňoch 4. - 8. júla sa konal už 12. ročník denného anglického kresťanského tábora. 

Na tábor pricestovalo 10 lektorov z Virgínie, pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali aj 

dobrovoľníci zo Slovenska, Ameriky a Anglicka. Témou celého tábora bolo hľadanie zasľúbenej zeme – 

5 biblických príbehov o Mojžišovi. Táborové dni začínali ráno o 9 hod. stretnutím všetkých účastníkov 

v modlitebni BJB, kde spievali piesne, súťažili, vypočuli si krátky biblický príbeh s učením verša. Potom 

sa deti rozdelili do 7 tried a po občerstvení sa venovali učeniu anglického jazyka. Po obede športovali, 

nacvičovali zvonkohru, bábkové predstavenie alebo sa venovali ručným prácam. Tento rok bol rekordný 

počet prihlásených -75 detí ( zo Štôly, Hôrky, Popradu, Vyšných Hágov, Tatranskej Lomnice, Sibíra, 

Batizoviec, Mengucoviec, Starej Ľubovne, Svitu, Kežmarku, Smižian, Ružomberka a Levoče). I keď 

počasie im vždy neprialo, všetky aktivity mohli uskutočniť aj vďaka miestnosti na obecnom úrade, 

modlitebni BJB a besede pri evanjelickom kostole. Plánované ukončenie tábora vystúpením detí s 

predstavením , čo sa za týždeň naučili, gulášom a opekaním špekáčikov, prerušil prudký dážď a krúpy.   

 

     Mikuláš  Na stretnutie s Mikulášom sa deti vždy tešia. Nesklamal ich ani tento rok a okrem dobrej 

nálady im doniesol i plné vrece sladkostí, ktoré rozdal pri rozsvietenom stromčeku pred obecným úradom 

60 deťom. Tento rok si úlohu Mikuláša vyskúšal Daniel Kurpáš.  Malých nespratníkov postrašil čert, 

ktorý by ako z oka vypadol Rasťovi Zbellovi. Pohľad na krásne rozsvietený stromček tešil všetkých počas 

celého vianočného obdobia. 

  

Jubilanti 

 

     Najstaršia občianka Viera Votrubová sa v októbri dožila 90 rokov. Okrúhle životné  jubileum  80 

rokov  oslávili – Blahutová Zita , Gbúrová Agnesa a Jurčo Ján. Zápis z  osobných návštev zástupcov obce 

sa vedie v pamätnej knihe.  

       

 Cirkevný život 

 

     Dňa 18. mája sa podarilo pani Koremovej  doviesť do úspešného konca umiestnenie kameninového 

kríža s pietnou doskou  jeho vysvätením. Prítomných obyvateľov obce a pozvaných hostí privítal  p. Ján 

Rusnák a prihovorili sa duchovní otcovia za katolícku a evanjelickú cirkev  a.v.. Malý článok  o tejto 

ekumenickej slávnosti napísala p. Kociánová  do Podtatranských novín (č. 22 z 31. mája 2011). 

     

     Vo štvrtok 19. mája sa na vojenskom cintoríne uskutočnila ekumenická spomienková slávnosť za 

účasti duchovných v ozbrojených zložkách SR a obyvateľov obce. Účastníkov slávnosti privítal zástupca 

starostu Peter Pastrnák a pán Ján Jurčo pripomenul históriu vojenského cintorína. Pamiatku padlých si 

uctili modlitbou a piesňou.  

     

 Urbariát 

 

     V tomto roku sa činnosť urbárskeho spoločenstva zamerala na  čistenie plôch a  výsadbu nových 

stromčekov. V porastoch Úboče, Za jamami a Zaskalie bolo vysadených 12 450 sadeníc.  Tieto sadenice 

boli ošetrené vyžínaním. To, že mravenčia práca pri obnove lesa nie je zbytočná, vidno hlavne  

v porastoch Kamenia a Zaskalie, kde sú už pekné mladé stromčeky. V týchto porastoch sa započalo s 

prerezávkou náletových drevín. 

 

     V rámci projektu pozemkových úprav boli vytýčené hranice pozemkov v teréne vrátane trvalej 

stabilizácie nových hraníc a ich zameranie s následným vyhotovením geometrického plánu s novými 

číslami parciel. Súkromní vlastníci sa zúčastnili v teréne  zameriavania a vedia kde majú svoje pozemky, 

o ktoré sú povinní starať sa (vysádzať holiny, vyžíňať, prerezávať). 
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    V reštitučných nárokoch sa po niekoľkonásobných urgenciách podarilo získať späť parcelu pod 

liečebným ústavom o výmere 7 000 m
2
. Ešte stále však  neboli vrátené všetky pozemky. 

 

Hasiči 

 

    Tretia májová sobota už tradične patrí hasičskej súťaži. V tomto roku to bol už 12. ročník  súťaže  

o Putovný pohár  starostu  Obce Štôla. Súťaže sa zúčastnilo 24 družstiev mužov a 9 družstiev žien 

z okresu Poprad, Kežmarok, Sp. Nová Ves a Liptovský Mikuláš. Medzi mužmi si piate víťazstvo 

v histórii súťaže pripísali naši chlapci. Dosiahnutý čas 15,75 s bol najnižším od vzniku súťaže v roku 

2000.  V kategórii žien zvíťazilo družstvo zo Spišského Bystrého časom 22,04 s.. Po ukončení tejto 

súťaže slávnostným vyhlásením výsledkov a doplnení síl dobrým gulášom sa pokračovalo v súťaži 

v rámci Regionálnej hasičskej ligy Spiš. Táto súťaž má iné pravidlá. Každé družstvo má 2 pokusy. Meria 

sa čas pre ľavý a pravý prúd za každý pokus zvlášť. Z každého pokusu sa berie horší čas. Aj v tejto 

súťaži triumfovali naši chlapci časom 15,24 s. Ďalším úspechom súťažného družstva je celkové víťazstvo 

v Regionálnej hasičskej lige Spiš s počtom 103 bodov. V Popradskej hasičskej lige skončili na 6. mieste 

s počtom bodov 157. Celkovo sa družstvo zúčastnilo 23 pretekov z toho dvoch v Českej republike.  

 

     Dobrovoľný hasičský zbor sa však nezaoberá len športovou činnosťou, jeho  úlohou je prevencia, 

brigády pri výpomoci po kalamitách, údržba techniky a požiarnej zbrojnice.   

  

Rôzne 

 

     Veľké mrazy  Veľké mrazy na začiatku januára spôsobili, že pri stavidle sa vysrienila voda tak 

vysoko, že začala pretekať cez stavidlo a vylievať sa na cestu.  

 

     Veterná smršť  V piatok   8. apríla prišla veterná smršť, ktorá trvala 3 dni. Silný vietor opäť vyvracal 

stromy a pri horárni zlomil i stĺp elektrického vedenia. Táto časť obce bola bez dodávky elektriny tri dni.  

 

     Zber šatstva  Obyvatelia našej obce sa zapojili do zberu obnoseného  a nepotrebného šatstva, ktorý sa 

konal v dňoch 4.- 5. augusta v priestoroch obecného úradu. Igelitových vriec s letným i zimným 

oblečením, uterákmi, záclonami a iným  textilom sa nazbieralo neúrekom. Nazbierané šatstvo si odviezla 

nezisková organizácia Pomocný anjel. 

 

     Prvá dražba  Dňa 22. augusta sa uskutočnila  prvá dražba apartmánových bytov Slovenka objekt C, 

v ktorej je 19 bytov. 

      

Počasie 

 

     Začiatkom roka 2011 bolo málo snehu. Až  koncom  januára  sa zintenzívnilo  sneženie. Na začiatku 

februára  prišli mrazy -15  až  -20°C. Na konci februára mrazy lámali rekordy v celej Európe. V marci sa 

oteplilo sneh rýchlo zmizol. Apríl bol nezvyčajne teplý a prišli už i prvé búrky. Začiatkom mája prišlo 

ochladenie a nočné teploty klesli pod nulu. „Zamrznutí bratia“ tentoraz  však priniesli oteplenie 

a koncom mája už boli denné teploty okolo 19°C. Celý jún bol teplý poznačený búrkami. Prvý letný 

mesiac - júl sa začal chladným počasím. Počas prvých troch dní sa ochladilo do takej miery, že v Tatrách 

napadol sneh. V druhej polovici júla prišli dažde. Daždivé počasie bolo až do polovice augusta. Koncom 

augusta už padali teplotné rekordy.  Jeseň bola z hľadiska  zrážok výnimočná. Septembrové a októbrové 

sucho ešte viac zvýraznil november, ktorý sa stal najsuchším mesiacom v celej histórii meteorologických 

meraní na Slovensku. V decembri teploty pomaly klesali, ale zrážky neprichádzali. Zvrat v počasí  nastal 

17. decembra, kedy sa nad Európou prehnala snehová búrka, ktorá doniesla sneženie i k nám a Vianoce 

i koniec roka boli biele.  
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Matrika 

 

 Narodení:  

6.  januára        Petrasová Lenka 

4.  februára       Hoclár Jakub 

11. februára      Ondrejková Sofia 

16. februára      Zacharovský Daniel 

11. marca         Varsa Adam 

23. júla             Zámečník Timotej 

25. decembra    Jackovič Pavol 

    

Zomrelí: 

6. apríla    Ján Kuzmík 101 rokov – najstarší občan 

31. mája   Pastrnák Ján 60 rokov 

2. júna   Skokanová Mária 71 rokov 

12. júna    Šoltýs Ondrej 76 rokov 

15. júna   Glejdúrová Mária 84 rokov 

25. decembra  Jurčová Mária – 71 rokov 

 

Manželstvo uzavreli: 

7. mája   Ján Šefčík a Mária Valko 

27. augusta     Pavol Jackovič a Andrea Bizubová, Bc.  

 

Demografia 

K 1.1.2011           501 

Narodilo sa:            7  

Zomrelo:           6 

Prihlásilo sa k pobytu:       12 

Odhlásilo sa:                     10  

K 31.12.2011           504   

 

 

Zapísala: Valeková Viera 

 


