Kronika Obce Štôla za rok 2012
Samospráva obce
V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo 7 zasadnutí obecného zastupiteľstva a 3 pracovné stretnutia
poslancov. Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach schválilo:
 Vstup Obce Štôla do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry – Podhorie ako spolu
zakladajúceho člena tejto organizácie a zaplatenie členského príspevku 800 €.
 VZN Obce Štôla č. 1/2012 o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení
na území obce.
 Rekonštrukciu miestnej komunikácie pred bytovým domom Solisko a opravu havarijného stavu
kanalizačného poklopu pri bytovom dome Solisko.
 Bezodplatný prevod bývalého vojenského bunkra z Ministerstva obrany SR na Obec Štôlu.
 Predaj obecných pozemkov pod bytovými domami Patria a Gerlach za cenu 0,66 €/m2.
 Predaj obecného pozemku KN-C 991/2 o výmere 100m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti na
základe výberového konania.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obecného úradu firmou IKF Service,
Karpatská 15, Poprad.
 VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
 Vyradenie majetku vo výške 13 017,92 € (ide hlavne o majetok z bývalej materskej školy).

Štátna správa
Predčasné voľby do Národnej rady SR sa konali 10. marca 2012. Z celkového počtu oprávnených
voličov v našej obci sa hlasovania zúčastnilo 59,67 % a vyhrala strana SMER-SD s počtom 104 hlasov,
pred SDKÚ DS - 26 hlasov, KDH - 24 hlasov a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - 24 hlasov.
Vo voľbách kandidovalo 26 politických strán, čo bolo o 8 viac ako v predchádzajúcich voľbách. Na
kandidátkach bolo zapísaných 3 102 kandidátov.
V rámci celej republiky voľby vyhrala strana SMER - SD ziskom 44,42 % hlasov a vytvorila vládu.
Do parlamentu sa dostalo ďalších 5 strán – Kresťanskodemokratické hnutie 8,82 %, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti 8,56 %, MOST-HÍD 6,90 %, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana 6,10 % a Sloboda a Solidarita 5,88 %. Predtým sa na Slovensku konali predčasné
voľby v roku 2006 a 1994.

Výstavba v obci
Boli skolaudované 2 rodinné domy - Rauschgold Jiří a Rauschgold Patrik. Pán Jochman v chatovej
osade zbúral a započal s výstavbou novej chaty tentoraz zrubovej. V chatovej osade bývalý Permon
zbúrali chatu Kysuca – pán Frajt.

Kultúra a šport
Štôlska lyža
Bežkári a nadšenci bežeckého lyžovania čakali na jubilejný 10. ročník lyžiarsko-turistického pochodu
Štôlska lyža 6 rokov. V nedeľu 26. februára priaznivé snehové podmienky umožnili nadviazať na
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tradíciu bežeckého lyžovania v Štôle. Za pekného zimného počasia sa na trať dlhú 8 km s prevýšením 150
m vybrali jednotlivci, rodiny i priatelia. I keď v tomto preteku je víťazom každý, kto sa zúčastní, meria
sa i čas a ten najlepší 39 min. 58 sek. dosiahol Oldřich Soukup z Liptovského Hrádku, ktorý o 3 sekundy
porazil domáceho Miloša Textorisa. Na 3. mieste skončil veterán bežeckého lyžovania Ján Rusnák zo
Štôly. Športový deň spestrila i ukážka lyžovania v závese za koňom – skijoring.
Deň detí
Oslava dňa detí sa tento rok konala v sobotu 9. júna. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a atrakcie.
Mohli vzhliadnuť ukážku cvičených psov, o rozruch sa postaral viacnásobný prelet malého lietadla nad
obcou. Najväčším zážitkom bola ukážka výcviku dravých vtákov pri hoteli Avalanche. Cvičitelia
predviedli let sokola a iných dravcov. Vtákov si mohli deti i poťažkať a dozvedieť sa viac o love týmto
štýlom v minulosti i dnes. V hanbe neostala ani streľba zo vzduchovky ani trampolína, kde sa deti
vyšantili do sýtosti. Oslava sa končila diskotékou.
Koniec školského roka
„Zmrzlinový pohár za „vysvedčko“ dostal každý žiak základnej školy, ktorý sa prišiel pochváliť
svojím vysvedčením do JF clubu restaurant v Štôle 29. júna. Obrázky s témou „Môj najlepší kamarát“,
ktoré namaľovali, boli celé leto vystavené v reštaurácii a poslednú prázdninovú nedeľu boli autori
najkrajších kresieb odmenení. Špeciálna akcia bola pre otcov, dedkov a ostatných mladých pánov, ktorí
za zverejnenie vysvedčenia z posledného ročníka základnej školy dostali 2 nápoje slovenskej výroby
zadarmo. Najzaujímavejšie vysvedčenia boli taktiež v poslednú nedeľu ocenené.
Anglický tábor
Už 13. ročník denného kresťanského anglického tábora, ktorý organizuje Bratská jednota baptistov
Štôla – Mengusovce, Grace Bible Church in Marshall, Virginia z US a Obec Štôla sa uskutočnil v dňoch
2. – 6. júla. Na tábor pricestovalo 7 amerických lektorov z Virgínie a rodina amerických misionárov
z Bernolákova, pri vyučovaní angličtiny a ostatných aktivitách pomáhali pomocníci zo Slovenska
a Anglicka. Táborové dni už majú svoj rytmus – piesne, súťaže, scénky, biblické príbehy, hodiny
angličtiny, hra na zvonkohre, bábkové predstavenia, ručné práce, šport. Tento rok sa prihlásilo 85 detí zo
Štôly, okolitých obcí ale i z Ružomberka, Kežmarku a Čiech. Počasie im tohto roku prialo i keď počas
záverečného vystúpenia pre rodičov spadlo pár kvapiek, uskutočnilo sa i tradičné opekanie špekáčkov
a podával sa guláš. Za to, že sa mohol uskutočniť už 13. ročník tohto tábora patrí vďaka organizátorke p.
Ester Handzšovej.
Mikuláš
V piatok 7. decembra prišiel Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom na saniach pred
obecný úrad, kde ho za mrazivého počasia pri rozsvietenom stromčeku vítal kŕdeľ detí. Za sprievodného
slova Mariána Handzuša rozdal Mikuláš – Daniel Kurpáš a tým, ktorí sa ho báli anjel - Michaela
Hajková sedemdesiatim deťom sladké balíčky. Tých neposlušných ponaháňal čert – Rasťo Zbell.
Štôlska koštofka
V sobotu 29. decembra pekné, slnečné počasie, chuť punču, vôňa pečenej klobásky a veselá muzika
Rasťa Zbella a neskôr i cigánska muzika vítali turistov i domácich obyvateľov na verejnej zabíjačke
s príznačným názvom „Štôlska koštofka“, ktorú naša obec zorganizovala za pomoci Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry- Podhorie po prvýkrát. Bolo to podujatie, kde si užili všetci,
malí i veľkí. Deti sa na poli povozili na saniach ťahaných snežnými psami a všetci mali možnosť
okoštovať chutné škvarky, klobásky, jaternice a iné dobroty z domácej zabíjačky. K dispozícii boli
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i kvalitné syry z PPD Liptovská Teplička a tradičné údeniny spod Tatier od Knižku. Bola to prezentácia
nielen chutného jedla nápojov a muziky, ale i štôlského kroja, do ktorého sa obliekli Michaela Hajková,
Miriam Zbellová, Mária Pavlíková (dievčenský kroj), Marián Handzuš, Rastislav Zbell, Juraj Kuzmík
(mládenecký kroj) a Pavol Kuzmík, ktorý mal mužský kroj. Takmer 600 návštevníkov odchádzalo
spokojných so slovami „bola to vydarená akcia prídeme i o rok“. Sú to slová, ktoré potešia, ale sú
i zaväzujúce pre starostu a obecné zastupiteľstvo pokračovať v nových tradíciách, ktoré v našej obci už
vyhynuli.
Jubilanti
Kostelná Zuzana – 80 rokov, Jackovičová Zuzana – 90 rokov. Zástupcovia obce osobne navštívili
jubilantky, záznam je vedený v pamätnej knihe.
Cirkevný život
V nedeľu 7. októbra 2012 bol v chráme Božom v Mengusovciach slávnostne inštalovaný Mgr. Tibor
Molnár za zborového farára cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Mengusovciach.
Pod farský úrad Mengusovce patrí i dcérocirkev Štôla. Mgr. Tibor Molnár pochádza z Bratislavy, kde
prežil i väčšinu svojho života. Po ukončení štúdia teológie pôsobil ako kaplán v cirkevnom zbere Modra,
Brezová pod Bradlom a Banská Bystrica. Ako námestný farár pôsobil v cirkevnom zbore Baďan.

Urbariát
V tomto roku bolo vysadených 8 650 ks sadeníc, z toho v porastoch Za jamami a okolo rieky Poprad
6 350 sadeníc. Sú to porasty súkromné, o ktoré sa musia vlastníci starať. Môžeme konštatovať, že tejto
úlohy sa vlastníci zhostili dobre a svoje parcely pred sadením vyčistili. Horšie je to s iniciatívou pre
spoločenstvo. Výsadba bola prevedená dodávateľsky. Aj ostatné práce ako vyžínanie, natieranie
Cervakolom proti ohryzu boli prevádzané za úhradu. Zalesňovalo sa v urbárskych porastoch – vyšná časť
k.ú. Štrbské pleso a okolo rieky Poprad, kde bolo vysadených 1 550 sadeníc a v poraste Úboč bolo
vysadených 750 sadeníc listnatých drevín. Výrez náletových drevín, krovia a prerezávka boli prevedené
v poraste Kamenia. Ťažba dreva bola v tomto roku minimálna, spolu 67,89 m2. V decembri bola
uzatvorená zmluva o užívaní poľovníckeho revíru pre Poľovnícku spoločnosť Gerlach na dobu 10 rokov.

Hasiči
Dobrovoľní hasiči reprezentovali obec na súťažiach v rámci Podtatranskej hasičskej ligy (ďalej
PHL), Regionálnej hasičskej ligy Spiš (ďalej RHLS) i na súťažiach v Českej republike. Zúčastnili sa
i Super pohára, kde obsadili s časom 14,63s pekné 4. miesto. Ďalším úspechom súťažného družstva je
celkové víťazstvo v RHLS s počtom bodov 148. Celkom sa družstvo zúčastnilo 20 súťaží. V sobotu 19.
mája sa usporiadali súťaže 13. ročník súťaže O Putovný pohár starostu Obce Štôla, ktorý sa započítava
do bodovania v PHL a poobede prebiehal 2. ročník RHLS. Obidve súťaže naše družstvo vyhralo.
Chvályhodné je, že tohto roku vzniklo družstvo dorastencov, ktoré sa po prvýkrát postavilo na štart
mimo súťaž na našej domácej súťaži. Postupne sa zúčastňovali pretekov a dosahovali veľmi dobré
výsledky. Poďakovanie za vznik dorasteneckého družstva patrí Petrovi Rusnákovi. Ako poďakovanie za
dobrú reprezentáciu obce im boli zo sponzorských príspevkov zakúpené nové dresy.
Potravinová pomoc
Potravinová pomoc pre ľudí v ťažkej finančnej situácii sa v Európskej únii uplatňuje už od roku
1987. Na Slovensko sa prvýkrát dostala v roku 2011. Týkala sa osôb v hmotnej núdzi a dôchodcov
s príjmom do 305 €. Občania, ktorí splnili podmienky sa prihlasovali na obecnom úrade. Distribúcia
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potravín mala prebiehať prostredníctvom dvoch charitatívnych organizácii (Potravinová Banka
Slovenska, Lipany a Služby Božieho Milosrdenstva, n.o. Lackov), ktorým sa však do konca roku 2011
nepodarilo rozviesť potraviny do všetkých miest a obcí. Aby sa táto pomoc dostala i našim občanom
obec na vlastné náklady zabezpečila ich dovoz. Potravinová pomoc predstavovala 20 kg múky a 20 kg
cestovín pre jednu osobu. Dňa 7. februára túto pomoc dostalo 32 dôchodcov a 9 obyvateľov v hmotnej
núdzi v našej obci.
Vzdelávanie
Nezisková organizácia Život bez závislosti z Popradu zabezpečila v čase od 22.10.2012 do
12.12.2012 vzdelávanie v oblasti aktivácie životných a pracovných zručností. Obsah vzdelávania bol
zameraný na sebapoznávanie, rozvíjanie charakteru, skúmanie svojich silných a slabých stránok, talentu,
schopností a zručností a na ich ďalšie skvalitňovanie a uplatňovanie v praktickom živote. Vzdelávanie
prebiehalo dvakrát do týždňa po 2,5 hodín v priestoroch obecného úradu a absolvovalo ho 9 účastníkov.
Počas kurzu vyjadrili štyri účastníčky záujem o počítačový kurz, ktorý úspešne absolvovali v priestoroch
neziskovej organizácie v Poprade.
Návšteva
V sobotu 10. novembra v rámci projektu „Spoznávame Vysoké Tatry“, ktorý prebiehal pod záštitou
podpredsedníčky NR SR Renáty Zmajkovičovej, navštívili našu obec prešovské deti z tried pre
intelektovo nadaných. Delegáciu sprevádzal starosta obce Martin Hajko. Na obecnom úrade sa stretli so
starostom a prezreli si vojenský cintorín a evanjelický kostol, ktorých históriu im priblížil p. Ján Rusnák.
Na pamiatku z návštevy dostali pohľadnice a kľúčenky s erbom našej obce.
Počasie
November teplý, 29. prišla dokonca búrka. Začiatkom decembra sa však ochladilo a napadol aj prvý
sneh. Celkovo bol december studený, ale snehu bolo málo. Vianoce boli síce biele ale hmlisté. Zima
zovrela náš región do poriadne mrazivých klieští v polovici januára. Každý deň klesali teploty riadne pod
nulu . Zima ponúkla aj množstvo čarovných obrázkov. Biela perina vyčarila malebný pohľad na našu
obec, domy akoby boli prikryté pod nánosmi snehu. Takýto pohľad učaril i fotografovi z Podtatranských
novín a v čísle 7 zo 14. februára 2012 uverejnil 2 fotografie.
Z demografického vývoja:
Narodenie:
04.04.2012
14.09.2012
04.10.2012
24.10.2012
Nebohí:
17.05.2012
15.11.2012
23.12.2012
Manželstvo:
15. septembra
20. októbra
08. decembra

Alžbeta Mária Ivanová
Ondrej Köteleš
Katarína Kuzmiková
Daniel Pittner
Helena Hajková, 86 rokov
Andrea Valeková, 42 rokov
Anna Vernárska, 77 rokov
Marek Mičunda a Simona Krahulcová
Matej Sládek a Kristína Plučinská
Pavel Kuzmík a Katarína Švarcová

Štatistika Obce Štôla
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Počet obyvateľov k 1.1.2012
Prihlásení na trvalý pobyt
Odhlásení z trvalého pobytu
Narodení:
Zomrelí:
Počet obyvateľov k 31.12.2012

504
19
4
4
3
520

Zapísala: Valeková Viera – kronikárka obce
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