ROK 2007
I. Samospráva obce
Starostom obce je pán Miroslav Petruš, v Obecnom zastupiteľstve
nedošlo k žiadnym zmenám, čo sa týka poslancov.
Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2007:
Ročné príjmy OÚ:
Ročné výdaje OÚ:
Príjmy za dane od obyvateľov:
Daň z pozemkov:
Daň zo stavieb:
Poplatok za psa:
Nájomné za sálu:
Poplatok za vývoz TDO:

II. Obyvateľstvo
V obci žije k 1.1.2007 celkom 718 obyvateľov. Z tohto počtu je 356
mužov a 362 žien. Narodilo sa 6 detí, z toho 4 chlapci a 2 dievčatá.
Narodené deti:
1) Juraj Lukáč
2) Zuzana Paľová
3) Jakub Čupa
4) Veronika Popjaková
5) Dávid Stanko
6) Benjamín Harňak
Zomrelo 5 ľudí – 3 muži a 2 ženy
1) František Hrozek

2) Imrich Greškovič
3) Imrich Franek
4) Margita Tomečková
5) Bernadeta Matiseková rod. Mariacká
Uzavreté sobáše: 3, rozvod 1
≈ 27.1.2007 – Jozef Lukáč a Bc. Júlia Miková
≈ 29.9.2007 – Michaela Stavarová a Patrik Schwarz
≈ 31.10.2007 – Anna Majcherová a Slavomír Stanko
Počet prisťahovaných obyvateľov - 6, z toho 2 muži a 4 ženy, vysťahovala sa
1 osoba – žena.
Stav obyvateľov k 31. decembru je 726, z toho 360 mužov a 366 žien;
Stav obyvateľov k 31.7.2007 je 721 obyvateľov, z toho 355 mužov a 366 žien;
Počet obyvateľov v predproduktívnom veku – 122 obyvateľov, z toho 60
mužov a 62 žien;
Počet obyvateľov v produktívnom veku – 417 obyvateľov, z toho 234 mužov
a 183 žien;
Počet obyvateľov v poproduktívnom veku – 187 obyvateľov, z toho 66 mužov
a 121 žien;
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie – 44 osôb.
Aj naďalej je veľmi zlá situácia, čo sa týka nájsť si v našom meste,
blízkom okolí akúkoľvek prácu. Preto väčšina mladých ľudí po uzavretí
manželstva odchádza z rodnej dediny bývať do väčších miest ako sú Košice,
Žilina, Poprad, Bratislava, kde je lepšia situácia v tomto smere nájsť si prácu
a zamestnať sa. Mnohí odchádzajú za prácou do zahraničia, hlavne do
Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Holandska, Anglicka a podobne. Muži
pracujú

väčšinou

na

stavbách,

vykonávajú

rôzne

stavebné

práce

v mäsokombináte. Ženy poväčšine pracujú ako opatrovateľky starých ľudí,
mladé dievčatá ako operky.

III. Hospodársky život
BIODRUŽSTVO

Výsledky rastlinnej výroby
Družstvo hospodárilo na 820,02 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je
orná pôda 558,18 ha. Úrody hlavných plodín dosiahnuté v tonách z 1 ha
Pšenica

2,17

Triticale

2,74

Ovos

2,55

Strukovino-obilné miešanky

1,84

Repka ozimná

2,02

Kukurica na siláž

22,16

Ďatelina a lucerna – trávne miešanky

3,09

TTP (Trvalo trávnaté porasty) spolu

1,75

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sa družstvo venovalo množeniu
osív pre Slovosivex a.s. Košice, kde bolo zrealizovaných 84,8 t ovsa a 12,3 t
pelušky. Družstvo pokračovalo v projekte agroenviromentálnej podpory:
zatrávňovanie

ornej

pôdy

na

výmere

74,76

ha,

v Ochrane

biotopov

poloprírodných a prírodných trvalých trávnych porastov na výmere 15,74 ha
a s trvalými trávnymi porastami Základnej schémy na ploche 321,38 ta.
Pre zabezpečenie úseku Živočíšnej výroby objemovými krmovinami,
družstvo vyrobilo v zelenom: sena 1174 t; senáž trávnu 321 t; senáž balíkovú
773,7 t; siláž kukuričnú 1328,6 t.
V jesennom období bola repka olejná vysiata na výmere 95,77 ha,
pšenica ozimná na 149,19 ha, z toho špaldy 43,47 ha.

Výsledky živočíšnej výroby
Stavy hospodárskych zvierat a ich úžitkovosť
Hovädzí dobytok spolu

326 kusov

z toho: kravy s trhovou produkciou mlieka

173 kusov

- ročná dojivosť

5520 l/ks

- denná dojivosť

15,12 l

Narodenie teliat

142 ks

Úhyn teliat

3 ks

Odchov teliat na 100 krát

78,2 ks

Pripúšťanie jalovíc

39 kusov

Pripúšťanie kráv

126 kusov

Predaj HD spolu

182 ks

z toho:

teľatá

122 ks

jalovice

13 ks

kravy

47 ks

Výsledky na úseku ŽV nadväzovali na predchádzajúce úspešné roky,
kde sa zúročuje miera vkladov do technológií a strojov s cieľom kvalitne
finalizovať produkty rastlinnej výroby do mlieka a mäsa HD. Mierny pokles
stavov zvierat bol spôsobený zhoršenou reprodukciou zvierat, ako dôsledok
vyššej produkcie mlieka za posledné roky. Priemerný stav kráv bol najvyšší
za posledné roky, čo je i dôsledok investícií do intenzity rastu teliat a jalovíc –
kŕmny automat a zvýšená kvalita objemových krmovín, stroje a technológie
zakúpené prostredníctvom SOP v rokoch 2004 – 2006.
Rok 2007 bol rekordným rokom v 15-ročnej histórii družstva, keď
prevýšil minuloročný rekord o 307,1 tis. SK a dosiahnuté tržby za úsek ŽV
sú 1419,5 tis. SK.
Zakúpili sa nové stroje:
Žací stroj GMD 702 v hodnote

288 333 SK

Obilný kombajn CLAAS

4 450 000 SK

Nakladač UNC 060

724 000 SK

NB A SUS F5R

22 311 SK

Celková hodnota týchto strojov je

5 484 644 SK

IV. Školstvo
Materská škola
V školskom roku 2006/2007 zariadenie MŠ navštevovalo celkom 13
detí. Pani učiteľka je Dana Chomová. Vedúcou kuchyne Františka Kavuľová,
kuchárkou Mária Pechová. Od 1. apríla 2007 MŠ začala navštevovať Terézia
Mačušová a od 1. mája 2007 Vojtech Velička.
Významné podujatia:
Vítanie Mikuláša, Posedenie pri jedličke, Karneval, Opekačka v areáli MŠ na
záver školského roka spojená s rozlúčkou budúcich prvákov.

Základná škola
Dňa 4. septembra 2006 sa začal na všetkých školách nový školský rok
2006/2007. Otvorenia na našej škole sa zúčastnil starosta obce Miroslav
Petruš.
Organizácia školy:
1. ročník

- 6 žiakov

2. ročník

- 11 žiakov

3. ročník

- 4 žiaci

4. ročník

- 12 žiakov

ŠKD

- 30 žiakov

1. a 2. ročník vyučuje Mgr. Martina Kohútová, 3. a 4. ročník vyučuje Mgr.
Jozef Baslár. ŠKD vedie vychovávateľka Anna Jurková.
Významné podujatia:
6.12.2006 – Vítanie Mikuláša a čerta básňami a piesňami v ZŠ
21.12.2006 – Posedenie pri jedličke
3.2.2007 – Karneval
1. miesto: Komín – Laura Paľová
2. miesto: Múmia – Dominik Račko
3. miesto: Krokodíl – Dávid Klimovič

4. miesto: Gorila – Patrícia Mačušová
5. miesto: Snehuliak – Kamil Baran
Do tanca hrala živá hudba Element. Celé podujatie sprevádzala
pani Iveta Gmitterová.
4.6.2007 – výlet do Košíc – návšteva Jasovskej jaskyne a ZOO
V škole bola zriadená počítačová učebňa v rámci projektu „Infovek.“

V. Kultúra
V roku 2007 boli zorganizované tieto akcie:
•

Výlet do Krosna – Veľkonočné trhy
Starosta

obce

a poslanci

Obecného

zastupiteľstva

zorganizovali

v marci, týždeň pred Veľkonočnými sviatkami pre obyvateľov obce výlet
do poľského mesta Krosno za účelom nákupov väčšieho výberu tovaru
k blížiacim veľkonočným sviatkom.
•

Karneval 2007
(Viď podrobnejšie v kapitole „Školstvo“)

•

Prednes poézie a prózy Vansovej Lomnička
Účasť pani Heleny Marcinovej na okresnej a krásnej súťaži Vansovej
Lomnička, kde získala 1. miesto

•

Deň narcisov
13.4.2007 sa uskutočnil už po 11-krát Deň narcisov, kedy najviac
myslíme na tých, ktorí trpia touto zákernou chorobou. Práve v tento
deň máme možnosť všetci dobrovoľne prispieť určitou finančnou
čiastkou, aby sme aj my mohli touto cestou zmierniť ich utrpenie.

•

Posedenie pre dôchodcov
Každým rokom sa dôchodcovia, ktorým ešte zdravie dovolí, stretávajú
v spoločenskej sále Obecného úradu z príležitosti mesiaca Úcty

k starším, aby sa vzájomne porozprávali, pri dobrej nálade a speve
zabudli na svoje každodenné starosti a problémy. O dobrú náladu
a zábavu sa postarali deti tunajšej MŠ, ZŠ a folklórna skupina „Sami
sobi.“
Knižnica
V roku 2007 bolo registrovaných používateľov Obecnej knižnice celkom
53. Počas celého roka sa v knižnici vystriedalo celkom 322 čitateľov.
Zakúpilo sa 32 ks kníh v celkovej hodnote 6 000 SK.
V mesiaci novembri vedúca knižnice pani Mária Pavlovská pripravila
pre deti akciu pod názvom „Nebojme sa strašidiel.“ Priestory knižnice boli
vyzdobené imitáciou pavučiny, strašidlami a netopiermi. Počas akcie deti
rozprávali rôzne príbehy, ktoré počuli od rodičov a starých rodičov.
Knižnica

pre

budúcnosť

plánuje

aj

iné

podujatia

ako

besedy

o prečítanej knihe, Namaľuj čo čítaš a iné. Po vzore Poľska, kde prebieha
akcia Celé Poľsko číta deťom, podobnú akciu sa chystá urobiť pre deti
v našej obci.

VI. Cirkevný život
Duchovným otcom v našej farnosti je Peter Bučko, kaplánmi Edvin
Berger, Martin Gnip a Lukáš Poklemba. Kaplán Edvin Berger 30. júna 2007
končí pôsobiť v našej farnosti. Pán Boh zaplať a veľa božích milostí mu
vyprosujeme za jeho služby u nás.
V obci žije 718 obyvateľov. Narodilo sa 6 detí, z toho 4 chlapci a 2
dievčatá. Cirkevných pohrebov počas roka bolo 5. Z tohto počtu zomreli 3
muži a 2 ženy. Cirkevne uzavretých sobášov bolo 3, rozvodov 1.

Významné podujatia
•

január – Novoročný ples rodín pre rodiny z celej farnosti

•

20. máj 2007 – Prvé sväté prijímanie
K 1. svätému prijímaniu pristúpili: Natália Vargová, Laura Paľová,
Patrícia

Mačušová,

Jančošková

Dávid

Klimovič,

Klaudia

Sabolová

a Angelika

•

máj 2007 – Púť do Levoče pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

•

jún 2007 – Detský ples pre deti z celej farnosti

•

19. júl 2007 – Púť do Gaboltova

•

6. december 2007 – Vítanie Mikuláša v kostole

•

15. september 2007 – Púť veriacich k Stolčeku Panny Márie

•

26. september 2007 – Výlet birmovancov do Žakoviec a Tatier

•

17. november 2007 – Volejbalový turnaj v Zborove.
Víťaz – Smilno.

VII. Spolky a organizácie
Tak ako po minulé roky, tak aj v tomto roku sa úspešne darí týmto
firmám, spolkom a organizáciám:
1. Dobrovoľný hasičský zbor DO
2. Poľovné združenie Ondava
3. Lesné spoločenstvá – 1) Urbariát HOPA
2) Komposesorát – pozemkové spoločenstvo Džvirník
4. Firma Plastik
5. Potraviny Adams
6. Rio – Bar
7. Pohostinstvo
8. Pneuservis
9. Nákladná doprava
10. Aquatik
Od roku 2007 spolupracuje s českou firmou SYANCO. Obe firmy sa vo
svojej práci zamerali na rekonštrukciu a revitalizáciu obvodových
plášťov domov. Jedná sa o kompletné práce pri zatepľovaní budov
i v mestách v Českej republike ako: Uhorské Hradište, Studénka,
Otrokovice, Valašské Meziříčí, Praha, Zlín atď. Zatepľovanie v týchto
mestách 1,2 i viac budov – diela veľkého rozsahu o celkovej výmere
2000 až 4000 m² zateplenej a fasádne upravenej plochy v rôznych
farbách a farebných riešeniach až 14 i viac poschodových budov. To si
vyžadovalo splniť všetky predpisy a zákony tykajúce sa stavebníctva

v Českej republike. Na Slovensku to boli mestá ako Banská Bystrica,
Skalica atď. Firma v tomto období zamestnávala 12-15 stálych
zamestnancov

–

zatepľovačov

a pomocných

robotníkov,

4-5

živnostníkov, 4-5 sezónnych brigádnikov aj z radov študentov počas
školských prázdnin, ktorí vykonávali svoju povinnú odbornú prax
v spolupráci s Vysokou školou Stavebnou v Košiciach a Strednou
priemyselnou školou v Bardejove – stavebný odbor.
11. Stolárstvo
12. Stavebné práce
13. Krajčírstvo
14. Telovýchovná jednota Verchovina
15. Miestna organizácia Matice Slovenskej (MO MS)
Miestny výbor Matice Slovenskej vznikol v roku 1996. Jeho činnosť
spočívala v činnosti speváckeho zboru pod vedením Marty Kmeťovej,
ktorý sa zúčastňoval na rôznych podujatiach a to nielen v obci, ale aj
v Bardejove a tiež aj mimo nášho územia ako napr. v poľskej Krynici.
Činnosť MO MS postupne z roka na rok stagnovala až celkom zanikla.
Avšak po odstupe času na podnet starostu obce Miroslava Petruša
a poslancov Obecného zastupiteľstva v Smilne sa dňa 16. 12. 2007
uskutočnilo v spoločenskej sále Obecného úradu Valné zhromaždenie
MO MS v Smilne a na ňom bol zvolený nový výbor. Hosťom tohto
zhromaždenia bol predseda Matice Slovenskej v Bardejove pán Metod
Kaľavský. Cieľom stretnutia boli nové voľby predstavenstva MO MS
v Smilne, schválenie stanov a plánu práce na rok 2008.
Poslaním MO MS je rozvíjať a upevňovať vlastenectvo, prehlbovať
kladný vzťah medzi občanmi – zapájať mládež do kultúrno-tvorivého
procesu a pestovať v nej národnostné, kresťanské a demokratické
hodnoty.
16. Obecná knižnica

VIII. Telovýchova a šport
Futbalový klub
V súťažnom ročníku 2006/2007 hrali hráči futbalového klubu –
dospelí v II. triede OFM a skončili na úspešnom 3. mieste.
Konečné výsledky okresných futbalových majstrovstiev:
Počet odohraných zápasov

24

Počet víťazstiev

13

Počet remíz

7

Počet prehraných zápasov

4

Skóre

67:37

Počet získaných bodov

46

•

máj 2007 – Požiarnická súťaž v Chmeľovej

•

4. – 5. júla – Oslavy sviatku Cyrila a Metoda
Z príležitosti štátneho sviatku Cyrila a Metoda sa 5.7.2007 uskutočnil 2.
ročník volejbalového turnaja tento krát za účasti 8 družstiev všetkých
vekových kategórií. Hralo sa v dvoch skupinách.
Poradie jednotlivých skupín:
1. skupina:

2. skupina

1. Susedia

1. Kobra

2. The Blues

2. Žiaci

3.-4. Plastik

3. Vyšný konec

3.-4. Obecný úrad

4. Kreminka

Semifinále:
Susedia – Žiaci

2:0

The Blues –Kobra

2:0

Finále:
The Blues – Susedia

2:1

Víťazom sa stalo družstvo The Blues v zložení: M. Jančošek, M. Barna
a J. Paľa.

ROK 2008
I. Samospráva obce
Starostom obce je pán Miroslav Petruš. Ani u poslancov Obecného
zastupiteľstva v roku 2008 nedošlo k žiadnym zmenám.
Ročné príjmy a výdaje OÚ boli nasledovné:
Ročné príjmy OÚ:

305 tis. SK

Ročné výdaje OÚ:
Príjmy za dane od obyvateľov:
Daň z pozemkov:

138 tis. SK

Daň zo stavieb:

67 tis. SK

Poplatok za psa:

4 tis. SK

Nájom za sálu:
Poplatok za vývoz TDO:

96 tis. SK

II. Obyvateľstvo
Počet obyvateľov k 1. januáru je 726 obyvateľov. Z tohto počtu je 360
mužov a 366 žien. Narodili sa 4 deti, z toho 2 chlapci a 2 dievčatá.
V danom roku zomrelo 13 ľudí, z toho 7 mužov a 6 žien.
Zomrelí:
1) Juraj Kravec
2) Imrich Kvartek
3) Mária Majcherová rod. Marcinková
4) Emil Rondzik
5) Anna Bukovská rod. Amrogovičová
6) Ján Blažek
7) František Baran
8) Mária Porjandová

9) Emil Paľa
10) František Mačuš
11) Helena Blažeková
12) Terézia Feceková rod. Petrušová
13) Magdaléna Rondzíková
Počet uzavretých sobášov: 4
≈ 17. máj 2008 – Radoslav Petruš a Katarína Poláčková
≈ 28. jún 2008 – Marek Marcin a Iveta Ždiľová
≈ 20. september 2008 – Daniel Kendera a Mgr. Mária Krajčovičová
≈ 19. júl 2008 – Martin Tyl a Soňa Batlová
Celkový počet prisťahovaných - 12, z toho 5 mužov a 7 žien;
Počet vysťahovaných – 7, z toho 4 muži a 3 ženy;
Celkový počet obyvateľov k 1. júlu je 731 obyvateľov, z toho 360 mužov
a 371 žien;
Celkový počet obyvateľov k 31. decembru je 722 obyvateľov, z toho 356
mužov a 366 žien;
Počet obyvateľov v predproduktívnom veku – 120 obyvateľov, z toho 56
mužov a 64 žien;
Počet obyvateľov v produktívnom veku – 415 obyvateľov, z toho 232 mužov
a 183 žien;
Počet obyvateľov v poproduktívnom veku – 187 obyvateľov, z toho 68 mužov
a 119 žien;
Počet nezamestnaných – 47 osôb.

III. Hospodársky život
Výsledky rastlinnej výroby
Družstvo hospodárilo na 817,68 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je
orná pôda 556,01 ha. Úrody hlavných plodín dosiahnuté v tonách z 1 ha
Plodina

Priemerná ha úroda v t

Pšenica

2,17

Tritikale

1,90

Ovos

2,96

Zmesi strukovino-obilné

0,98

Repka ozimná

2,51

Kukurica na siláž

4.82

VRK

3,82

TTP

2,14

Okrem produkcie na vlastnú spotrebu bola časť produkcie výrobkov
RV zrealizovaná a to pšenica ozimná v množstve 130,9 ton a ovos 61,3 ton.
Celá produkcia repky a to 240,58 ton bola predaná za veľmi dobrú cenu
12 500 SK/t. Družstvo pri svojej produkcii sa zameriava na výrobu
objemových krmovín, ktoré využíva na vlastnú spotrebu v chove HD.
V jesennom období bola repka olejná vysiata na výmere 140,13 ha,
pšenica ozimná na 110,74 ha, z toho 14 ha špaldy.

Výsledky živočíšnej výroby
Stavy hospodárskych zvierat a ich úžitkovosť:
Hovädzí dobytok spolu

384 kusov

z toho: kravy s trhovou produkciou mlieka

187 kusov

- ročná dojivosť

5111 l/ks

- denná dojivosť

13,19 l

Narodenie teliat

173 ks

Úhyn teliat

3 ks

Odchov teliat na 100 krát

98,4 ks

Predaj HD spolu

79 ks

z toho:

teľatá

36 ks

jalovice

8 ks

kravy

35 ks

Výsledky na úseku ŽV v porovnaní s minulým rokom boli v podstate
horšie. Veľký vplyv na hospodárení družstva malo znižovanie ceny kravského

mlieka. Dosiahnuté tržby z jeho predaja boli až o 717 tis. SK nižšie ako pred
rokom. Pokles tržieb bol aj v predaji mäsa HD a to čiastkou 818 tis. SK.
Družstvo svojím hospodárením za rok 2008 dosiahlo zisk 115 tis. SK,
v roku 2007 bol zisk 137 tis. SK. Celkové náklady oproti roku 2007 stúpli
o 924 tis. SK, čo je zvýšenie o 6,8 %. Náklady stúpli pri položkách: nakúpené
hnojivá o 673 tis. SK, chemické ochranné prostriedky o 258 tis. SK,
nakúpené náhradné diely o 366 tis. SK, spotreba plynu o 39 tis. SK
a spotreba elektrickej energie o 94 tis. SK.
Dobrý vplyv na výnosy mala produkcia RV, ktorá sa oproti minulému
roku zvýšila o 38 %, čo predstavuje hodnotu 2 505 tis. SK. Hospodársky
výsledok kladne ovplyvnila aktivácia zvierat – zaradenie jalovíc do stavu kráv
v sume 983 tis. SK, čo je zvýšenie až o 101 %.

IV. Výstavba
Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva venujú veľkú
pozornosť skrášľovaniu verejných priestranstiev a s tým súvisiacimi prácami
ako je napríklad kosenie trávy na cintoríne, v okolí školy, materskej školy
a pod. V zimných mesiacoch odpratávanie snehu z chodníkov v blízkosti
hlavnej cesty, v škole, na cintoríne a vedľajších ciest. Previedla sa úprava
tých úsekov na cestách, ktoré boli najviac poškodené.
Do materskej školy sa dali urobiť nové plastové dvere, nakoľko
pôvodne ž boli staré a nekvalitné.

V. Školstvo
Základná škola
Dňa 3. septembra začal nový školský rok 2007/2008. Starosta obce
Miroslav Petruš úvodom privítal novú riaditeľku školy, ktorou sa stala Mgr.
Silvia Jurková a zaželal jej veľa úspechov v práci. Bývalý riaditeľ školy Mgr.
Jozef Baslár odišiel pracovať na iné pracovisko do Svidníka, miesta jeho
bydliska.
Organizácia školy:
1. ročník

- 10 žiakov

2. ročník

- 5 žiakov

3. ročník

- 9 žiakov

4. ročník

- 4 žiaci

ŠKD

- 28 detí

1. a 2. ročník vyučuje Mgr. Silvia Jurková, 3. a 4. ročník vyučuje Mgr.
Martina Kohútová. ŠKD vedie vychovávateľka Anna Jurková.
Významné podujatia:
18.11.2007 – Vystúpenie pre dôchodcov
Deti pod vedením vedúcej spevácko-tanečného krúžku Mgr.
Silvie

Jurkovej

vystúpili

vo

svojom

programe

s niečím

netradičným – pásmom ľudových tancov a piesní. Deti boli
oblečené v krojoch, ktoré im dala ušiť dedinská organizácia
Matice Slovenskej v spolupráci s Obecným úradom. Kroje ušila
obyvateľka tejto obce, pani Viera Petríková, majiteľka krajčírstva
v obci.
6.12.2007 – Mikuláš, Mikuláš
V dopoludňajších hodinách, krátko pred obedom zavítal do školy
Mikuláš s čertom. Deti už od skorého rána netrpezlivo naňho
čakali, nevedeli sa dočkať, kedy príde. Každý žiak mal pre nich
nachystanú báseň alebo pieseň a Mikuláš ich zato odmenil
balíčkom sladkostí. Niektorým sa ušla od čerta aj palička.
20.12.2007 – Posedenie pri jedličke
28.1.2008 – Karneval
1. miesto: Motýľ – Laura Paľová
2. miesto: Dinosaurus – Barbora Horbajová
3. miesto: Šálka – Patrícia Mačušová
4. miesto: Malina – Viktor Velička
5. miesto: Perníková chalúpka – Natália Mačušová
máj 2008 – Vystúpenie žiakov s kultúrnym programom pod vedením
Mgr. Silvie Jurkovej na Výročnej schôdzi Biodružstva Smilno
27.5.2008 – Návšteva dopravného ihriska v Bardejove

Deti si touto návštevou upevňovali svoje vedomosti a poznatky
i v praxi, ako jazda na bicykli, jazda na kolobežke. V úvode
besedy im pán Baník, vedúci Dopravného ihriska v Bardejove
pripomenul základné povinnosti, ktoré musia dodržiavať pri
jazde. Či žiaci venovali dostatočnú pozornosť výkladu, o tom sa
presvedčili neskôr, keď im dal vypracovať test, na ktorom mali
zakrúžkovať správnu odpoveď. Po tejto návšteve sa deti spolu so
svojimi pani učiteľkami vybrali navštíviť Mestskú knižnicu
v Bardejove. Táto návšteva bola spojená aj s výkladom vedúcej
oddelenia pre deti, ktorá záverom besedy rozdala čitateľské
preukazy tým, ktorí o nich prejavili záujem.
11.máj – Deň matiek
Vystúpenie deti MŠ, ZŠ s pestrým programom v sále Obecného
úradu z príležitosti Dňa matiek.
24.6.2008 – Výlet na Krásnu Hôrku a návšteva Baníckeho múzea
v Rožňave
Exkurzia do Biodružstva v Smilne
V budove ZŠ a MŠ bola prevedená výmena vchodových dverí za nové
plastové dvere, oprava prístupového chodníka pred budovou ZŠ, urobili sa
prahy ku dverám do tried a WC, zakúpili sa nové skrine, pár starých sa
otapetovalo samolepiacou tapetou, v počítačovej miestnosti bola prevedená
výmena podlahy.
Do školskej knižnice sa zakúpili nové knihy. Zakúpili sa nové učebné
pomôcky, výukové cédečka na matematiku a slovenský jazyk pre 1. stupeň
ZŠ, nové varhany. Pre deti v MŠ a ZŠ sa kúpili nové hračky. V budove MŠ
a ZŠ sa urobila revízia elektriny a plynu.

Materská škola
V školskom roku 2007/2008 navštevovalo MŠ 19 detí. Učiteľkami
v MŠ boli pani učiteľka Dana Chomová a Lenka Kavuľová. Vedúcou jedálne
Františka Kavuľová, kuchárkou Mária Pechová.
Významné podujatia:

Vítanie

Mikuláša,

Posedenie

pri

jedličke

spojené

s vystúpením

detí

s básničkami a spevom, Oslavy Dňa matiek, Karneval, Výlet, Vystúpenie pre
dôchodcov

VI. Kultúra
V roku 2008 boli v obci usporiadané tieto podujatia:
•

Smilniansky občasník
V januári 2008 vyšlo „0“ vydanie Občasníka obecných novín, ktorého
vydavateľom je Obecný úrad a Miestny odbor Matice Slovenskej.

•

27.1.2008 – Beseda o onkologických ochoreniach
27.1 sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti Obecného úradu
prednáška na tému onkologické a pediatrické ochorenia s MUDr.
Chovancom a MUDr. Chovancovou, ktoré pripravil Miestny odbor
Matice Slovenskej v obci Smilno. Po odbornej prednáške nasledovala
diskusia, do ktorej sa zapojila väčšina zúčastnených.

•

28.1.2008 – Karneval

•

25.2.2008 – Smilno očami deti
Dňa 25.2.2008 bola vyhlásená literárna a výtvarná súťaž pod názvom
Smilno očami deti. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Miestny odbor
Matice Slovenskej v obci Smilno. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci
občania obce. Práce bolo treba odovzdať do polovice marca.

•

marec 2008 – Vyhodnotenie súťaže Smilno očami deti
V polovici marca, tí ktorí sa zapojili do výtvarnej a literárnej súťaže
Smilno očami deti, odovzdali svoje práce na Obecný úrad a následne ju
porota v zložení: Miroslav Petruš, PaedDr. Vladimír Jančošek, Mgr.
Silvia Gujdanová rod. Jurková, Mgr. Martina Kohútová a Ján Račko
vyhodnotili. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci občania obce Smilno, ale
nestalo sa tak. Do tejto súťaže sa zapojili iba žiaci tunajšej Základnej
školy pod vedením svojich pedagógov. Do súťaže sa zapojila iba jedna

obyvateľka obce z radov dospelých, ale keďže bola jediná, porota sa
rozhodla,

že

jej

básne

sa

nebudú

hodnotiť,

nakoľko

nemala

konkurenciu.
Výsledky súťaže:
Literárna súťaž

Výtvarná súťaž

1.miesto: Laura Paľová

1.miesto: Jozef Bača

2.miesto: Patrícia Mačušová

2.miesto: Patrícia Mačušová

3.miesto: Sebastián Kmeť

3.miesto: Klára Barnová

Všetky

súťažné

práce

boli

verejnosti

prístupné

v budove

Obecného úradu v Smilne a postupne uverejňované v Smilnianskom
občasníku.

Smilno mojimi očami (1.miesto – Laura Paľová)
Nádherná dedinka Smilno je,
veľmi dobre sa nám tu žije.
Je tu škola vynovená nová,
spolužiakov a spolužiačky k sebe volá.
Potôčik, lúka, rybník krášlia ju,
Všetci cudzí nech ju spoznajú.
Kostolík prerástol domy o hlavu,
a dodával predkom i nám odvahu.
Deti tu kričia od radosti,
srdiečka sú šťastné, plné veselosti.
Je veľa krásnych miest na svete,
no krajšie miesto ako toto nenájdete.

Báseň o Smilne (3.miesto – Sebastián Kmeť, 3.roč. ZŠ)
Smilno je malá dedina,
žijeme tu ako jedna rodina.
Je tu veľmi pekne, vravia ľudia
a nikdy sa v našom Smilne nenudia.

Bývame tu ocko, mama i ja,
aj naša babka sa tu narodila.
Nechcel by som bývať inde,
iba v našom super Smilne.
•

Prednes poézie a prózy Vansovej Lomnička
Pani Helenu Marcinovú v dedine pozná každý. Našu obec reprezentuje
už dlhé roky v umeleckom prednese prózy. Získala nejedno ocenenie
a to nielen na okresných, ale aj na krajských a celoslovenských
podujatiach. Ani tohto roku nebolo tomu inak.
Dňa 14.3.2008 získala v okresnej súťaži Vansovej Lomnička 1. miesto.
Dňa 29.3.2008 v Krajskej súťaži Vansovej Lomnička jej bol udelený
diplom za úspešné vystúpenie (Viď prílohu).
Vo svojej zbierke má okolo 30 diplomov.

•

Deň narcisov 2008
Počas predošlých jedenástich rokov sa stalo tradíciou, že jeden
z prvých aprílových dní bol očakávaný ako zvláštny, ako iný v tom, že
ulice miest a obcí celého Slovenska zažiarili na žlto, mohli sme v nich
stretnúť veľa mladých ľudí – dobrovoľníkov, ktorí v mene Ligy proti
rakovine oslovovali občanov s prosbou o podporu boja proti rakovine
a pomoc ľuďom, ktorých táto choroba postihla.
Deň narcisov sa počas svojich jedenástich ročníkov stal najznámejšou
verejnou finančnou zbierkou na Slovensku.

•

11.5.2008 Deň matiek
Po prvýkrát sa tieto oslavy Dňa matiek konali v spoločenskej sále
Obecného úradu pre širokú verejnosť. Celá sála bola zaplnená do
posledného miesta. Deti materskej a základnej školy pripravili pre
svoje mamičky, babičky a tety pekný kultúrny program. Mnohým sa
na tvárach rozkotúľali slzy od dojatia. Pre deti a ich mamičky bolo
pripravené

sladké

pohostenie.

Pestrý

prítomní zakaždým búrlivým potleskom.

bohatý

program

odmenili

Záverom odovzdali deti svojim mamičkám, babičkám kvety za ich
lásku, starostlivosť a trpezlivosť.
•

máj 2008 – Vystúpenie žiakov spevácko-tanečného krúžku pod
vedením Mgr. Silvie Gujdanovej s programom z príležitosti Výročnej
schôdze Biodružstva Smilno

•

4.-5. júla – Oslavy Sviatku Cyrila a Metoda v obci

•

18.10.2008 – Otvorenie knižnice v priestore MŠ

•

Knižnica bola presťahovaná z priestorov Biodružstva v Smilne do
budovy MŠ.

•

november 2008 – Posedenie pre dôchodcov
Jedno z mnohých sobotňajších popoludní tentoraz patrilo našim
dôchodcom. O dobrú náladu sa postarali žiaci tunajšej ZŠ, deti MŠ
a spevácka skupina „Sami sobi“. Pochutnali si na dobrom guláši a tak
sa dali do spevu a zaspievali si spoločne známe ľudové pesničky.

Knižnica
Obecná

knižnica

svoju

prevádzku

po

presťahovaní

z bývalých

priestorov Biodružstva v Smilne do budovy MŠ po prvýkrát obnovila
18.10.2008.
V roku 2008 je registrovaných užívateľov knižnice 67 čitateľov. Počas
celého roka navštívilo knižnicu 435 čitateľov. Zakúpilo sa 33 ks kníh
v celkovej hodnote 6 224 SK. Pani Opitzová, rodáčka zo Smilna, bývajúca vo
Svidníku darovala Obecnej knižnici 15 kníh. Knižnica je otvorená každú
druhú sobotu v mesiaci od 14:00 hod. do 16:00 hod. Tým, že knižnica bola
presťahovaná do obývanejšej časti dediny, hneď v prvý deň otvorenia sa
odzrkadlilo na jej návštevnosti – celkom 31 čitateľov, z toho 27 detí do 15
rokov.
Vedúca knižnice pripravila pre svojich čitateľov a ostatných obyvateľov
obce akciu pod názvom Celá dedina číta deťom. Tým chce dosiahnuť, aby sa
kniha v rodine stala vhodnou alternatívou k iným formám trávenia voľného
času.
Celá akcia je rozdelená na tri časti. Každá časť má svoje kolo a dobu
trvania.

Október 2008 – január 2009
Prvá časť pod heslom - Ocko, mamka, dedko, babka, poďte nám čítať.
V 1. časti mali deti za úlohu pozvať do knižnice svojich rodičov
a starých rodičov, aby prečítali rozprávku. Snahou bolo, aby rodičia znovu
objavili krásu knihy, v myšlienkach a pocitoch sa vrátili späť do detstva
a aby sa tým utužili vzťahy v rodine. V tom období bola naplánovaná aj
výtvarná súťaž na tému „Takto si doma čítame.“ Úlohou deti bolo nakresliť
rodičov s knihou.
Dňa 20.9.2008 v sobotu sa konala úvodná akcia projektu. Do knižnice
bola pozvaná pani Helena Marcinová, viacnásobná víťazka recitačných
súťaží, ktorá deťom prečítala dve rozprávky „O troch prasiatkach a Kocúr
v Čižmách.“ Počúvať čítanie Heleny Marcinovej bol prekrásny zážitok.

VII. Cirkevný život
Duchovným otcom v zborovskej farnosti je Peter Bučko a dvaja
kapláni Lukáš Poklemba a Roman Matisovský.
V priebehu roka sa narodili 4 deti: 2 chlapci a 2 dievčatá. Zomrelo 13
ľudí: 7 mužov a 6 žien. Uzavreté boli 4 sobáše.
Významné podujatia:
•

Január 2008 – Novoročný ples rodín

•

23. február 2008 – Miništrantský futbalový turnaj farnosti Zborov
Dňa 23. februára 2008 sa konal miništrantský futbalový turnaj
v športovej hale v Bardejove. Zúčastnilo sa ho osem družstiev zo
Zborovskej farnosti, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií.
V I. kategórií mladší miništranti, vyhrali chlapci z Dlhej Lúky,
ktorí prekvapili svojimi mladými talentami. Naši chlapci skončili
na 3. mieste.
Víťazom v II. kategórií starší miništranti sa stali chlapci zo
Smilna, ktorí počas celého turnaja nenašli premožiteľa.
Víťazné družstvá boli ocenené pamätnými trofejami a nás veľmi
teší, že tú najcennejšiu trofej získali naši starší miništranti.
Výsledky z II. kategórie:
Smilno – Stebnícka Huta

4:2

Smilno – Zborov

1:0

Dlhá Lúka – Smilno

0:3

Finálový zápas:
Smilno – Dlhá lúka
•

3:1

11. máj 2008 Prvé Sväté prijímanie
K 1. Svätému prijímaniu pristúpili: Jozef Bača, Miroslava
Baranová, Lukáš Kravec, Matúš Klimovič, Fabián Kurtý, Marián
Kurtý, Jakub Popjak, Margarétka Špaková, Dominik Račko,
Michal Tomik

•

26. apríla 2008 – Sviatosť birmovania
Z našej obce k Sviatosti pristúpilo 15 birmovancov: Martina
Špaková, Ján Kravec, Nikola Veličková, Boleslav Pavlovský,
Erika Greškovičová, Jakub Horbaj, Martina Kušnírová, Marián
Greškovič, Jozef Kravec, Ján Štefančík, Dominik Petruš, Barbora
Blažeková, Patrik Paľa, Patrik Tomik a Kristína Veličková.

•

30. máj 2008 – Púť do Levoče pre Prvoprijímajúce deti a ich rodičov

•

jún 2008 – Detský ples pre deti z celej farnosti

•

4.-5. júl 2008 – Oslavy štátneho sviatku Cyrila a Metoda v obci

•

19. júl 2008 – Púť veriacich do Gaboltova

•

15. september 2008 – Púť veriacich k Stolčeku Panny Márie

•

25.-28. 1. 2008 – Výlet birmovancov do Dubovice – Žliabky

VIII. Spolky a organizácie
V roku 2008 v kapitole Spolky a organizácie nedošlo oproti roku 2007
u firiem, spolkov, služieb obyvateľstva, organizáciám k žiadnym zmenám,
zostávajú teda a pracujú v nezmenenom počte. (Viď rok 2007).

IX. Telovýchova a šport
Futbalový klub
V súťažnom ročníku 2007/2008 hráči hrali v II. triede a získali 1.
miesto.
Konečné výsledky okresných futbalových majstrovstiev:

Počet odohraných zápasov

26

Počet víťazstiev

21

Počet remíz

3

Počet prehraných zápasov

2

Skóre

91:23

Počet získaných bodov

66

Hráči dorastu skončili na 12. mieste – 2. FC Smilno
Konečné výsledky OFM – dorast:
Počet odohraných zápasov

24

Počet víťazstiev

3

Počet remíz

2

Počet prehraných zápasov

19

Skóre

37:89

Počet získaných bodov

11

•

4. – 5. júla – Oslavy sviatku Cyrila a Metoda
Už sa stalo tradíciou v obci, že na výročie solúnskych bratov Cyrila
a Metoda sa v obci hrá volejbalový turnaj. Bolo to tak aj v sobotu
5.7.2008, keď OÚ a MO MS v Smilne zorganizovali toto športové
popoludnie. Pozvanie prijali volejbalisti zo Stebníka, FO – FO Bardejov,
Keramik Bardejov a domáci hráči zo Smilna.
Výsledky:
Smilno – FO-FO BJ

2:0

Keramik – Smilno

0:2

Stebník – Keramik

2:0

FO-FO BJ – Keramik

2:0

FO-FO BJ – Stebník

2:0

Stebník – Smilno

1:0

Umiestnenie:
1.miesto:

Smilno

2.miesto:

FO-FO BJ

3.miesto:

Stebník

4.miesto:

Keramik

Družstvá na medailových miestach získali pohár, diplom, medaily
a vlajky s erbom obce. Všetky zápasy s prehľadom viedol Ing. Gabriel
Grund.

