ROK 2001
I. Samospráva obce
Niekoľko obyvateľov obce prišlo pred silvestrovskou polnocou pred
Obecný úrad privítať nový rok 2001, nové storočie a tisícročie. Ojedinelý ,,troj“
Silvester, aký mnohé generácie tak skoro nezažijú. Petardy, svetlice aj
prskavky, rozradostení ľudia boli ozdobou tohto nezabudnuteľného večera.

Predstavenie kandidáta na starostu obce
8.2.2001 sa uskutočnilo zasadnutie Kresťansko-demokratického hnutia
v obci. Ako hostia boli pozvaní aj predsedovia OC KDH v Bardejove, Ing. Mária
Banasová,

tajomníčka

a Mgr.

Anna

Holtmanová,

podpredsedníčka.

Uskutočnili sa voľby, kde za predsedu KDH (Kresťansko-demokratického
hnutia) bol zvolený Marek Horbaj a za pokladníčku Anna Paľová. Hlavná téma
sa krútila okolo volieb starostu obce, ktoré sa majú v tejto obci uskutočniť
7.4.2001. Marek Horbaj je jedným z kandidátov.

Voľby starostu obce
Predseda NR SR (Národnej rady Slovenskej republiky) Jozef Migaš
Rozhodnutím č. 1/2001 Zb. z. z 18.12.2000 vyhlásil podľa paragrafu 48 ods.
1 písmeno d) Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy
v niektorých obciach Slovenskej republiky. Určil podľa § 26 ods. 1 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom d) tohto
rozhodnutia na sobotu 7. apríla 2001. Nové voľby v okrese Bardejov sa týkajú
dvoch obcí a to Krivé a Smilno. V Smilne sa o post starostu obce uchádzajú
piati kandidáti.
V sobotu 7.4.2001 sa uskutočnili v obci doplňujúce voľby do orgánov
samosprávy. Volebný akt prebiehal v plnom súlade so zákonom č. 346/1990
Zb. o voľbách v znení neskorších predpisov a nevyskytli sa žiadne problémy,

ktoré by narušili priebeh volieb. Z celkového počtu oprávnených voličov – 570
osôb zapísaných v zozname voličov využilo svoje volebné právo 428 občanov.
Najvyšší počet hlasov získal Miroslav Petruš, ktorý kandidoval za stranu HZDS
(Hnutie za demokratické Slovensko).

Stručný životopis Miroslava Petruša
Narodil sa 27. mája 1959 v Bardejove ako najstarší syn Verony
a Andreja Petrušových. Má dvoch mladších súrodencov, sestry Vieru
Sivaničovú rod. Petrušovú a Ľubicu Karamanovú rod. Petrušovú, bývajúcu
a vydatú v Orlíku, okres Svidník. Viera vydatá a bývajúca v Smilne. ZŠ 1. – 5.
ročník navštevoval v rodnej obci Smilno, 5. – 9. ročník v susednej obci Zborov,
ktorú úspešne ukončil v roku 1974. Po skončení Základnej deväťročnej školy
(ZDŠ) sa rozhodol ísť ďalej študovať za automechanika do Bardejova. V roku
1977 úspešne ukončil Odborné učilište – odbor automechanik. Dlhé roky
pracoval ako cestár v Slovenskej správe ciest v Bardejove. Je ženatý, manželka
Mária, otec troch detí, dvoch synov Miroslava a Martina a najmladšej dcéry
Márie. Po vyslovení nedôvery k práci starostu obce Miloslavovi Chramcovi, bol
od júna 2000 poverený jeho zastupovaním a vo voľbách, ktoré sa uskutočnili
7.4.2001 je zvolený za starostu obce.
Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2001
Ročné príjmy Obecného úradu činili 1 671 000 SK
Ročné výdaje Obecného úradu činili 2 086 000 SK
Daň z pozemkov od obyvateľov

34 000 SK

Daň zo stavieb od obyvateľov

34 000 SK

Poplatok za psa

3 000 SK

Poplatok za vývoz domového odpadu

58 000 SK

Nájom za sálu

14 000 SK

Celkové príjmy od obyvateľov

143 000 SK

II. Obyvateľstvo
Obec eviduje ku koncu roka 2001 739 obyvateľov. V danom roku sa
narodilo 7 detí z toho 2 dievčatá a 5 chlapcov.

Narodené deti:
1. Katarína Bačová

5. Kristián Gmitter

2. Natália Mačušová

6. Martin Kurtý

3. Peter Dinis

7. Oliver Lacek

4. Stanislav Šoltýs
Práve v tomto roku 2001 bol v obci zaznamenaný najväčší nárast počtu
obyvateľov za posledné roky až 26 ľudí.
Zomrelo 9 ľudí a to:
1. Zuzana Jančošková

6. Jaroslav Blažka

2. Mária Andereková

7 Štefan Peregrim

3. Margita Majcherová

8. Igor Somirdák

4. Helena Mačušová

9. Jozef Vanca

5. Imrich Jančošek
Sobáše:
 1. septembra – Martin Lazúr + Janka Čisáriková
 29. septembra – Marián Čupa + Marcela Tomečková
K 1.3.2001 bolo v obci nezamestnaných 116 obyvateľov, ale k 1.6.2001
sa počet znížil na 90 nezamestnaných a ku koncu roka bolo evidovaných už
104 nezamestnaných. Väčšina obyvateľov obce je slovenskej národnosti
a katolíckeho vierovyznania.

Výsledky sčítania obyvateľov, domov, bytov za obec z 12.6.2001
Sčítanie osôb, bytov môžeme označiť za najstarší druh štatistiky. Od
čias, keď sa ľudská spoločnosť začala zoskupovať, ľudia zistili, že potrebujú
poznať počet a štruktúru obyvateľstva. Súpisy obyvateľov sa na našom území
uskutočnili už v stredoveku a slúžili predovšetkým na správne daňové
a vojenské účely. Obdobie moderných sčítaní na našom území začína
v r.1869.
Výsledky sčítania
 Obyvateľstvo trvale bývajúce

744

 z toho žien

379

 vo veku 0-14 rokov

135

 v poproduktívnom veku

173

 spolu ekonomicky aktívne

338

 odchádzajúce za prácou

186

 pracujúce vo verejnom sektore

100

 v súkromnom sektore

209

 spoločne hospodáriace domácnosti

223

 trvale obývané byty spolu

198

 v rodinných domoch

187

III. Hospodársky život
Bio-družstvo
Dianie v rezorte družstva, v roku 2001, ktorý bol prvým rokom tretieho
tisícročia je stále rôznorodé, rozpačité, zložité a ťažké v období pred vstupom
do Európskej únie. V družstve pretrvávajú odbytové problémy dotácie
nezohľadňujú infláciu, sú na úrovni 19 %, v porovnaní s krajinami Európskej
únie (EÚ) a sú prísnejšie podmienky pre ich priznávanie. Sú krátené dotácie
na ornú pôdu pre spätné posudzovanie plnenia tržieb z ornej pôdy v roku
1999. Komplikácie pociťovali pri odbyte hovädzieho mäsa. Minulého roku boli
problémy s nákazou slintačky a krívačky, v západnej Európe tohto času sú to
problémy s výskytom BSE, ale to však nepostihlo naše družstvo. Zmenou
odberateľov od roku 1999 si družstvo zabezpečilo trvalý a stále rastúci príjem
z výroby mlieka. Rozšírilo sa pestovanie lucerny, neustále sa zlepšuje
botanické zloženie trvalého trávneho porastu (TTP). Družstvo obhospodaruje
na výmere 1616 ha ornej pôdy. Z tejto výmery bolo 1148 ha na TTP a 468 ha
ornej pôdy. Zima bola výnimočná teplotne ako aj zrážkovo. Závaly snehu
spôsobili aj problémy s prezimovaním obilnín. Aj keď obilniny prezimovali
veľmi zle, boli poistené proti vyzimovaniu a tak sa ani nevyorali. Po roztopení
veľkého množstva snehu došlo k poškodeniu porastov eróziou, nakazeniu
porastov hubovitými chorobami. Jar prišla neskoro, avšak onedlho prišli letné
teploty, čo poznačilo schádzanie obilnín a celkový vývoj ozimín. Úrody obilnín
zodpovedali priebehu počasia a nedosiahli plánovanú úroveň ani v jednom

druhu. Veľká pozornosť bola venovaná obnove a zúrodňovaniu TTP. Zatrávnilo
sa 12 ha ornej pôdy, obnova bola vykonaná na výmere 124 ha. Potešujúci bol
až 5-násobok nárastu HP RV oproti roku 2000. V množstve objemových krmív
družstvo je sebestačné, dokonca ho aj každý rok predávajú. Zlepšiť sa budú
musieť v skvalitnení pestovania aj zberu a konzervovania silážnej kukurice.
Hospodárenie na úseku živočíšnej výroby (ŽV) bolo v roku 2001
úspešné. Dochádza neustále k nárastu početnosti v stave hovädzieho dobytka
aj úžitkovosti. Stavy HD narástli zo 473 na 552 ks v Jedlinke, hlavne pri
KBTPN, v Jedlinke na 103 ks. Dojivosť dosiahla 670 tis. litrov mlieka, čo je
o 156 tis. litrov mlieka viac ako v minulom roku. Skutočnosť 4 666 l je
najvyššou v histórii družstva a je o 750 litrov vyššia oproti roku 2000. Tržba
za mlieko dosiahla takmer 5 miliónov SK. Tržby celkom za produkty ŽV
presiahli 7 mil. SK, čo je nárast takmer 40 %. Nákupu ďalších strojov, ktoré
by im zľahčili prácu bráni hlavne ich vysoká cena a tak im neostáva nič iné
ako opravovať to, čo majú. V júni im vypovedal službu rotačný kyprič pri
sejačke, ktorý sa už nedá opraviť. Rok 2001 bol ďalším v poradí šiestym
z deviatich rokov existencie družstva, keď sa im podarilo zúčtovať najvyšší zisk
v doterajšej histórii 3 milióny 466 tisíc SK. Výkony dosiahnuté v minulom
roku predstavovali 23 687 000 SK a na ich dosiahnutie boli použité náklady
v celkovej výške 20 221 000 SK. Priemerný zárobok na jedného pracovníka je
zhruba 8 000 SK.

Podnikateľská činnosť
Firma ,,Plastik“
Úspešne sa i naďalej darí podnikateľom, ktorí začali podnikať v 90.
rokoch. K ním patrí aj firma Plastik, ktorá úspešne napreduje a svoju činnosť
rozmáha nielen u nás, ale aj v Nemecku. V tomto roku otvorili aj novú
predajňu v Bardejove ,,Keramik“. Zameriavajú sa na predaj kúpeľného
zariadenia, dlažby.

Stolárstvo
Vo firme pracuje iba sám majiteľ tejto firmy, pán Rudolf Špak, nakoľko
jeho brat odišiel pracovať do zahraničia a jeho otec zomrel. Nielen obyvatelia
tunajšej obce, ale aj ľudia z okolitých dedín ho vyhľadávajú kvôli jeho veľkej

zručnosti a precíznej práci, lebo ho poznajú ako dobrého majstra vo svojom
remesle.

Potraviny Adams a Potraviny u Jozefky
Majiteľmi týchto potravín sú Dana Špaková a Marián Tomik a Jozefína
Šepitková. Títo nikdy nešetria svojim voľným časom, ale snažia sa pre svojich
občanov pozháňať všetok tovar, aby za ich pultom nič základné nechýbalo
a nemuseli si ísť obyvatelia nakupovať do neďalekého Zborova či Bardejova.

Pohostinstvo
V obci

svoje

služby

aj

naďalej ponúkajú

2

pohostinstvá,

a to

pohostinstvo Obecného úradu a pohostinstvo u Emka, ktoré bolo dané do
prevádzky 18.1.2001 po rekonštrukcii budovy Požiarnej ochrany v dedine.
Vedúcim pohostinstva je Emil Petruš a ďalším zamestnancom František
Tomeček. A v neposlednom rade Rio-Bar, ktorého majiteľkou je Jana
Opitzová.

Pneuservis
Motoristom svoje služby ponúka majiteľ tejto firmy, pán Emil Petruš od
roku 1999.

IV. Školstvo
Materská škola
Počet detí navštevujúce toto zariadenie v tomto roku bol 18. Riaditeľkou
MŠ je Dana Chomová a učiteľkou Božena Vaľová. Triedny výbor v šk. roku
2000/2001 pracoval v tomto zložení:
 predseda

– Viera Opicová

 podpredseda – Slávka Vargová
 pokladníčka – Ľudmila Baranová
Veľmi dobrá je spolupráca s Obecným úradom v Smilne, jej starostom
pánom Petrušom. Urobilo sa oplotenie školského dvora, porezalo a poštiepilo
sa drevo pre MŠ. Bol zakúpený koberec do herne MŠ a vymaľovala sa školská

jedáleň. Zo zisku, ktorý mala MS z karnevalu – 8000 SK sa zakúpili záclony
do herne, spálne a jedálne, vysávač a zvýšilo sa im aj na hračky.
Významné podujatia: Vítanie Deda mráza, Karneval, výlet do ZOO v Stropkove
a do Svidníka.

Základná škola
Riaditeľom školy je Mgr. Jozef Baslár, učiteľkou v tomto školskom roku
je nová pani učiteľka Anna Olejárová, toho času študentka Pedagogickej
fakulty v Prešove.
1. ročník

10 žiakov, z toho 2 dievčatá

2. ročník

7 žiakov, z toho 2 dievčatá

3. ročník

9 žiakov, z toho 5 dievčat

4. ročník

7 žiakov, z toho 5 dievčat

1. a 2. ročník s počtom žiakov 17 vedie pani učiteľka Olejárová, 3. a 4.
ročník s počtom žiakov 16 vyučuje Mgr. Jozef Baslár. V školskom klube detí
je zapísaných 23 detí, vedie ho vychovávateľka Anna Jurková.
Významné podujatia: posedenie pri stromčeku s rodičmi detí spojené
s kultúrnym vystúpením detí, Karneval, 18. júna výlet do Košíc spojený
s návštevou ZOO a Botanickej záhrady.

V. Výstavba obce
V tomto roku starosta Obecného úradu dal vypracovať pánovi Ing.
Mariánovi Demčkovi projektovú dokumentáciu na Dom smútku. Projektová
dokumentácia stála 49 000 SK. Obecný úrad zabezpečil oplotenie školské
dvora a záhrady v materskej škôlke, bol vymaľovaný plot a vymaľovaná
školská jedáleň. Pracovníci verejno-prospešných prác kosili trávu pri ZŠ, MŠ,
verejných priestranstvách a na cintoríne, zhrabovali lístie, zametali chodníky,
v zimnom období odhrňovali sneh z chodníkov pri hlavnej ceste. Opravila sa
cesta vedúca od hlavnej cesty, okolo školy, smerom k Bio-družstvu, ktorá bola
značne poškodená po tuhej zime.

VI. Kultúra
Karneval
16. februára 2001 sa v spoločenskej sále Obecného úradu uskutočnil
pre deti MŠ, ZŠ a občanov dediny ako aj hostí karneval 2001.Tak ako aj
pominulé roky, tak aj tento rok porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať
spomedzi toľkých krásnych masiek iba šesť najlepších. Rodičia a ich ratolesti
si dali skutočne veľmi záležať pri výbere a zhotovení masky. Do tanca
vyhrávala diskohudba.

Deň narcisov
Tunajší žiaci II. stupňa ZŠ, navštevujúci ZŠ v Zborove oslovili všetkých
obyvateľov v obci ako aj žiakov MŠ, ZŠ, aby v tento deň prispeli podľa
vlastného rozhodnutia finančnou čiastkou a zapojili sa tak do zbierky, aby sa
rozšírili možnosti diagnostiky a liečby všetkých postihnutých.

Oslavy sviatku Cyrila a Metoda
Obecné zastupiteľstvo kladie veľký dôraz a venuje dostatočnú pozornosť
mládeži a dbá na jej športové vyžitie. Aj preto už tradične pri príležitosti
štátneho sviatku Cyrila a Metoda a ukončenia školského roka organizujú
športové hry.
K ďalším obľúbeným podujatiam patrí Púť k Stolčeku Panny Márie, na
ktorej sa zúčastňujú všetky vekové kategórie a v mesiaci Úcty k starším
posedenie pre dôchodcov spojené s vystúpením detí MŠ a ZŠ.

Knižnica
Počet zaregistrovaných členov Obecnej knižnice v roku 2001 bol 41.
Celkový počet návštevníkov 245. V danom roku bolo zakúpených celkom 56
ks nových kníh, ich hodnota 7 558 SK. 3 ks kníh im boli darované, aby mohli
sa potešiť a prečítať si aj iní ľudia.

VII. Cirkevný život
Správcom farnosti je Phlic. Mgr. Ján Švec-Babov, kaplánmi Stanislav
Stronček a Martin Raškovský. V danom roku sa narodilo a bolo pokrstených
7 detí, zomrelo 9 osôb a uzavreli sa 2 manželstvá.

Významné podujatia
* 18.2.2001 sa mnohé rodiny zúčastnili na divadelnom predstavení rehoľných
sestier, ktoré sa konalo v sále kultúrneho domu v Zborove.
* 8.5.2001 zorganizoval pre mládež Mgr. Stanislav Stronček výlet do
Slovenského raja.
* 22.7. – 27.7.2001 – Návšteva pútnického miesta Medugorje
* 30.7. – 5.8.2001 a 29.9. – 5.10.2001 – opäť púť do Medugorja

VIII. Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor
Predsedom Dobrovoľného hasičského zboru je Peter Porjanda,
nositeľ viacerých ocenení. Z brožúry ,,História a súčasnosť hasičstva v okrese
sme sa o Dobrovoľnom hasičskom zbore v Smilne dozvedeli ešte toto: V rámci
XXXIII. Zborovskej stotiny bola v roku 1894 založená v obci hasičská čata,
ktorej velil miestny učiteľ František Zajac. Dobrovoľný hasičský zbor bol
založený v roku 1930 a s 56 členmi patril k početnejším zborom v okrese.
V roku 1939 už mal zbor len 15 členov a vlastnil ručnú štvorkolesovú
striekačku s príslušenstvom t.j. 50 m hadíc, 10 m savíc a 2 masky. Zbor riadil
5-členný výbor: veliteľ Jozef Fecek, zástupca Jozef Baran /Šnapko/, tajomník
J8n Kravčík, správca majetku Jozef Kvartek a veliteľ oddielu samaritánov
Adam Paľa. V októbri 1947 boli schválené nové stanovy DHZ.
Na ustanovujúcej schôdzi v roku 1954 bol do funkcie predsedu zvolený
Ján Sviantek a veliteľom sa stal Jozef Jančošek. Po voľbách v roku 1957 došlo
v týchto funkciách k zmene. Za predsedu bol zvolený Adam Petruš a funkciu
veliteľa prevzal Ján Juraši. V nasledujúcich rokoch funkciu predsedu zboru
vykonávali Milan Opic, Jozef Štefančík, Andrej Marcinek, Imrich Kravčík,
Imrich Paľa, Ladislav Štec a Peter Porjanda, ktorý túto funkciu vykonáva
dodnes. Vo funkcii veliteľov hasičského zboru pôsobili: Andrej Marcinek, Karol
Paľa, Jozef Štefančík, František Baran, Jozef Marcinek, Jozef Kravec, Jozef
Jurkovič, Jaroslav Blažka. (viď prílohu kroniky)

Poľovnícke združenie (PZ)
Poľovnícke združenie obhospodaruje kataster obcí Smilno, Jedlinka
a Mikulášová na rozlohe 2 564 ha. Činnosť poľovníckeho združenia od jeho
vzniku v roku 1993 môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Významnou mierou sa
pričinili o útlm pytliactva, rozvoj poľovníctva, zvýšenie odbornej a morálnej
úrovne poľovníkov ako aj o zachovanie a ochranu našej voľne žijúcej zveri.
Poľovnícke združenie patrí pod slovenskú poľovnícku organizáciu s názvom
,,Slovenský poľovnícky zväz (SPZ) a riadi sa stanovami SPZ, ktorý majú
rozšírený o domáci poriadok, ktorým sa riadia vo svojom združení. Najvyšším
orgánom PZ je členská schôdza, ktorú zvoláva výbor najmenej 2x ročne. Medzi
členskými schôdzami riadi činnosť jeho výbor v tomto zložení:
 Predseda združenia - Milan Jančošek, Smilno
 Tajomník

- Michal Tkáč

 Poľovný hospodár

- Ing. Andrej Tkáč

 Finančný hospodár - Vladimír Ivančo
 Kynologický referent - Ing. Vladimír Jackanin
PZ má aj dozornú radu (DR), ktorej predsedom je Jozef Žak. Poľovnícke
združenie má 30 členov. Všetci sú povinní plniť povinnosti vyplývajúce
z produkcie diviny a z poplatkového odstrelu zveri. V PZ plnia aj ekologickoochranárske poľovníctva. Veľmi aktuálna je aj otázka ekologizácie poľovníctva
t.j. manažment zveri sa vykonáva v súladu s ekologickými záležitosťami. /Viď.
fotografie z činnosti PZ/

Lesné spoločenstvá
1. Urbariát – lesné spoločenstvo HOPA, ktorého predsedom je od 4.2.2001
Pavol Opitz. Členovia: Ján Baran-Tomik, Ján Baran, Jozef Jančošek, Jozef
Kravec. Zapisovateľ: Anna Petrušová.
2. Komposesorát – lesné spoločenstvo Džvirník.
V mesiaci

novembri

ešte

v roku

2000

zvolali

majiteľov

lesa

„Komposesorátu“ Smilno, aby ich oboznámili s tým, teda s možnosťou
prebratia lesa od štátu do ich vlastníctva. Touto úlohou bol členskou schôdzou
poverený Milan Jančošek a Albert Jančošek. Po vybavení všetkých záležitosti

najmä listov vlastníctva a vypracovaní stanov spoločenstva požiadali Lesy SR
o odovzdanie lesov. Uskutočnilo sa to 17.5.2001.
Jednalo sa o tieto parcely v katastri obce:
1. Džvirník č.p. 2720 výmera 50 ha
2. Pasterník č.p. 2721 výmera 25 ha
3. Riečky

č.p. 2730 výmera 8 ha

Po zaregistrovaní pozemkov ešte v roku 2001 bola zvolaná Valná hromada
členov, na ktorej bol zvolený výbor, Revízna komisia a boli prejednané Stanovy
členstva.
Členovia výboru:
 Predseda

– Milan Jančošek

 Podpredseda – Albert Jančošek
 Pokladník

– Jozef Paľa

 Člen výboru – Ján Pecha
 Člen výboru – Emil Tomik
Revízna komisia:
 Predseda

– Ján Baran Adamus

 Člen výboru – Majcherová
 Člen výboru – František Kravčík
Týmto sa začala právna subjektivita „Komposesorátu“ Smilno.

IX. Telovýchova a šport
Dospelí hráči futbalového klubu Smilno v súťažnom ročníku 2000/2001
hrali v II. triede. Dorastenci nehrali. Predsedom DO FK je Benedikt Tribula.
V súťažnom ročníku 2000/2001 sa futbalový klub umiestnil sa peknom 4.
mieste.
Konečné výsledky futbalových zápasov:
 Počet odohratých zápasov – 26
 Počet víťazstiev

– 14

 Počet remíz

–3

 Počet prehratých zápasov – 9
 Skóre

– 79:49

 Počet získaných bodov

– 45 /Viď prílohu z Bardejovských novosti/

X. Mimoriadne udalosti
17.7.2001 spadla pri kostole lipa, našťastie nedošlo k žiadnym škodám.

ROK 2002
I. Samospráva obce
Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2002
Ročné príjmy Obecného úradu

SK

Ročné výdaje Obecného úradu

SK

Príjmy za dane od obyvateľov

SK

Daň z pozemkov

SK

Daň zo stavieb

SK

Poplatok za psa

SK

Nájom za sálu

SK

Poplatok za vývoz domového odpadu

SK

Komunálne voľby
V dňoch 6. a 7. decembra 2002 prebehli komunálne voľby
 Počet volebných obvodov

1

 Počet volebných okrskov

1

 Počet okrskových volebných komisií

1

 Počet osôb zapísaných v zozname voličov 574
 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 327
 Počet odovzdaných obálok

327

 Počet platných hlasovacích lístkov

312

 Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť

7

 Počet zvolených poslancov

7

 Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce

285

Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov s uvedením strany,
ktorú zastupovali a ich poradie podľa počtu získaných platných hlasov:
1. František Lacek HZDS

215 hlasov

2. Marián Baran

HZDS

182 hlasov

3. Jozef Randár

KDH

175 hlasov

4. Ján Uhrinek

HZDS

163 hlasov

5. Jozef Gurský

HZDS

158 hlasov

KDH

147 hlasov

HZDS

121 hlasov

6. Anna Špaková
7. Ján Baran
Náhradníci

a kandidáti,

ktorí

neboli

zvolení

za

poslancov

podľa

volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných
platných hlasov:
1. Mária Štefančíková

103 hlasov

2. Vladimír Špak

102 hlasov

3. Marek Horbaj

90 hlasov

4. Vladimír Kurtý

88 hlasov

5. Jozef Šivec

84 hlasov

6. Michal Marcin

79 hlasov

Členovia komisie:
 Albert Jančošek
 Anna Paľová
 Mária Marcinová
 Mária Paľová
 František Tomeček

Parlamentné voľby
20. a 21. septembra 2002 prebehli na celom území Slovenskej republiky
voľby poslancov do Národnej rady SR.
Zapisovateľkou pre volebný okrsok v obci Smilno bola vymenovaná pani
Mária Paľová, bytom Smilno č.d. 69.

 Celkový počet osôb vo volebnom okrsku

550

 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

386

 Počet odovzdaných obálok

386

 Počet platných odovzdaných hlasov

382

Názov strany

Počet hlasov

1. Hnutie za demokratické Slovensko ......................................... 104
2. SMER ...................................................................................... 78
3. Kresťansko-demokratické hnutie ............................................. 59
4. Slovenská demokratická a kresťanská únia ............................. 36
5. Komunistická strana Slovenska ............................................... 23
6. Aliancia nového občana ........................................................... 20
7. Pravá Slovenská národná strana .............................................. 14
8. Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených ... 10
9. Združenie robotníkov Slovenska ................................................ 8
9. Hnutie za demokraciu ............................................................... 8
10. Slovenská národná strana ......................................................... 4
11. Robotnícka strana ROSA ........................................................... 3
11. Slovenská národná jednota ....................................................... 3
11. Strana demokratickej ľavice ...................................................... 3
11. Strana za demokratické práva občanov ..................................... 3
11. Strana zelených na Slovensku ................................................... 3
12. Občianska konzervatívna strana ................................................ 2
13. Béčko – Revolučná robotnícka strana ........................................ 1

II. Obyvateľstvo
K 1.1.2002 bolo v našej obci evidovaných 738 obyvateľov. Počas roka
2002 nastali tieto zmeny:
Narodili sa dvaja chlapci:
1. Matej Baran
2. Lukáš Magoč
Zomrelo 9 osôb:
1. Ján Petruš
2. Michal Juričko
3. František Jančošek
4. Margita Štefančíková rod. Matisková
5. Mária Tomečková rod. Jančošková
6. Margita Banická rod. Jančošková
7. Pavol Klimovič
8. Pavol Bukovský
9. Anna Kvarteková rod. Marcineková
Uzavreté sobáše:
 6.4.2002 Stanislav Paľa a Silvia Kravcová
 6.7.2002 Martina Greškovičová a Kamil Velgos
 27.7.2002 Anna Paľová a Josef Macošinec
 27.7.2002 Ing. Peter Ondričko a Ing. Elena Kimáková
 7.9.2002 Slávka Kurtyová a Ľuboslav Garbeľ

V roku 2002 sa do obce prisťahovali bývať 3 občania, avšak vysťahovali
sa 5 občania. Stav obyvateľov k 31.12.2002 je 736 obyvateľov z toho 373 žien.
Najväčší počet veriacich tvoria obyvatelia katolíckeho vierovyznania, v roku
2001 to bolo až 94,76 %, druhým najrozšírenejším vierovyznaním je
gréckokatolícka cirkev – 4,03 %, pravoslávneho vierovyznania 0,81 %. mnohí
mladí muži, či otcovia rodín sú nútení odchádzať a prácou do zahraničia ako
je Česká republika, Anglicko, Taliansko, Holandsko, Nemecko. No žiaľ, už to

nie je nič výnimočné, keď aj za prácou odchádzajú mladé ženy, dokonca
i matky rodín. Nájsť si prácu u nás je veľmi ťažké a zložité.
Zdravotné služby poskytuje občanom obec Zborov, kde sa nachádzajú
dve ambulancie praktického lekára pre dospelých, jedna ambulancia
praktického lekára pre deti a dorast, jedna zubná ambulancia, zubná technika
a jedna lekáreň. Všetky tieto zdravotnícke zariadenia sú v súkromnom
vlastníctve.

III. Hospodársky život
Družstvo podielnikov Biodružstvo Smilno hospodárilo v roku 2002 na
výmere 1 616 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho bolo 1 160 ha na trvalo
trávnatých porastoch (TTP) a 456 ha ornej pôdy. Dotačný systém bol
postavený tak, že v našich podmienkach pri dosahovaných výsledkoch
v pestovaní obilnín a repky a zároveň poskytovaní platieb za zatrávnenie
mohlo Biodružstvo zvýšiť výmeru TTP. Výsledky v rastlinnej výrobe (RV) boli
v tomto roku vyššie ako v minulom, kvôli extrémnemu počasiu. Jar nastúpila
nezvykle skoro, už 16. marca, kedy začali už siať jariny. Skoro sa podarilo tiež
urobiť ochranu porastov ozimnej repky proti živočíšnym škodcom. Pri zbere
však bola repka poškodená ľadovcom a víchricou, ktorá sa ponad naše
katastre prehnala 4. júla 2002. Poznačené boli aj porasty ozimných obilnín
a to

smeťou

zakrpateľou.

Aj

napriek

spomínaným

problémom

bol

zaznamenaný značný nárast v hektárových úrodách. Len úroda ovsa bola pod
2 tony z hektára. po mnohých rokoch boli prekročené tržby v RV o 300 000
SK. Už 5. rok sa venovali ekologickému systému hospodárenia na pôde. Bolo
vyrobených 580 ton sena a 1646 ton senáže, čo bolo pre počet kusov
hovädzieho dobytka málo, preto museli objemové krmivá nakupovať. Z ornej
pôdy sa vyrobilo 875 ton siláže. Zatrávnilo sa 30 ha ornej pôdy. Obnova TTP
bola vykonaná na výmere 50 ha. Nepriaznivé zimné počasie dokáže narobiť
veľké škody na porastoch obilia a repy, preto musela byť väčšia časť výmery
v júni vyoraná.
Na úseku živočíšnej výroby naďalej pokračujú v nástupnom trende zvyšovania
mliečnej, ale aj mäsovej úžitkovosti. Zvýšili sa aj stavy hovädzieho dobytka
(HD) koncom roka ich bolo 600 ks a 112 ks ošípaných. Vyrobilo sa 804 tisíc

litrov mlieka, nárast oproti minulému roku bol 133 tisíc litrov. Na jednu
dojnicu pripadalo viac než 4 900 l, čo je nárast o 235 litrov. Je to o 1000 litrov
viac než v roku 2000. Vo výrobe a predaji mlieka chcú byť do 1.5.2004 úplne
pripravení podľa štandardov Európskej únie. Viac pozornosti chcú venovať
zvýšeniu mliečnej úžitkovosti, skvalitňovaniu mliečnej suroviny. Opravili
drevenú maštáleň v Mikulášovej. Najväčšou investíciou bola rekonštrukcia
kravína

s výstavbou

dojárne

a kŕmnym

prístreškom

v Smilne.

Na

hospodárstve Jedlinka bola rekonštruovaná ohrada hospodárskeho dvora
a manipulačné priestory v prípravovni a jasľami v kôlni. V roku 2002 vyrobili
a predali o 37 % viac mäsa. Tržby za mäso sa zvýšili o 47 %. V minulom roku
bola ukončená prestavba kravína na výkrmňu ošípaných s automatickou
výkrmovou technológiou. Tržby za bravčové mäso vzrástli o viac než 100 %.
V roku 2002 bolo pripustených o 68 dojníc viac a o 30 ks jalovíc. Za roky od
vzniku družstva treba pripomenúť, že 1. februára to bolo jubilejných 10 rokov.
Veľmi sa zmenila činnosť mechanizácie. Zmenou strojového parku a systému
ustajnenia viac zasahujú pracovné mechanizácie do diania v ŽV. V tomto roku
nakúpili kŕmne vozy, UNC, nové žacie mechanizmy a hrabačky. Neustály
nedostatok finančných prostriedkov neumožňuje nákup viacerých veľmi
potrebných strojov. Strojový park je veľmi zastaralý, opotrebovaný, čo
spôsobuje vysoké nároky na jeho opravu a údržbu. V roku 2002 Biodružstvo
skončilo so ziskom 3 milióny 739 tisíc korún, čo je oproti roku 2001 viac o 273
tisíc korún. Výkony dosiahnuté v minulom roku predstavovali 27 959 000 Sk
a na ich dosiahnutie boli použité náklady v celkovej výške 24 220 000 Sk.
Náhrada poistnej udalosti stúpla o 561 tisíc Sk. Prevádzkové dotácie dostali
vo výške 6 407 000 Sk, na úrovni minulého roka. Investičné dotácie boli
určené

na

rekonštrukciu

maštale

a dojárne

v Smilne

a na

žumpu

v Mikulášovej. Dotácia bola poskytnutá v čiastke 2 milióny 307 tisíc SK. Počas
roka pracovalo v Biodružstve 28 ľudí, čo je o 2 menej ako v predchádzajúcom
roku. Za ich prácu bolo im vyplatených 2 911 000 Sk. Priemerná mzda činila
8 000 Sk. 1. mája 2004 sa stávajú členmi Európskej únie (EÚ) a to ich núti
oboznámiť sa s novými podmienkami, ktoré platia pre členské štáty
a prispôsobiť sa im. čakajú ich teda veľké zmeny v evidencii všetkých druhov
hospodárskych zvierat, dodržiavanie termínov podávania žiadosti, zvýšené
nároky na hygienu a mnoho ďalších zmien.

Podnikateľská činnosť, služby obyvateľstvu
Aj v roku 2002 sa úspešne darilo týmto firmám, obchodníkom,
pohostinstvám v obci:
1. Firma ,,Plastik“

7. Pneuservis

2. Stolárstvo Špak

8. Rio – Bar

3. Potraviny Adams

9. Nákladná doprava

4. Potraviny u Jožky

10. Firma Aquatik

5. Pohostinstvo Obecného úradu

11. Obecná knižnica

6. Pohostinstvo u Emka

IV. Školstvo
Materská škola
V školskom roku 2001/2002 navštevovalo toto zariadenie celkom 23
detí. Riaditeľkou MŠ je Dana Chomová, učiteľkou Božena Vaľová. Rada MŠ
pracovala v tomto zložení:
 predseda: Marián Baran
 podpredseda: František Gmitter
 pokladník: Marcela Čisáriková, Mária Kurtyová, Dana Petrušová
 členky: Iveta Gmitterová, Marcela Špaková, Mária Barnová
Podujatia:
Očakávanie príchodu Mikuláša, Posedenie pre jedličke s bohatým kultúrnym
programom,

Deň

matiek,

Deň

detí

–

oslava,

návšteva

divadelného

predstavenia v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove; do MŠ zavítalo
bábkové divadlo z Prešova „Des Jano“, bol zorganizovaný výlet do kúpeľného
mesta Krynica v Poľsku.

Základná škola
Otvorenie nového školského roka 2001/2002 prebiehalo za účastí
starostu obce Miroslava Petruša, novej pani učiteľky Mgr. Martiny Kohútovej,

vychovávateľky Anny Jurkovej, rodičov prváčikov a samotných žiakov 1. – 4.
ročníka Základnej školy. Riaditeľom školy je Mgr. Jozef Baslár.
 1. ročník - 8 detí
 2. ročník - 10 detí
 3. ročník -

7 detí

 4. ročník - 9 detí
 ŠKD – 24 detí
1. a 2.

ročník vyučuje Mgr. Martina Kohútová, 3. a 4. ročník Mgr. Jozef

Baslár. ŠKD vedie vychovávateľka Anna Jurková.
Významné podujatia: 20.12.2001 Posedenie pri jedličke; 26.1.2002 Karneval
– 1. miesto Sviečka - Ján Štefančík, 2. miesto Váza - Erika Greškovičová, 3.
miesto Strašiak v maku - Jakub Barna, 4. miesto Ježko - Patrícia Baranová,
5. miesto Ananás - Jana Greškovičová. 17.6.2002 výlet do Vysokých Tatier.
Polícia očami detí – výtvarná súťaž. Vyhlasovateľom tejto súťaže bol Centrum
voľného času v Bardejove. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci 3. – 4. ročníka
našej školy. Súťažilo celkom 11 škôl z okresu Bardejov a bolo odovzdaných 57
výtvarných prác. Mimoriadna cena riaditeľa OR PZ v Bardejove Milana Hoška
patrila kresbe Jána Štefančíka, žiaka 3. ročníka našej školy. Táto kresba bude
zdobiť jeho kanceláriu po celé roky. Vecné dary mu osobne odovzdal zástupca
riaditeľa KR PZ V Prešove na porade príslušníkov PZ celého kraja, konanej
v Bardejovských Kúpeľoch (viď prílohu – Bardejovské novosti).

V. Výstavba obce
Žiadny záznam...

VI. Kultúra
Karneval
Peknou dlhoročnou tradíciou v dedine sa stalo organizovanie Karnevalu
tunajšou ZŠ, MŠ v spolupráci s Obecným úradom v Smilne. Tento rok sa

karneval uskutočnil 26. januára o 14:00 hod v spoločenskej sále Obecného
úradu. Na karnevale boli prítomné aj deti MŠ a široká verejnosť obce v hojnom
počte. Na zakúpenie vecných odmien prispel finančnou čiastkou aj Obecný
úrad a vecné ceny doniesli aj obaja kapláni zo Zborovskej farnosti. Celkom
bolo ohodnotených 30 masiek. Porota v zložení: Mgr. Jozef Baslár – riaditeľ
ZŠ, Anna Jurková – vychovávateľka ŠKD, Pani Chomová – riaditeľka MŠ, pani
Vaľová – učiteľka MŠ a kaplán Martin Raškovský mali opäť veľmi ťažkú úlohu
vybrať spomedzi toľkých pekných masiek tie popredné masky. Vyhodnotenie
masiek – viď školstvo.

Deň narcisov
Odchovanci našej školy, ktorí teraz navštevujú 2. stupeň ZŠ v susednej
obci Zborov začiatkom apríla zavítali k nám do ZŠ, MŠ a oslovili nás a občanov
obce, aby sme prispeli finančnou čiastkou do celoslovenskej zbierky „Liga proti
rakovine“. Tieto vyzbierané finančné prostriedky majú pomôcť rozšíriť možnosť
diagnostiky a liečby pre všetkých postihnutých touto zákernou chorobou.
Podporíme tak ich návrat do života a týmto zlepšíme aj kvalitu ich života.

4. – 5. júla: Oslavy sviatku Cyrila a Metoda
Pri tejto príležitosti boli zorganizované tieto súťaže:
1) Volejbalový turnaj o Pohár starostu obce
2) Futbalový turnaj
3) Cyklistické preteky

Púť k Stolčeku Panny Márie
15. septembra z príležitosti štátneho sviatku Sedembolestnej Panny
Márie obyvatelia obce, najmä rodičia so svojimi deťmi sa zúčastnili púte
k Stolčeku Panny Márie na horu Veľké Lazy.

Október – mesiac úcty k starším
Vystúpenie žiakov Základnej školy, detí MŠ, folklórnej skupiny Sami
sobi z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Aspoň takouto formou sa mohli deti
poďakovať svojim starým rodičom za ich opateru a lásku.

Knižnica
V Obecnej knižnici je evidovaných celkom 1 103 kníh, vyradená nebola
žiadna. V roku 2002 navštívilo Obecnú knižnicu za účelom vypožičania kníh
celkom 225 čitateľov. Zápisné pre mládež a dospelých sa nemenilo, zostalo to
isté ako v predchádzajúcich rokoch. Zakúpilo sa 46 nových kníh. Hodnota
kníh je 7 344 Sk. V obci sa našli aj takí dobrosrdeční ľudia, ktorí v danom
roku darovali do knižnice 16 kníh.

VII. Cirkevný život
Správcom farnosti je Phlic. Ján Švec Babov, kaplánmi Martin Raškovský
a Stanislav Stronček.
V danom roku sa narodili dvaja chlapci, zomrelo 9 ľudí z toho 5 mužov
a 4 ženy, uzavrelo sa 5 sobášov.

Významné podujatia:
* máj 2002 – Prvé sväté prijímanie; k 1. svätému prijímaniu pristúpilo celkom
7 detí a to: Barbora Blažeková, Jozef Kravec, Patrik Paľa,
Boleslav Pavlovský, Dominik Petruš, Ján Štefančík, Kristína
Veličková.
* máj 2002 - Návšteva pútnického mesta Levoča spojená so sv. omšou
s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi z celej farnosti.
* 5. júna 2002 - Turistický výlet na Roháče pre mládež. Organizátorom tohto
podujatia bol pán kaplán Stanislav Stronček.
* 19. júla 2002 – Púť veriacich do Gaboltova
* 31. júla – 8. augusta Púť pre veriacich z farnosti do Medugorja.

VIII. Spolky a organizácie
Žiadny záznam ...

IX. Telovýchova a šport
V súťažnom ročníku 200/2002 dospelí hráči futbalového klubu hrali
v II. triede OFM (Okresné futbalové majstrovstvá). Dorastenci opäť nehrali.

Predsedom dedinskej organizácie futbalového klubu (DO FK) je pán Benedikt
Tribula. Futbalový klub sa v danom ročníku umiestnil na peknom 5. mieste.
Výsledky jesennej časti OFM
 Počet odohratých zápasov

11

 Počet víťazstiev

4

 Počet remíz

1

 Počet prehraných zápasov

6

 Skóre

20:25

 Počet získaných bodov

13

Konečné výsledky PFM v súťažnom ročníku 2001/2002
 Počet odohratých zápasov

22

 Počet víťazstiev

8

 Počet remíz

4

 Počet prehraných zápasov

10

 Skóre

36:41

 Počet získaných bodov

28

(Viď Bardejovské novosti roč. 13 č. 22 z 29.5.2002, prílohu „Bardejovské
novosti“).

Volejbalový turnaj na Sviatok Cyrila a Metoda
Už sa stáva tradíciou, že na sviatok Cyrila a Metoda Obecný úrad
poriada volejbalový turnaj. Za veľmi pekného počasia na kvalitne pripravenej
hracej ploche a pred početnou diváckou kulisou privítal starosta obce Miroslav
Petruš tieto volejbalové družstvá: Vyšný Orlík, Stebník, Chmeľová, Kontinuita
Bardejov, Smilno „A“, Smilno „B“. Hralo sa v 2. skupinách na 2 súťažné sety.
Výsledky volejbalového turnaja
Skupina A
 Smilno „A“ -

Smilno „B“

2:0

 Chmeľová

Smilno „A“

0:2

Chmeľová

1:2

-

 Smilno „B“ -

Skupina B
 Vyšný Orlík

- Kontinuita BJ

2:1

 Kontinuita BJ - Stebník

2:1

 Stebník

0:2

- Vyšný Orlík

V boji o 3. miesto zvíťazilo družstvo Kontinuity BJ nad Chmeľovou 2:1.
Po napínavom finálovom zápase prvé miesto obhájilo družstvo Smilno „A“, keď
zvíťazili nad Vyšným Orlíkom 2:1.
Pri spoločnom posedení a vyhodnotení, všetci zúčastnení skonštatovali,
že volejbalová úroveň z roka na rok stúpa o čo sa pričinili hlavne mladí chlapci
z jednotlivých družstiev. Pri rozlúčke sa už spoločne tešili na ďalší turnaj,
ktorý sa uskutoční budúci rok.

X. Mimoriadne udalosti
Nebezpečný nález
Dňa 6.mája 2002 pri výkopových prácach na stavbe oplotenia pri
budove Základnej školy v obci, robotníci našli povojnovú muníciu. Privolaní
pyrotechnici KR PZ Prešov (Krajského policajného zboru) povojnovú muníciu
v počte 10 ks aktívnych hlavíc protipancierových striel vykopali, zaistili
a z miesta nálezu odviezli za účelom jej znehodnotenia.

