KRONIKA
OBCE SMILNO

ROK 2013
I. Samospráva obce
 Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2013
-

Ročné príjmy Obecného úradu

-

Z toho:

227 546,32 eur

Daň z pozemkov

5 599,89 eur

Daň zo stavieb

1 850,15 eur

Poplatok za vývoz TDO

5 495,94 eur

Ostatné poplatky od obyvateľov
-

Ročné výdaje Obecného úradu

1 098,40 eur
107 364,55 eur

 Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starostom obce je Miroslav Petruš.


12.1.2013
Ešte v roku 2012 bol prednesený návrh na zvýšenie poplatku v MŠ
z 5 eur na 7 eur a zvýšenie poplatku za školský klub z 3,50 eur na 5
eur, ktorý však nebol schválený na 1. zasadnutí Obecného
zastupiteľstva 12.1.2013. Poplatky zostali pôvodné.
Počas tohto zasadnutia sa vzdali poslaneckého mandátu pani Ing.
Blanka Geletková a pán Benedikt Tribula. V apríli zložili poslanecký
sľub noví poslanci: pani Mária Vonkomerová a pán Ján Račko.
Za zástupcu starostu bol zvolený pán Ján Uhrinek.
Za predsedu športovej komisie bol zvolený p. Jozef Randár.
Z predsedu finančnej komisie tiež p. Jozef Randár a za člena p. Kamil
Baran.
Za predsedu kultúrnej komisie bol zvolený p. Ján Račko



22.2.2013
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 22.2.2013 bol za hlavného
kontrolóra obce zvolený Ing. Marek Horbaj. Kandidáti boli dvaja: Ing.
Dujakovičová a Ing. Horbaj. Dve volebné kolá dopadli nerozhodne,
nakoniec rozhodol žreb v prospech Ing. Horbaja. Oficiálne nastúpil
do funkcie dňa 1.3.2013 na obdobie 6 rokov.
Na tom istom zasadnutí predniesli vtedajší poslanci p. Baran, p.
Lukáč, p. Randár a p. Uhrinek návrh na realizáciu kultúrnych
podujatí v roku 2013:
- uvítanie detí do života okolo dňa detí, športový deň na sv. Cyrila
a sv. Metoda, stretnutie s dôchodcami v októbri. Uvítanie detí do
života sa však nekonalo, posledné bolo v roku 2008.



apríl 2013
V apríli 2013 bolo odsúhlasené nové predajné miesto a umiestnenie
kontajnerov na obnosené šatstvo, hračky a obuv na parcele č. 391
v kat. obce Smilno.

V roku 2013 vstúpila obec Smilno do občianskeho združenia Makovica
– Horný Šariš so sídlom v Nižnej Polianke.

II. Obyvateľstvo
Počet obyvateľov k 31.12. 2013 bol celkom 717, z tohto počtu 358
mužov a 359 žien.


NARODILI SA:
* Karolína Matiseková 01.02.2013
* Ella Petrušová 12.04.2013
* Nela Baranová 06.07.2013
* Eliška Lea Nižníková 15.07.2013
* Tomáš Dujčák 26.07.2013



UZAVRELI MANŽELSTVO:
* Anna Bačovčinová a Marcel Marcinek 20.04.2013
* Mgr. Blanka Tivadarová a František Tomeček 07.05.2013
* Miroslava Krupová a Mgr. Jozef Paľa 24.06.213
* MUDr. Katarína Jančošková a Peter Petraník 07.09.2013
* Miriama Palidrabová a Patrik Stavar 14.09.2013





OPUSTILI NÁS:
* Emil Tomik

†11.01.2013

* Emil Paľa

†18.05.2013

* Imrich Tomeček

†06.08.2013

Veková štruktúra:

Spolu:

Muži:

0-14 rokov

109

59

15-64 rokov

495

252

65 a viac rokov

135

59

Ženy:
50
243
76

Prirodzený prírastok obyvateľstva: 1
Prisťahovaní na pobyt: 13
Vysťahovaní z trvalého pobytu: 4
Počet nezamestnaných: 56

 Hlasovanie o najkrajšiu obec Slovenska
V roku

2013

organizoval

www.slovakregion.sk

Celoslovenský

hlasovanie

informačný

o Najkrajšie

mesto

Slovenska. Smilno sa umiestnilo na 37. mieste.
Vedľajšia obec Zborov sa umiestnila až na 69. mieste.

portál,
a obec

III. Školstvo
Základná škola s materskou školou v Smilne
Školský rok 2013/2014


2.9.2013 Začiatok školského roka
Dňa 2.9.2013 sa otvoril nový školský rok. Pani riaditeľka, Mgr. Silvia
Gujdanová, a pani učiteľka Mgr. Martina Kohútová deti privítali a
následne ich rozdelili do 2 tried. V I. triede sa vyučovali ročníky prvý a
štvrtý (14 žiakov, Mgr. Kohútová) a v II. triede sa zišli žiaci 2. a 3. ročníka
s triednou učiteľkou Mgr. Gujdanovou. Spolu nastúpilo 31 žiakov, z
toho 29 zo Smilna, 1 z Jedlinky a 1 z Nižnej Polianky. Do MŠ nastúpilo
17 detí, ŠKD navštevovalo 28 žiakov.
Aj tento rok sa otvorili 2 krúžky: športový, ktorý bol zameraný na
pohybovú aktivitu, turistiku a viedla ho pani učiteľka Mgr. Kohútová.
Druhým bol tanečno-spevácky pod vedením Mgr. Gujdanovej.
Okrem žiakov sa počas školského roka vzdelávali aj učitelia. Študovali
odbornú pedagogickú a metodickú literatúru: Predškolská výchova,
Vychovávateľ, Učiteľské noviny, Poskytovanie 1. pomoci, Moderná
škola.



ZŠ aj MŠ sa zapojili do projektov:
1/ Elektronizácia digitálneho školstva v MŠ – získala interaktívnu
tabuľu, dataprojektor, notebook a multifunkčnú tlačiareň
2/ Elektronizácia digitálneho školstva v ZŠ – získala 2 interaktívne
tabule, dataprojektory a 2 notebooky
3/ Aktivizujúce metódy vo výchove – MŠ získala 1 interaktívnu tabuľu
4/ Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, z ktorého
škola získala učebné pomôcky na hodinu TEV v hodnote 300,-- eur

 Úspechy našich žiakov:


Klokan - šk. kolo - šampión školy: Simona Paľová, Juraj Lukáč, úspešní
riešitelia: Tomáš Kravčík, Mátyás Tomeček



Pytagoriáda - okresné kolo v BJ - 10.miesto: Vanessa Kravčíková



Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo v Zborove - 1.miesto: Mátyás
Tomeček (1.roč.), 3.miesto Frederika Špaková (4.roč.)
cenu poroty získala Jaroslava Kravčíková
Okresné kolo v BJ – Mátyás Tomeček získal cenu poroty



Čarovné jabĺčko - výtvarná súťaž - 1.miesto: Terézia Mačušová,
2.miesto: Kravčíková, 3.miesto: Frederika Špaková



Zber papiera - spolu sa nazbieralo 3 496 kg papiera

 Významné podujatia a aktivity:


Čaro jesene - výstavka plodov jesene



Medzinárodný deň školských knižníc – literárno – zábavné popoludnie
o knihách a knižniciach



Rozprávkové popoludnie s knihou



Divadelné predstavenie - Zbojnícka kráľovná



Kultúrny program pre dôchodcov v rámci októbra – mesiaca úcty k
starším



Beseda o zdravej výžive



Privítanie Mikuláša, Vianočná besiedka – kultúrny program



Stavanie snehuliakov



Detský karneval vo februári organizovaný MŠ-ou



Predstavenie v športovej hale v BJ (SZUŠ)



Návšteva knižnice v mesiaci marec



Veľkonočné variácie



Deň narcisov v mesiaci apríl



Deň Zeme - zábavné aktivity či kvíz Mesiac lesov



Divadelné predstavenie v Prešove – Buratino a jeho priatelia



Deň matiek - kultúrny program



V športovej hale sa zorganizovala príslušníkmi PZ akcia ,,Neumieraj
zbytočne”



Rozlúčka s predškolákmi a štvrtákmi MDD koncert SZUŠ v BJ



MDD koncert SZUŠ v BJ



Koncoročný výlet bol v Košiciach – Alpinka – westernové mestečko



Materiálno-technické podmienky ZŠ
Inventár

školy

bol

priebežne

dopĺňaný

didaktickou

technikou

a učebnými pomôckami. Do triedy bol zakúpený koberec a 2 malé
koberčeky Človeče nehnevaj sa, Škôlka. Počas prázdnin (leto 2014) sa
v ZŠ vypratali a opravili 2 miestnosti, ktoré v súčasnosti slúžia ako
sklady, opravili a vymaľovali sa steny v obidvoch triedach a v telocvični.
V triedach, v telocvični a v dievčenskom WC sa vymenili staré okná za
plastové, v obidvoch triedach sa vymenili svetlá. Pán Kimák ml. upravil
staré kryty na radiátory. V spolupráci s pánom Mgr. Račkom a p.
Matisekom bol opravený prístupový chodník k budove ZŠ. Obec oplotila
areál ZŠ zo severovýchodnej strany. Nevyriešená zostala chýbajúca
strecha nad vstupným schodiskom, okná na chodbe, v zborovni
a riaditeľmi ZŠ, stará dlažba vo veľkej chodbe, fasáda ZŠ.


Materiálno-technické podmienky MŠ
Počas prázdnin (leto 2014) boli upratané, opravené a vymaľované
sklady. Veľmi pomohlo vyspravenie prechodovej miestnosti medzi
spálňou a triedou (VPP miestnosť vymaľovali, natiahla sa nová guma,
koberček, detský gauč), staré dvere boli vymenené za plastové. Pani
učiteľky tu zriadili malú knižnicu. Studená prechodová chodbička sa
zmenila na novú herňu, resp. učebňu, ktorú si deti pomenovali ako
svoju „kanceláriu“. Trieda počas prázdnin vymaľoval pán Emil Lacek.
Časť triedy pri kachľovci bola vyplnená novým na mieru vyrobeným
nábytkom, univerzálna drevená kuchynka, ktorá z opačnej strany slúži
ako detské divadielko. Pani riaditeľka zakúpila aj pre škôlkarov
koberčeky Človeče nehnevaj sa a Škôlku, nové garniže, záclony. Steny
spálne sú krásne pomaľované rozprávkovými postavičkami, ktoré

vlastnoručne vymaľovala p. Mária Pechová (manželka Matúša Pechu).
V priebehu školského roka bola zakúpená (rok 2014) benzínová
kosačka. Počas letných prázdnin v roku 2014 boli zbúrané prehnité
detské záhradné domčeky. Pán Kurtý pomaľoval plot a detské preliezky.
Terén školského dvora bol zrovnaný stavebnou technikou, vybrané
betónové panely.


Materiálno-technické podmienky ŠJ
V školskej jedálni boli vymenené staré okná za nové, bočné vchodové
dvere, zakúpili sa garniže a záclony na okná. Bol doplnený kuchynský
riad, bol opravený digestor.

IV. Výstavba obce


Investičná činnosť
V roku 2013 bola zrekonštruovaná 2. časť chodníka v obci Smilno na
hlavnej ceste (od autobusovej zastávky v strede obce po dom Mareka
Laceka) v čase od 1.3.2013 do 30.9.2013.
Výberové konanie vyhrala firma BuGra

s.r.o. Bardejov s najnižšou

ponúknutou cenou.

V. Kultúra


13.1.2013 - Novoročný koncert našej farnosti
V nedeľu Krstu Pána 13.01.2013 sa v Kostole sv. Štefana v Smilne
uskutočnil už tradičný novoročný koncert našej farnosti. V jeho
programe účinkovali talenty zo Smilna, Zborova a Dlhej Lúky.
Úvod koncertu patril zoskupeniu "Zúfalček" (zoskupenie pedagógov zo
SZUŠ v Bardejove) a potom nasledovala zmes piesní v podaní detí zo
Smilna, detského speváckeho zboru "Hviezdička" z Dlhej Lúky a
speváckemu zboru "Svätej Anny" tiež z Dlhej Lúky. Za obec Zborov na
tomto koncerte účinkovala Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova
so scénkou "Dobro a zlo", sólistka Janka Letnická za klávesového

doprovodu p. Eduarda Kmeťa a krásne koledy zazneli v podaní
Matičného spevokolu zo Zborova.
Tento novoročný koncert, ktorý v našej farnosti uzatvoril vianočné
obdobie, ukončil peknými piesňami spevokol "Svätého Štefana" zo
Smilna a všetkých prítomných na cestu domov požehnal duchovný otec
Peter Bučko.


29.9.2013 – Vystúpenie Mládežníckej divadelnej skupiny
„Čo za akcia bude v sále, že tam nosia tortu?“ Tak na takúto otázku
dostali obyvatelia Smilna odpoveď, keď zavítali v nedeľu 29.09.2013 do
sály kultúrneho domu, aby sa vyliečili medecínou, ktorú im predpísala
Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova. Bolo to v poradí tretie
vystúpenie MDS v Smilne. Ako každé vystúpenie, aj toto bolo zaujímavé,
pútavé, zábavné i poučné.
V hľadisku sedel aj redaktor týždenníka Bardejovský Korzár, pán Mário
Hudák. O MDS zo Zborova už veľa počul a tak sa prišiel na vlastné oči
presvedčiť, či sa dá ochotnícky tvoriť aj v dnešnej modernej dobe. Po
predstavení sa pýtal odchádzajúcich divákov na dojmy z predstavenia
a oslovil aj hercov, pre ktorých bola jeho účasť na predstavení
prekvapením.
Článok vystúpení bol uverejnený v novinách Bardejovský Korzár dňa
01.10.2013.



Karneval



Deň matiek



18.6.2013 - Vatra pod horou
Mladí chlapci zo Smilna sa opäť zišli pri stavaní a zapaľovaní „Jánskej
vatry“ pod Smilnianskym kopcom. Dátum tejto akcie je dosť pohyblivý,
nakoľko sa prispôsobuje hlavným aktérom, ktorí pracujú či študujú
a nie vždy je možné zísť sa presne 24. júna. Chlapci uvarili velikánsky
kotol guľášu, podávalo sa i chladené čapované pivo. K večeru sa
nazbieralo veľa nadšencov, ktorí sa každoročne tešia na túto družnú
akciu.



Oslavy sviatku Cyrila a Metoda v obci



Kermešovská zábava



November 2013 - Stretnutie s dôchodcami
Obecný úrad zrealizoval stretnutie s dôchodcami, s občerstvením
a darčekom pre všetkých, aj tých, ktorí sa stretnutia nemohli zúčastniť.
Akciu spestrili žiaci zo základnej školy svojím milým vystúpením.



31.12.2013 – Silvestrovská párty 2013

 Obecná knižnica
V roku 2013 viedla knižnicu pani Štefánia Kravčíková.
Knižnica v Smilne je vedená ako obecná knižnica s neprofesionálnymi
zamestnancami, ktorá využíva priestory MŠ s rozlohou 60 m2.
Knižničný fond tvorili spolu 1417 ks kníh a viazaných periodík, z toho:
170 ks odbornej literatúry pre dospelých
825 ks krásnej literatúry pre dospelých
54 ks odbornej literatúry pre deti
368 ks krásnej literatúry pre deti
Darom pribudlo 42 ks knižničných jednotiek.
Spolu bolo vypožičaných 194 ks kníh, z toho:
10 kníh odbornej literatúry pre dospelých
55 kníh krásnej literatúry pre dospelých
19 kníh odbornej literatúry pre deti
110 kníh krásnej literatúry pre deti
V roku 2013 mala knižnica 29 aktívnych používateľov, z toho 20 vo veku
do 15 rokov.
Spolu návštevníkov knižnice 134 za účelom požičania kníh.

VI. Cirkevný život

Správcom farnosti je duchovný otec Peter Bučko a kaplánmi Radoslav
Bačo a Štefan Ružbarský.
V roku 2013 sa narodilo 5 deti, z toho 1 chlapec a 4 dievčatá, zomreli 3
ľudia, len muži, uzavreté boli 5 sobáše.

Významné podujatia:


29.6.2013 – Svätá omša pri kaplnke Panny Márie



máj 2013 – Prvé sväté prijímanie



Odpustová slávnosť



15. 9. 2013 – Púť k Stolčeku Panny Márie



23.9.2012 – Sv. omša na sviatok sv. Pia z Pietrelciny
(každomesačné sv. omše s pobožnosťou k sv. Piovi)



Vystúpenia speváckeho Zboru pri kostole sv. Štefana v Smilne pod
vedením pani Marty Kmeťovej počas významných sviatkov, slávnosti a
príležitostí (na Vianoce, Veľkú Noc, 1. sväté prijímanie, „Kermeš“...)

VII. Spolky a organizácie
Zoznam spolkov, spoločenských organizácií, firiem a služieb v roku
2013:
1. Dobrovoľný hasičský zbor DO v Smilne
2. Poľovné združenie Ondava
3. Lesné spoločenstvá:
- Lesohospodárske spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Smilno
- Džvirník – Lesné pozemkové spoločenstvo Komposesorát
4. Potraviny Adams
5. Pošta
6. Krajčírstvo Viera PETRÍKOVÁ
7. Stolárske a drevárske služby:
Milan ŠPAK - Stolárstvo
- Stolárstvo Marek BARAN
- Raspol – RB s.r.o.

- Peter KIMÁK ml.
- Maroš HARŇÁK
8. Požičovňa „Hobby“ – majiteľ požičovne: Miroslav HROZEK, v januári 2013
spoločnosť zaniká
9. Obecná knižnica
10. Obecný športový klub Smilno
11. Penzión Alnus
12. Podnikatelia (podrobnejší opis viď v predchádzajúcom roku):
- Kamenárstvo Patrik NIŽNIK
- Ján UHRINEK - AUTO-DOPRAVA
- OLEJÁR spol., s.r.o.
- AQUATIK - František GMITTER
- EKO-BIO s.r.o.
- Marek KRAVČÍK
- Peter VONKOMER
- Daniel KENDERA
- Ing. Blanka GELETKOVÁ - GeMa
- Andrej ČESLA
- SABOL MONT, s.r.o. - Vladimír SABOL – novovzniknutá firma,
nákladná cestná doprava

VIII. Telovýchova a šport
Obecný športový klub SMILNO
Futbalovú sezónu 2012/2013
ukončil OŠK SMILNO na 14. mieste v I. triede – dospelí.
Klesol o 8 miest v tabuľke.
Odohral všetkých 26 zápasov so skóre 33 : 81
- počet vyhratých zápasov:

4

- počet remíz:

4

- počet prehratých zápasov:

18

- celkový počet bodov:

16

(Zdroj: obfzbardejov.sk)


júl 2013 – Oslavy sviatku Cyrila a Metoda v obci
Volejbalový turnaj



Obvodová súťaž DHZ a hasičského dorastu

