
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROK 1999 
I. Samospráva obce 

 V dňoch 18. a 19. decembra 1998 sa konali komunálne voľby na post 

starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva. Za starostu obce 

kandidovali viacerí občania. Vo voľbách zvíťazil Ing. Miloslav Chramec.  

 Narodil sa 5. januára 1948 v Čekovciach, okres Zvolen. Po absolvovaní 

ZŠ začal študovať na Strednej priemyselnej škole strojníckej vo Zvolene, ktorú 

ukončil v roku 1962. V roku 1973 ukončil Vysokú školu ekonomickú 

v Bratislave a nastúpil do zamestnania v ZŤS Detva v Detve. V ZŤS Detva 

vykonával funkciu systémového inžiniera na odbore organizácie techniky 

riadenia. Od roku 1978 pracoval v Krajskom podniku služieb mládeže 

v Banskej Bystrici, kde ako ekonomický námestník riaditeľa mal na starosti 

rekreačné zariadenie a Kluby mladých. V roku 1981 nastúpil pracovať do 

Technomatu /dnes Polymat/ Krajský závod 9 v Banskej Bystrici ako obchodný 

námestník riaditeľa. Túto funkciu zastával 1rokov až do roku 1991. V roku 

1991 sa s rodinou presťahoval do Smilna. Nastúpil hneď do zamestnania. 

Pracoval vo firme K.K. Company s.r.o. Vlkanová, prevádzka Bardejov ako 

vedúci prevádzky. Od 1.2.1996 pracoval v Považských cementárňach ako 

obchodný manažér. V roku 1998 bol zvolený za starostu obce. Je ženatý, 

manželka Mária pracuje ako vedúca vo firme ,,FUJI“. Má dve dcéry. Staršia je 

vydatá, druhá je poslucháčkou 4. ročníka Vysokej školy Filozofickej fakulty 

v Prešove.  

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo poslanci: 

 Miroslav Petruš – zástupca starostu obce 

 Marián Baran – zodpovedný za úsek životného prostredia 

 František Paľa 

 František Gmitter 

 Emil Tomik – zodpovedný za úsek kultúry 

 Benedikt Tribula – zodpovedný za telovýchovu a šport 



 Mária Michalčinová – zodpovedná za úsek školstva 

 František Greškovič – zodpovedný za úsek verejného poriadku 

 Jozef Gurský 

 Peter Kimák – zodpovedný za úsek Požiarnej ochrany 

 František Matisek – člen organizačného štábu 

 

Ročné príjmy Obecného úradu boli celkom 1 675 000 SK. Výdaje Obecného 

úradu boli 1 655 000 SK.  

Ročné príjmy za dane od obyvateľov v roku 1999 boli celkom – 94 000 SK. 

Daň z pozemkov            32 000 SK 

Daň zo stavieb               34 000 SK 

Poplatok za psa               2 000 SK 

Poplatok za vývoz TDO   20 000 SK 

Nájom za sálu                  6 000 SK 

 

II. Obyvateľstvo 

 Prevažná väčšina obyvateľov pracuje v neďalekom meste Bardejov, 

vzdialenom 14 km. Pracujú v podniku JAS – Bardejov s.r.o. – závod na výrobu 

obuvi, niektorí v nemocnici s poliklinikou ako zdravotné sestry, predavačky 

v obchode a v iných profesiách. Veľa mladých ľudí odchádza za prácou do 

zahraničia, hlavne do Čiech, nakoľko doma je málo príležitostí získať prácu. 

Pár ľudí pracuje v Biodružstve v Smilne, iní súkromne podnikajú v obchode, 

pohostinstve, stolárstve. 

  V dedine žije 732 obyvateľov. Narodilo sa 9 detí, z toho 3 dievčatá a 6 

chlapcov. Zomrelo 9 ľudí – 1 žena a 8 chlapov. V danom roku boli uzavreté 3 

sobáše. Počet nezamestnaných – 106 osôb. 

 

III. Hospodársky život 

Družstvo podielnikov ,,Biodružstvo“ 

Úsek rastlinnej výroby (RV) 

 Biodružstvo Smilno v roku 1999 hospodárilo na výmere 1577, 3206 ha 

p/h pôdy. Z toho bolo na výmere 1044, 8843 ha trvalých trávnych porastov 

a 531,9297 ha ornej pôdy. Rok 1999 bol pre rastlinnú výrobu veľmi 



nepriaznivý. Obilniny sú pre družstvo ťažiskovou plodinou a od výsledku ich 

pestovania sa odvíja v podstate aj ekonomika celého úseku a družstva. Výnos 

obilnín bol poznačený chladnou jarou, neskorou sejbou jačmeňa a ovsa 

a veľkým počtom zrážok. To ovplyvňovalo premnoženie burín a silné 

zamokrenie spôsobilo pomaly rast obilnín, nepomohli ani chemické postreky. 

Porasty boli slabé, veľmi zaburinené a poľahnuté. Nedarilo sa ani horčici 

čiernej. Bola poškodené silnými dažďami a podmáčaním. Z celkovej plochy 

120 ha repky olejnej museli v jari vyorať  76 ha kvôli zlému prezimovaniu 

a riedkosti.  

 

Úsek živočíšnej výroby 

 Koncom roka 1999 ,,Biodružstvo“ vlastnilo 472 kusov hovädzieho 

dobytka, čo je o 177 kusov viac ako pred rokom. Tento nárast bol spôsobený 

nákupom jalovičiek prostredníctvom pohľadávky za mlieko z Bardmilku. Pri 

hodnotení mliekovej úžitkovostí vidieť pozitívny trend vo všetkých 

kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľoch. Nárast tržieb oproti roku 1998 

bol vyšší o 538 000 Sk. Mäsová úžitkovosť bola v znamení zvýšenej produkcie 

mäsa, hlavne v kategórii chovných jalovíc o 22,1 t. Predaj mäsa oproti roku 

1998 bol vyšší o 9 t. Tržby za úsek ŽV činili 4184 tis. Sk. 

 

Úsek mechanizácie 

 Počas ročného obdobia sa do p/h prác zapája 7 nákladných 

automobilov, 1 AVIA, 10 traktorov, DH-112, 2 kusy UNC a počas žatevných 

prác 3 kombajny E-512. Na senážovaní a silážovaní sa podieľa samochodná 

rezačka SP8 – 049 a na prikrmovanie HD ťahaná rezačka SK PO – 220. 

Uvedené stroje sú značne opotrebované, žiadalo by sa zakúpiť nové. Zlá 

finančná situácia im nedovolila zakúpiť viaceré stroje. Kúpila sa iba jedna 

rotačná kosa – žací stroj KUHN GMD 280 za 250 tis. Sk. Na tomto úseku 

pracovalo počas roka 15 pracovníkov, z toho 10 na trvalý pracovný pomer a 5 

počas žatevných prác na dohodu. V roku 1999 pracovalo celkom v Biodružstve 

v priemere 29 pracovníkov. Priemerná mesačná mzda na jedného pracovníka 

predstavuje 6 555 Sk. Predsedom družstva je Ing. Imrich Hvišč.  

 

 



Podnikateľská činnosť 

Stolárstvo Špak 

 V tejto firme podnikajú dvaja bratia Milan a Rudolf Špak. Stolársku 

dielňu majú u svojho otca. Zameriavajú sa predovšetkým na výrobu nábytku, 

okien, dverí, schodov, postelí, palubiek a iných vecí. 

 

Firma PLASTIK 

 Majiteľom firmy je Ivan Barna. Od svojho začiatku sa táto firma zaoberá 

výrobou sklolaminátovej sanitárnej techniky bazénov, plastbetónových podláh 

a iných výrokov zo sklolaminátov. Prednosťou akrylátových výrobkov je 

predovšetkým estetický vzhľad, vysoký lesk, tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré 

zaručujú minimálny únik tepla, stálosť farby a tvaru, tvrdosť a odolnosť voči 

oteru a chemikáliám, možnosť voľby farebných odtieňov, jednoduchá oprava 

náhodného poškodenia a jednoduché čistenie a údržba. Jednou z aktivít firmy 

PLASTIK je aj výroba vírivých a perličkových hydromasážnych vaní, ktoré sú 

ideálnym prostriedkom na regeneráciu síl zdravých i chorých ľudí, najmä však 

ľudí trpiacich chorobami pohybového ústrojenstva. Firma má aj vlastnú 

predajňu, kde okrem vlastných výrobkov ponúka všetko pre zariadenie 

kúpeľne. Táto firma ponúka taktiež svoje služby – dodávku a montáž kúpeľne 

,,na kľúč“. 

 

Potraviny 

 V dedine sú tri predajne potravín. Potraviny Adams sa nachádzajú pri 

hlavnej ceste. Ich majiteľkou je Daniela Špaková. S predajom jej pritom 

pomáha pani Anna Kravcová. Majiteľom ďalších potravín je Marián Tomik. Tie 

sa nachádzajú v strede dediny. Vlastníčkou ďalších potravín od novembra 

1999 je Jozefína Šepitková. S predajom jej pomáha pani Viera Baranová. Vo 

všetkých predajniach potravín je bohatý výber tovaru. Ich majitelia pravidelne 

dopĺňajú tovar a snažia sa svojim zákazníkom vyjsť v ústrety, zabezpečiť 

všetok žiadaný tovar, aby ľudia nemuseli niesť ťažké nákupy z Bardejova. 

 

Pohostinstvo 

 Novou majiteľkou pohostinstva sa stáva Mária Petrušová. Pohostinstvo 



sa nachádza v pôvodných priestoroch. V pohostinstve pracuje aj pani Jozefína 

Šivcová. Neskôr na jej miesto nastupuje František Tomeček.  

 

Rio - Bar 

 Majiteľkou Rio-Baru je Jana Opitzová. Svoje služby poskytujú nielen 

občanom, ale aj ostatným zákazníkom, ktorí sa zastavia na hlavnej ceste 

a žiadajú rýchle občerstvenie a niečo na zjedenie. 

 

IV. Školstvo 

 V obci sa nachádza Materská a Základná škola. 

Materská škola 

 Riaditeľkou MŠ je pani Dana Chomová, Pani učiteľkou Božena Vaľová, 

vedúcou jedálne Františka Kavuľová, kuchárka Jana Bilišňanská z Bardejova 

(zastupovala pani Hrubú počas liečenia), Mária Hrubá a upratovačka Mária 

Masicová. MŠ navštevuje 16 detí. Do školy odišlo 7 detí. 

Výbor ZRPŠ:   Predseda      - Mária Pavlovská 

                       Podpredseda - Mária Kravcová 

                       Pokladníčky - Mária Barnová 

                                           - Anna Paľová 

                                           - Alžbeta Veličková      

Významné podujatia: Karneval, návšteva bábkového divadla v Košiciach 

pred Vianocami pod názvom ,,Jezuliatko“. Z príležitosti uvítania pána Ing. 

Chramca do funkcie starostu obce vystúpili s kultúrnym programom. Starosta 

venoval MŠ 10 000 SK a rodičia prispeli čiastkou 3 500 SK. Z týchto 

finančných prostriedkov bolo zakúpené gramorádio, hračky, knihy, 

maľovanky, posteľné prádlo a ostatné učebné pomôcky. V lete boli na výlete 

v ZOO Stropkov, cestou späť sa zastavili vo Svidníku v Skanzene a múzeu pri 

Pamätníku vďaky.   

 

Základná škola 

 Riaditeľom ZŠ je Mgr. Jozef Baslár a pani učiteľkou PaedDr. Jana 

Baslárová. ŠKD vedie Anna Jurková – vychovávateľka. Upratovačkou je pani 

Mária Marcinová. 



 

1. ročník      9 žiakov, z toho 5 dievčat 

2. ročník      8 žiakov, z toho 6 dievčat 

3. ročník         3 žiaci, z toho 1 dievča 

4. ročník    12 žiakov, z toho 6 dievčat 

  

1. a 2. ročník vyučuje pani učiteľka Baslárová, 3. a 4. ročník pán učiteľ Baslár. 

V ŠKD je 17 detí. 

 Tradičné podujatia: Na otvorenie nového školského roka bola 

prítomná starostkyňa obce pani Petrušová (šk. rok 1998/1999). K ďalším 

pekným akciám patrilo Posedenie pri stromčeku spojené s vystúpením žiakov, 

na ktorom sa podával čaj a koláče, ktoré upiekli mamky doma. Karneval – 

víťaznou maskou ZŠ sa stala maska ,,Globtel“ – Jakub Horbaj. 1. miesto z MŠ 

získala Barborka Blažeková – Jeseň.  

 17.6. sa uskutočnil výlet na Krásnu Hôrku a návšteva Dobšinskej 

ľadovej jaskyne. Riaditelia MŠ a ZŠ veľmi dobre spolupracujú s Obecným 

úradom.  

 

V. Výstavba obce 

 Na tomto úseku sa urobilo veľa práce. Vďaka niektorým poslancom, 

hlavne Miroslavovi Petrušovi a Mariánovi Baranovi, ale aj Františkovi Paľovi 

sa opravili obecné stroje AVIA, Bielorus, ale hlavne voz na odvoz smetia. 

Oprava vozidla na odvoz smetia vrátane nákupu pneumatík stala okolo 40 000 

SK. Pre všetky domácnosti v obci sa zakúpili nádoby na tuhý domový odpad. 

Tento odpad sa odváža 1x týždenne ma stanovenú skládku obecným zberacím 

vozom.  

 V spolupráci s Biodružstvom v obci bolo zabezpečené odhrňovanie 

snehu v zimnom období. Obecnému úradu veľmi záleží na tom, aby v obci 

vládol poriadok a čistota. Boli zorganizované viaceré brigády na skrášľovanie 

obce a na cintoríne. Veľkú zásluhu na tom majú predovšetkým brigády 

evidovaných nezamestnaných. Poslanec František Gmitter zodpovedný za 

životné prostredie zorganizoval v obci súťaž ,,O najkrajšiu záhradu, balkón, 

najčistejšie a najkrajšie upravený dvor“. Súťaž sa pravidelne kontrolovala 

a bola vyhodnotená a ocenená vecnými cenami od sponzorov 21. augusta 



1999. Za účasti ďalších občanov, hlavne mladých ľudí na čele s Františkom 

Tomečkom sa urobil veľký kus práce pri športovom ihrisku, kde bol vyrovnaný 

terén a tiež vymaľovaná a vyčistená tribúna. Maľba budovy stála 4 000 SK. Aj 

v budove Obecného úradu sa urobili opravy v hodnote 4 000 SK. V tomto roku 

boli urobené projekty na novú materskú školu. 

 V spolupráci s Biodružstvom v Smilne sa previedlo vyčistenie potoka 

pred rybníkom y niektorých rigolov. /Viď zhodnotenie práce pánom 

Chramcom/. V budove Biodružstva zriadilo sa Poštové stredisko. Vďaka 

osobnej angažovanosti starostu obce obec koncom roka 1999 dostala od SPP 

1 000 000 Sk na vyrovnanie dlhu, ktorý mali plynári voči obci pri prevode 

plynu z obce na SPP.  

 

VI. Kultúra 

 Obecná knižnica započala svoju činnosť 12.9.1999 o 15.00 hod v nových 

priestoroch budovy Biodružstva v Smilne. Vedúcou knižnice sa stala pani 

Mária Pavlovská. Ako prvá si prišla vypožičať knihy a za stáleho čitateľa sa 

zapísať Mária Petrušová č.d. 206, žiačka 3 ročníka ZŠ v Smilne. Zápisné per 

študentov je 5 SK, pre dospelých 10 SK. Knihy sa vypožičiavajú každú sobotu 

od 14.00 hod – 16.00 hod.  

 Tradičné MŠ a ZŠ organizujú v spoločenskej sále Obecného úradu 

Karneval. Aj tento rok Obecný úrad prispel určitou finančnou čiastkou na 

zakúpenie vecných cien pre najlepšie masky. Z príležitosti osláv Dňa matiek 

bola uskutočnená rozhlasová relácia, v ktorej na spestrenie programu zazneli 

piesne a básne v podaní detí MŠ a ZŠ. Deti MŠ a ZŠ často svojím vystúpením 

spestrujú mnohé akcie, ktoré organizuje Obecný úrad. 

 4. júla 1999 z príležitosti štátneho sviatku Cyrila a Metoda a ukončenia 

šk. roka bola usporiadaná večer v kultúrnom dome diskotéka pre všetky 

vekové kategórie. 5. júla bola opäť zorganizovaná diskotéka pre žiakov 

a študentov na asfalte volejbalového ihriska. Hlavnými aktérmi boli poslanci 

Emil Tomik, Mária Michalčinová, Benedikt Tribula a František Matisek. 

 

 

 



Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

 Veľkolepé oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa konali 

21. augusta 1999. Celú oslavu komentovala pani Gmitterová. Slávnostný 

príhovor na danom podujatí predniesol Ing. Chramec, starosta obce, ktorý 

úvodom privítal vzácnych hostí na čele s Mgr. Vladimírom Cahajlom, 

zástupcom prednostu Okresného úradu. Starosta v krátkosti priblížil 

prítomným históriu obce od roku 1250, odkedy sú prvé historické zmienky 

o obci. V príhovore rozprával aj o prítomnosti, aké úlohy ich čakajú poriešiť – 

oprava miestnych komunikácií, výstavba domu smútku, materskej školy, 

kanalizáciu i čistenie odpadových vôd. Čaká ich neľahká úloha, nakoľko niet 

dostatok finančných prostriedkov. Pani Gmitterová sa v úvode poďakovala aj 

tým Smilňanom, ktorí opustili svoju vlasť a odišli za prácou do Ameriky. Ako 

poďakovanie im zaznela báseň Otcova roľa v podaní žiaka Mareka Barnu. 

Potom nasledovalo krstenie Pamätnej knihy, ktorá bude slúžiť ďalším 

generáciám. Z úst poslanca Františka Gmittera zaznela prekrásna vinšovačka 

venovaná rodnej dedine. Citujem: ,,Nech Ťa chráni ruka Božia, nech Ťa anjeli 

strážia, nech nám rastieš do krásy, každým dňom nech je človek človeku 

pomocníkom, radcom, priateľom. Prajem Ti v tejto chvíli veľa veľa šťastných 

detí, ľudí úspešných a pilných , aby bez škriepok a hádok žili, aby všade vláda 

radosť a pohoda, aby každým rokom bola dobrá úroda. To všetko prajeme Ti 

k sviatku, veď máš a oslavuješ 750“. 

 V rámci osláv 750. výročia prvej písomnej  zmienky o obci boli odmenení 

jednotliví občania, korí sa zapojili do súťaže ,,Môj dom, môj hrad.“ Súťaž 

prebiehala od mája tohto roku a bola zameraná na zlepšenie životného 

prostredia a skrášlenia obce. Mesačne sa hodnotili záhrady, balkóny a dvory 

z hľadiska krásy a čistoty. Prvenstvo v súťaži, v ktorej sa hodnotilo 24 domov 

si odniesla rodina Horbajová č.d. 83, ktorá prevzala krásnu elektrickú 

kosačku. 2. miesto získala rodina Barnových č.d. 104, získanú výhru svietidlo 

venoval do kostola. 3. miesto získala rodina Jančoškových. Po vyhodnotení 

súťaže nasledoval kultúrny program, v ktorom vystupovali hlavne občania 

Smilna, od tých najmenších škôlkárov až po tých starších.  

Účinkujúci žiaci ZŠ: Uhrinková Júlia, Miková Lucia, Štefančíková Lucia, 

Gmitterová Miriama, Jančošek František, Barna Marek, Barnová Mária, 

Gmitter Matúš, Sokolová Ivana, Stavar Patrik, Pechová Miroslava, 



Štefančíková Mária, Paľová Denisa, Blažeková Barbora, Veličková Kristína, 

Veličková Nikola, Kravcová Mária, Opicová Silvia, Kušnírová Miroslava, 

Grobárová Dagmara. 

Účinkujúca mládež: Baran Ján, Paľa Jozef, Štefančík Lukáš, Miková Júlia, 

Kavuľová Júlia, Baranová Jana, Stavarová Michaela, Kravcová Ivana, 

Sivaničová Jana, Jančošeková Anna, Jančošeková Lenka, Micheľová Jana, 

Kimáková Elena, Šepitková Dana, Šepitková Gabriela, Špaková Monika, 

Kravcová Silvia, Pavlovská Júlia, Pavlovská Mária, Jančošková Katarína.  

Účinkujúci hostia: Rodina Železných z Chmeľovej – víťazka Makovickej struny 

a Zlatého slávika Marianna Železná, ľudový rozprávač Ďuri Štachytka z Košíc, 

tanečný súbor ,,Vienok“ od vedením pani učiteľky Kijovskej. 

 

Sponzorské dary od: záhradkárstvo ,,MIGO“ Bardejov (BJ), Firma ,,PLASTIK“ 

pán Barna, Kvetinárstvo ,, VKM“ Flóra BJ, Pozemné stavby p. Nemec BJ, 

Kamenárstvo p. Hoclár BJ, FUJI MINILAB BJ, Novobyt BJ, Firma ,, Demjan“ 

BJ, Netkané textílie p. Bohušová Prešov, Odeva Lipany Prešov, časopis 

Záhradkár a redakcia Bratislava, Elektrodbyt p. Feciskanin BJ, Salón Helena 

p. Halušková BJ, Vijofel BJ, Dobrá kniha BJ, Firma Unikov BJ, Pyrex – 

poľovnícke a rybárske potreby BJ, Hotel Bellavue BJ, Biodružstvo Smilno, p. 

Matejová BJ, p. Baranová Mária – Prešov, pán Jančošek a pán Kravec 

z Ameriky – rodáci zo Smilna. 

 Vyvrcholením tohto krásneho podujatia bol spoločenský večer pre 

mladých aj starších. 

 

 Koncom roka 1999 zorganizoval Obecný úrad Posedenie pre dôchodcov 

s podaním občerstvenia a drobných upomienkových darčekov. Dobrá nálada 

a zábava pokračovala do neskorých ranných hodín. O dobrú náladu a zábavu 

sa postarala skupina VABANG.  

 

VII. Cirkevný život 

 Obec patrí ku farnosti Zborov. Správcom farnosti je farár Ján Švec-

Babov, kapláni Raškovský Martina a Radvanský Stanislav. 23. mája 1999 mali 

žiaci 3. ročníka Daniel Kravec, Ján Paľa a Dagmara Grobárová Prvé sväté 

prijímanie. Na túto slávnosť ich počas celého roka starostlivo pripravoval 



kaplán Martin Raškovský. Pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov z celej 

farnosti sa uskutočnil výlet do Levoče. Všetci sa zúčastnili slávnostnej svätej 

omše, konanej za prvoprijímajúcich. Žiaci ZŠ sa učia Náboženskú výchovu 

v budove školy každý pondelok v popoludňajších hodinách. Starší žiaci majú 

vyučovanie Náboženskej výchovy každú sobotu dopoludnia v budove školy. 

 Niektorí obyvatelia z obce navštívili posvätné miesta Lurdy a Fatimu. 

 

VIII. Spolky a organizácie 

Zväz požiarnej ochrany 

 Predsedom ZO ZPO je Peter Porjanda. Táto organizácia má v súčasnosti 

33 členov. 4.júla pri príležitostí štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda v rámci 

športových hier v prestávke futbalového zápasu bola ukážka zručnosti 

miestnych požiarnikov pri zásahu na horiaci cieľ. Dobrovoľný požiarny zbor 

sa aktívne zúčastňuje na poriadaní akcií v obci. Boli účastníkmi oblastnej 

súťaže požiarnikov, urobili kontrolu porastov v obci a preventívnu prehliadku 

protipožiarneho zabezpečenia všetkých objektov v Smilne. I toto je jasným 

dôkazom toho, že i požiarnikom sa venuje dostatočná pozornosť, hlavne 

zásluhou poslanca Petra Kimáka, ktorý má túto oblasť na starosti. Starosta 

obce p. Chramec zakúpil pre požiarnikov nové uniformy v hodnote 17 000 SK. 

 

Zväz Matice Slovenskej 

 Predsedom DO Matice Slovenskej je František Tomeček. Ostatní 

členovia: Jozef Baslár, Marián Matisek, Ján Račko, Mária Račková, Emil 

Tomik, Jozef Lukáč a Helena Marcinová.  

 Podujatia: členovia boli nápomocní pri organizovaní cyklistických 

pretekov, ktoré sa uskutočnili 4. júla 1999 a spoločenskej zábavy, konanej vo 

večerných hodinách. Veľkú zásluhu má na tom jej predseda František 

Tomeček. 

 

Poľovné združenie 

  Úspešnú činnosť na tomto úseku vykonávajú aj členovia Poľovného 

združenia. Títo sa vzorne starajú o lesnú zver, hlavne v zimných mesiacoch, 

keď sú tuhé mrazy a je potrebné zvieratá prikrmovať. 27.11.1999 obyvateľov 



pri kostole ohrozovala besná líška, ktorá napáchala škody aj na domácich 

zvieratách. Práve privolaným členom Poľovného združenia, menovite – 

Františkovi Paľovi, Adolfovi Kurtému, Mariánovi Kurtému a Milanovi 

Jančoškovi sa podarilo besnú líšku zneškodniť a tým zabrániť jej v ďalšom 

vyčíňaní a ohrozovaní.  

 

Urbariát – Lesné spoločenstvo HOPA 

 I naďalej zodpovedne si plnia svoje úlohy členovia tohto spoločenstva 

v čele s jeho predsedom Jánom Baranom. Členovia Urbariátu sa pravidelne 

počas roka stretávajú na svojich zasadnutiach.  

 

DO Červeného kríža 

  Členovia a členky tohto spolku sú naďalej veľmi aktívni a pravidelne sa 

zapájajú do darovania tak vzácnej tekutiny pre ľudský organizmus.  

 

IX. Telovýchova a šport 

Futbalový klub 

 Futbalový klub v Smilne v tomto roku hral II. futbalovú ligu. Predsedom 

FK je i naďalej pán Benedikt Tribula. Výsledky jednotlivých zápasov neboli 

vždy úspešné, obyvatelia očakávali od hráčov viac, aby podali lepšie výkony. 

Podľa konečných tabuliek sa umiestnili na 5. mieste (viď Bardejovské novosti 

č. 26 z 30.6.1999 a fotografie č. 89 – 116 z jednotlivých futbalových zápasov). 

 Obecné zastupiteľstvo kladie veľký dôraz a venuje náležitú pozornosť 

mládeži a dbá na jej športové vyžitie. Na túto činnosť Obecný úrad v tomto 

roku prispel sumou 30 000 tis. SK. 

 Pri príležitosti štátneho sviatku Cyrila a Metoda a ukončenia školského 

roka zorganizovali športové hry. Najprv 4.júla sa uskutočnili cyklistické 

preteky na trase: Smilno – Cigla – Dubová – Nižný Mirošov – Nižná Polianka – 

Smilno. Pretekov sa zúčastnilo 48 cyklistov a v cieli bol najrýchlejší Peter 

Majcher časom 1:01 hod. Na 2. mieste skončil Andrej Zakuťanský a na 3. 

mieste Peter Mačuš (viď foto č. 117-120). Po skončení cyklistických pretekov 

sa odohral futbalový zápas medzi ženatými a slobodnými hráčmi. Skončil 8:3 

pre slobodných. V prestávke zápasu bola ukážka zručností miestnych 



požiarnikov pri zásahu na horiaci cieľ. Vyvrcholením športových hier bol 

futbalový zápas FK Smilno s FK Vyšný Orlík. Stretnutie sa skončilo víťazstvom 

Smilna 3:1. 

 5.júl 1999 športových hier začal volejbalovým turnajom o Pohár starostu 

obce, ktorého sa zúčastnilo 8 družstiev. Víťazom sa stalo družstvo z Vyšného 

Orlíka. Po skončení volejbalového turnaja organizátori športových hier 

pripravili pre žiakov a študentov z príležitosti ukončenia školského roka na 

asfalte volejbalového ihriska diskotéku. 

 

X. Mimoriadne udalosti 

Výbuch v rodinnom dome 

 Dňa 19.3.1999 v nočných hodinách došlo v rodinnom dome Jozefa 

Kušníra k výbuchu. Majiteľ rodinného domu prevádzal lepenie podlahovej 

krytiny, kde k práci používal epoxidový dvojzložkový lak a lepidlo. Následkom 

nahromadenia výparov a nedostatočného vetrania došlo k ich zážehu od 

udržiavacieho plameňa ohrievača vody. Po výbuchu a požiari menovaný utrpel 

popáleniny tela. Pri výbuchu utrpela popáleniny aj Mária Paľová, babka jeho 

manželky, ktorá tiež bývala s nimi v rodinnom dome. Obaja boli hneď 

hospitalizovaní v bardejovskej nemocnici. Jozef Kušnír bol pre veľmi rozsiahle, 

ťažké popáleniny prevezený na druhý deň do nemocnice v Šaci. Aj napriek 

veľkej starostlivosti lekárov sa im nepodarilo zachrániť ich životy. Obaja na 

následky popálenín zomreli. Pani Paľová zomrela vo veku 85 rokov a J. Kušnír 

zomrel vo veku nedožitých 32 rokov. Občania obce urobili podomovú zbierku, 

aby aspoň trochu im pomohli zmierniť ich utrpenie. Výbuchom a následným 

požiarom došlo na rodinnom dome k škode vo výške cca. 400 000 SK (Viď 

článok ,,Bardejovské novosti č. 13 z 31.marca 1999 str. 2). 

 

Šarapatila besná líška 

 27. novembra 1999 v skorých ranných hodinách obyvateľov obce, 

bývajúcich pri kostole ohrozovala líška. Pokúšala sa dostať do kurína 

rodinného domu. Odohnať sa ju snažili ľudia, ktorí odhrňovali sneh a tak sa 

schovala v záhrade. Potom zaútočila na psov, ktorí ju poranili. Utiekla 

a namierila si rovno pred dvere rodinného domu, odkiaľ práve vychádzali deti 

do školy a tie našťastie stihli utiecť dnu. Potom jej ostré zuby okúsila mačka, 



s ktorou zápasila pred vchodom domu. Po tomto vyčíňaní utekala dolu 

dedinou až na družstvo, kde sa schovávala v senníku. Privolaní poľovníci 

z obce, členovia Poľovného združenia – František Paľa, Adolf Kurtý, Marián 

Kurtý a Milan Jančošek ju zastrelili. Okresný veterinár, MUDr. Ľubomír 

Michalko potvrdil besnotu. Zvieratá, ktoré s ňou prišli do styku boli utratené. 

 

Opravy v kronike 

III. kapitola - Hospodársky život str. 40 

 V titulnom názve ,,Pohostinstvo“. Pohostinstvo je majetkom Obecného 

úradu a pani Mária Petrušová je iba predavačkou – krčmárkou a nie 

majiteľkou pohostinstva. 

Na konci tejto kapitoly sa dopĺňa ešte údaj o založení a vzniku Pneuservisu 

v obci. Funguje od 1.9.1999 v zrekonštruovaných priestoroch starej budovy 

bývalého kina. Majiteľom servisu je Emil Petruš.  

 

VII. kapitola - Cirkevný život str. 32 

 Hneď v úvodnej časti tejto písomnej zmienky došlo k zámene mien, že 

Slávnostnú svätú omšu z príležitosti Posviacky erbu, pečate a vlajky obce 

slúžil pomocný biskup Bernard Bober a nie arcibiskup Alojz Tkáč, ktorý mal 

pôvodne slúžiť sv. omšu. 

 

ROK 2000 
I. Samospráva obce 

 V roku 2000 došlo k určitým zmenám, čo sa týka postu funkcie starostu 

obce. Väčšina poslancov na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo koncom 

mája 2000 vyslovila svoju nedôveru k jeho práci, starostovi obce Ing. 

Miloslavovi Chramcovi, ktorý túto funkciu vykonával od volieb, ktoré prebehli 

18.-19.12.1998. Po jeho odvolaní, poverili jeho zastupovaním Miroslava 

Petruša, súčasného zástupcu starostu obce (O výsledkoch práce, ktoré 



dosiahol pán Ing. Miloslav Chramec počas svojho pôsobenia ako starosta obce 

viď dokumentačný materiál, ktorý sám napísal). Vo svojej práci má 

i nesmiernu podporu poslancov. Počas daného roka dosiahli celý rad 

pozoruhodných výsledkov v jednotlivých oblastiach činnosti.  

 

Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2000 

Ročné príjmy Obecného úradu    2 904 000 SK 

Ročné výdaje Obecného úradu    1 896 000 SK 

Príjmy za dane od obyvateľov         125 000 SK 

Daň z pozemkov                              35 000 SK 

Daň zo stavieb                                 34 000 SK 

Poplatok za psa                                 1 000 SK 

Nájom za sálu                                  11 000 SK 

Poplatok za vývoz TDO                     44 000 SK 

 

II. Obyvateľstvo 

 V obci žije momentálne 737 obyvateľov. Počet nezamestnaných v tomto 

roku – 112 osôb. Prevažná väčšina obyvateľov je katolíckeho vyznania a hlási 

sa k Slovenskej národnosti. Vzhľadom k tomu, že je veľký nedostatok 

pracovných príležitosti v našom regióne väčšina mladých ľudí po skončení 

strednej školy, učilištia, ale aj vysokej školy odchádza za prácou prevažne do 

Čiech, ale aj do iných štátov Európskej únie – Veľká Británia, Nemecko, 

Taliansko. Pár ľudí – 8 má možnosť pracovať  v tunajšom Bio-družstve, 

niekoľko z nich odchádza za prácou do blízkeho Bardejova, kde pracujú 

najviac z nich ako predavačky v rôznych obchodoch, v kaderníctve, v JASE 

s.r.o. ako šičky, muži ako robotníci na stavbe, ženy tiež v zdravotníctve. 

 

V jubilejnom roku sa narodilo 8 detí. Z celkového počtu boli tri dievčatá. 

Narodené deti: 

1. Klára Barnová 

2. Zuzana Hrozeková 

3. Olívia Tomiková 

4. Stanislav Klimovič 



5. Richard Jančošek 

6. Vladimír Angelovič 

7. Sebastián Angelovič 

8. Adam Baran Tomik - odhlásený z trvalého pobytu 

 

Počas roka zomrelo 9 občanov, z tohto počtu 5 mužov a 4 ženy. 

Mená zomrelých: 

1. Johana Čisaríková 

2. Andrej Marcinek 

3. Václav Hrozek 

4. Andrej Marcinek 

5. Jozef Matisek 

6. Mária Tomečková 

7. Veronika Tomečková 

8. Terézia Majcherová 

9. Ján Baran 

 

Uzavreté sobáše: 

 6. mája 2000 - Ing. Peter Dinis a Beáta Vonkomerová 

 17. jún 2000 - Vladimír Angelovič a Monika Stehnáčová 

 

III. Hospodársky život 

Družstvo podielnikov ,,Biodružstvo Smilno“ 

 Predsedom družstva je naďalej Ing. Imrich Hvišč. V roku 2000 Družstvo 

podielnikov hospodárilo na výmere 1616,68 ha p/h pôdy. Z tejto výmery bolo 

1127,68 ha TTP a 488,63 ha ornej pôdy. Rok 2000 bol rokom extrémov. Zima 

bola teplotne i zrážkovo extrémna. Zaľahy snehu a záveje spôsobili okrem 

mnohých organizačných problémov aj problémy v prezimovaní obilnín. Pri 

topení snehu došlo na svahovitých lánoch aj k erózii. Pod hlbokou pokrývkou 

došlo k rozvoju hubových chorôb. Na jar bolo vyoraných 44 ha pšenice 

ozimnej, 55 ha raže a 66 ha repky ozimnej. Už tieto údaje poukazujú na 

abnormálny priebeh zimy. Príchod jari, hlavne pre množstvo snehu sa 

oneskoril. Neskorá jar sa však zakrátko zmenila, nastúpili letné teploty, čo 

poznačilo schádzanie obilnín, ale aj vývoj ozimín. Porasty boli nízke, riedke, 

klasy krátke a veľmi nízka absolútna hmotnosť zŕn. Družstvo dosiahlo 

najnižšie výnosy v histórii družstva. Najväčšie komplikácie však spôsobili 



zrážky, ktoré boli v čase 2. kosby krmovín a žatevných prác. Dvojnásobným 

ľadovcom porasty repky boli úplne zničené. Katastrofálne sucho spôsobilo aj 

katastrofálny výpad v produkcii.  

Úsek živočíšnej výroby 

 Ku koncu roka 2000 počet hovädzieho dobytka dosiahol 473 ks, čo 

znamená, že v stavoch hovädzieho dobytka napredujú. Aj výsledky v mliekovej 

úžitkovosti sú vo všetkých ukazovateľoch priaznivé. Vyrobili 512 tis. l mlieka, 

čo je o 21 000 litrov viac ako v r. 1999. Výroba na jednu dojnicu činila 3908 l, 

čo je historicky najvyššia výroba. Hlavným dodávateľom mlieka je Mikulášová. 

Smilno je prevažne odchovňou  mladého dobytka mliekového typu.  

  Investičnou akciou bola rekonštrukcia kravína na ošipáreň pre výkrm. 

táto je rozostavaná s perspektívnym ukončením v nasledujúcom roku. Mäsová 

úžitkovosť v roku 2000 bola ovplyvnená vyšším predajom mäsa o 32 % oproti 

minulému roku. Celková tržba za mäso je vyššia o 331 500 Sk oproti roku 

1999 a činila celkom 1 554 000 Sk.  Celkove na úseku živočíšnej výroby 

realizáciou vyrobených produktov utŕžili 4 854 000 Sk, čo je oproti roku 1999 

viac o 670 tis. Sk. 

Úsek mechanizácie 

 Na úseku mechanizácie sa počas ročných období zapájalo do p/h prác 

6 nákladných automobilov, 1 AVIA, 10 traktorov DH 12 a 2 ks UNC, počas 

žatvy 3 kombajny – E 512. Uvedené stroje sú značne opotrebované, poniektoré 

už vyradené. V tomto roku sa nakúpili a zaradili do užívania tieto stroje: 

Ťahanú rezačku GEHL od firmy TOKO aj s adaptérmi, na senážovanie + 

adaptér na kukuricu (silážovanie)Táto je vybavená systémom STOP METAL. 

Ďalej sa zakúpila hrabačka a zhrňovač od výrobcu KUHN typ GA 4.121, ktorá 

pomohla pri zhrňovaní sena do väčších valov, ako aj pri senážovaní, PV 35 od 

automobilových opravovní MV SR. Tu kúpili vyradenú z prevádzky kvôli 

pneumatikám a zbytok sa použil na generálnu opravu vlastnej PV 3S 

s mechanickou rukou. Táto generálna oprava bola zrealizovaná vo vlastnej 

dielni a podieľali sa na zásobovaní ŽV.  

- UN 060 získali ho výmenou za už nepotrebné stroje. Tento nakladač je 

potrebný na vyberanie maštaľného hnoja zo stiesnených objektov. 

Dodávateľským spôsobom bola zrealizovaná generálna oprava (GO) motora 

z traktora Z-16 245, nakoľko bol veľmi opotrebovaný. Túto opravu previedli 

priamo vo výrobnom závode v Martine. Všetky ostatné opravy nákladných áut, 

traktorov, kombajnov a iných strojov vykonali sami v opravárenskej dielni pod 

vedením vedúceho dielne pána Sokola.  

 Za hodnotený rok Družstvo podielnikov dosiahlo celkové výnosy 17 773 

tis. Sk a náklady predstavovali 17 882 Sk. V tomto jubilejnom roku pracovalo 

v DP v priemere 26 ľudí, počas roka zamestnávali aj na krátke obdobia. 

Priemerná mesačná odmena pre 1 pracovníka predstavovala 8 410 Sk.  

 



Podnikateľská činnosť 

 Svoju činnosť i naďalej tak ako po minulé roky prevádzajú: firma Plastik, 

Potraviny Adams, Potraviny u Tomika, Potraviny u p. Šepitkovej, Stolárstvo 

Špak, Pneuservis u Emka. 

 

IV. Školstvo 

 V obci sa nachádza Základná škola (ZŠ) s roč. 1.-4. s vyučovacím 

jazykom slovenským a materská škola (MŠ). Sídlia v tých istých objektoch ako 

v predchádzajúcich rokoch. 

 

Materská škola (MŠ) 

 V tomto roku nedošlo k žiadnym zmenám čo sa týka pedagogických 

a prevádzkových zamestnancov, každý vykonáva svoju prácu i naďalej. 

Riaditeľkou školy je pani učiteľka Dana Chomová, pani učiteľkou Božená 

Vaľová, vedúcou jedálne Františka Kavuľová, upratovačka Mária Masicová, 

kuchárka Mária Hrubá.  

 Na začiatku školského roka bolo zapísaných 16 detí, ale od apríla 2000 

im pribudlo ďalších osem detí. 

Výbor ZRPŠ: Predseda - Mária Pavlovská 

                     Podpredseda - Vargová Slávka 

                                          - Opicová Viera 

                     Pokladníčky - Baranová Ľudmila 

                                         - Česlová Marcela 

                                         - Čisaríková Marcela 

 

K významným podujatiam, ktoré zorganizovali počas roka patril výlet do 

Starej Ľubovne spojený s návštevou hradu a obhliadkou mesta, posedenie pri 

jedličke, vystúpenie pre dôchodcov, karneval. Z vianočných kolied im prispeli 

koledníci – žiaci ZŠ sumou 2000 Sk, za ktoré si zakúpili záclony do triedy, 

sponzori z radov rodičov im prispeli sumou 1 100 Sk na zakúpenie hrnčekov 

a tanierikov do školskej jedálne. Majiteľky potravín Adams a pani Šepitková 

im za Mikuláša venovali balíčky so sladkosťami pre všetky deti. 

 



Základná škola (ZŠ) 

 Riaditeľom ZŠ je aj naďalej Mgr. Jozef Baslár, ale dochádza k zmene 

učiteľky ZŠ. Nakoľko sa pán Baslár a pani učiteľka Mgr. Jana Baslárová 

odsťahovali zo Smilna a presťahovali sa bývať do Svidníka, pani učiteľka 

Baslárová odchádza učiť do Mirošova, bližšie k miestu bydliska. V Mirošove sa 

stáva riaditeľkou ZŠ. Na jej miesto prichádza učiť pani Helena Jurečková 

z Bardejova, ktorá je už na dôchodku. Školský klub vedie vychovávateľka 

Anna Jurková s počtom detí 18. Upratovačkou je Mária Marcinová.  

 

1. ročník      7 žiakov, z toho 2 dievčatá 

2. ročník      9 žiakov, z toho 5 dievčat 

3. ročník      7 žiakov, z toho 5 dievčat 

4. ročník       3 žiaci, z toho 1 dievča 

 

 1. a 2. ročník vyučuje Helena Jurečková, 3. a 4. ročník Mgr. Jozef 

Baslár. 

Významné podujatia: Vystúpenie pre dôchodcov, posedenie pri jedličke, 

Karneval, výlet; Karneval (viď Bardejovské novosti z 23.2.2000 str. 3). 

 

V. Výstavba obce 

 V kalendárnom roku sa urobilo dosť veľa práce na tomto úseku i napriek 

tomu, že v mnohých prípadoch to nebolo až také ľahké. Dôvodom bol jednak 

nedostatok finančných prostriedkov, s ktorými zápasia takmer všetky obce za 

súčasnej zložitej situácie, ale i tuhá a dlhá zima. Tá sa pričinila o to, že hneď 

od začiatku jubilejného roka 2000 bolo treba čoraz viac a častejšie odhrňovať 

sneh v obci, aby sa ľudia bezpečne dostali do práce, obchodu či školy. 

Pravidelne bol zabezpečený vývoz domového odpadu. Bola započatá 

rekonštrukcia ciest, ktorá sa bude robiť po etapách a to po dohode so 

Slovenskou správou ciest v Bardejove.  

 Robili sa brigády ohľadom čistoty a poriadku v obci i na cintoríne. 

Zásluhu na tom majú brigády evidovaných nezamestnaných v obci. Zakúpila 

sa kosačka nakosenie trávy za 19 000 Sk, ktorá sa bude využívať práve na 

tieto účely, aby obec bola stále viditeľne čistejšia a krajšia.  



 V ZŠ a MŠ boli prepracované projekty na plynofikáciu a vybavené 

stavebné povolenie. Starostovi obce, Ing. Chramcovi a riaditeľovi školy Mgr. 

Baslárovi sa podarilo cez Okresný úrad v Bardejove a Krajský úrad v Prešove 

vybaviť peniaze na plynofikáciu ZŠ a MŠ vo výške 300 000 Sk. 

 

VI. Kultúra 

Posedenie pre dôchodcov 

 Prvou úspešnou akciou tohto roka, ktorú zrealizoval Obecný úrad 

v spolupráci s Biodružstvom Smilno a Základnou i materskou školou bolo 

posedenie pre dôchodcov, ktoré sa uskutočnilo 26.2.2000 v spoločenskej sále 

Obecného úradu. Posedenie dôchodcom spríjemnili žiaci ZŠ a MŠ v Smilne 

pestrým kultúrnym programom, v ktorom nechýbali ľudové piesne, básne 

a scénka. Kultúrny program obohatili svojim vystúpením aj terajšie už 

dôchodkyne ako A. Greškovičová – spevom a Helena Marcinová – prednesom 

prózy. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Ing. Miloslav Chramec, 

ktorý sa srdečne poďakoval dôchodcom za ich vykonanú prácu  a zároveň ich 

poprosil, aby aj naďalej boli nápomocní pri skrášľovaní a vytváraní Zdravého 

životného prostredia v obci. Na podujatí boli prítomní zástupcovia Okresnej 

organizácie Jednoty dôchodcov Peter Baránok a Juraj Pangrác. Prítomní 

dôchodcovia sa pri občerstvení a dobrej hudbe VABANK zabávali do neskorých 

večerných hodín (viď Bardejovské novosti č. 10 z 8.3.2000, str. 3). 

 

Karneval 2000 

 Už tradične Obecný úrad je nápomocný ZŠ a MŠ v Smilne pri 

organizovaní Karnevalu, ktorý sa koná v spoločenskej sále Obecného úradu 

a nielen to, ale zároveň aj prispieva určitou finančnou čiastkou na zakúpenie 

vecných odmien pre víťazné masky (viď Bardejovské novosti roč. 8 

z 23.2.2000).  

 

Oslavy sviatku Cyrila a Metoda v obci 

 Nezabudlo sa ani na tradičné Oslavy sviatku Cyrila a Metoda, ktoré sa 

uskutočnili 4.-5. júla, kedy sa poriadali cyklistické preteky, volejbalový turnaj 

o Pohár starostu obce a futbalový turnaj na ihrisku.  Vyvrcholením celého 



podujatia boli večerná diskotéka. O dobrý priebeh celého podujatia sa 

postarali aj poslanci Obecného zastupiteľstva zodpovední za jednotlivé úseky 

v čele so starostom obce (viď fotografie). 

 

Turistický výlet do Jedlinky 

 11.7.2000 sa za krásneho slnečného dňa v rámci poznávania okolia 

Smilna vybrala skupinka 20-pešoturistov na túru do neďalekej obce Jedlinka. 

Dvoch z nich mali ešte rodičia v kočíkoch pre ich vek. Ich hlavným cieľom bolo 

v susednej obci navštíviť drevený kostolík, východného obradu, ktorý je 

zasvätený Narodeniu Panny Márie. Tento kostolík je národnou kultúrnou 

pamiatkou a bol privezený v roku 1763 z Poľska, kde vyhorel. Stopy požiaru 

sú bádateľne na pôvodnom ikonostase a tiež na dominantnom obraze chrámu, 

ktorý znázorňuje výjav narodenia Panny Márie. Kostolíkom ich sprevádzala 

pani Hriciková. Pri tejto návšteve stretli sa aj so starostkyňou obce, ktorá ich 

srdečne privítala a od nej sa dozvedeli, že v obci žije 94 obyvateľov a dedina 

má 400-ročnú históriu. S krásnymi spomienkami po chvíľke oddychu sa 

znovu pešo vrátili do rodnej dediny. 

 

Posol nádeje aj v Smilne 

 V nedeľu 15.10.2000 v spoločenskej miestnosti OÚ sa stretli viacmenej 

obyvateľky obce s tímom zdravotníkov z Bardejova, ktorí ich bližšie oboznámili 

s projektom ,,Posol nádeje“. S týmto projektom prišla Americká vzdelávacia 

nadácia HOPE v spolupráci s kozmetickou firmou AVON. Témou tohto 

stretnutia bola prednáška o tom, čo by mala každá žena  v súvislosti 

s onkologickými ochoreniami vedieť. Veľmi pútavou formou rozprával MUDr. 

Martin Sisol o tejto téme. Podal ženám cenné informácie a zoznámil ich aj 

s technikou samovyšetrovania prsníkov s dôrazom na preventívne vyšetrenia 

a nerizikový spôsob života, kedy vyhľadať pomoc lekára a aké zásady 

životosprávy dodržiavať v boji proti tejto zákernej chorobe. Alarmujúca 

štatistika uvádza, že každým rokom pribudne zhruba 20 000 nových prípadov 

nádorových ochorení (viď článok v Bardejovských novostiach). 

 

 



VII. Cirkevný život 

Oslavy Sviatku Cyrila a Metoda v obci 

 Z príležitosti štátneho sviatku Cyrila a Metoda dňa 4.-5. júla Obecný 

úrad – starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva pripravili pre svojich 

občanov rôzne súťaže ako cyklistické preteky, volejbalový turnaj o Pohár 

starostu obce a futbalový turnaj.  

  

 Správcom farnosti je duchovný otec Ján Švec-Babov, kaplánmi vdp. 

Martin Raškovský, Stanislav Radvanský. 1. júla začína pôsobiť Stanislav 

Stronček a odchádza na iné pôsobisko Mgr. Stanislav Radvanský. 

 Prvé sväté prijímanie sa uskutočnilo 21.5.2000 v miestnom kostole sv. 

Štefana za účasti týchto prvoprijímajúcich detí: Vierka Kušnírová, Silvia 

Opicová, Mária Petrušová, Stanislava Baranová, Mária Barnová, Peter Špak, 

Richard Majcher. 

 

Sviatosť birmovania 

 Dňa 21.9.2000 v kostole Svätej Anny v Dlhej Lúke prijali Sviatosť 

birmovania títo birmovanci: Miroslava Špaková, Jana Baranová, Jana 

Micheľová, Ivana Kravcová, Júlia Miková, Silvia Šivecová, Júlia Pavlovská, 

Michaela Stavarová, Lenka Tomiková, Marcel Masica, Dávid Jančošek, Ľuboš 

Čisárik, Miroslav Petruš, Ján Pecha, Jozef Paľa, Peter Majcher, Rastislav 

Tribula, Vladimír Vaľa a Lukáš Štefančík. 

 

 10. júna 2000 pán kaplán Stanislav Stronček zorganizoval pre mladých 

výlet do Vysokých Tatier z celej farnosti. 

 

Pútnici pri Stolčeku Panny Márie 

 15.9.2000 v štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky 

Slovenska sa konala v obci slávnostná púť a posviacka kríža na hore zvanej 

Veľké Lazy. Pred tunajším kostolom sv. Štefana sa zišlo okolo 190 pútnikov, 

aby sa vydali poľnou cestou na horu Veľké Lazy, na miesto, ktoré je 

označované tunajšími obyvateľmi ako ,,Stolček Panny Márie“, aby vztýčili 

Drevený kríž, ktorý vyniesli mladí skauti zo Zborova. Slávnostný obrad sa 



začal spoločnou modlitbou a spevom za doprovodu miestneho ženského 

spevokolu. Kríž – symbol kresťanstva slávnostne posvätil a celý obrad 

celebroval pán kaplán vdp. Martin Raškovský. V podaní pani Heleny Marcinovej 

zazneli pekné slová básne k Sedembolestnej Panne Márii. Celý slávnostný obrad 

ukončila modlitba Svätého ruženca. Slová vďaky patrili najmä pánovi Jozefovi 

Špakovi č.d. 79, tunajšiemu stolárovi, ktorý je už na dôchodku a ktorý vlastnými 

rukami vytvoril toto krásne dielo – posvätný kríž a neustále sa oň on a jeho rodina 

počas roka starajú a v bezprostrednej blízkosti toto miesto neustále skrášľujú 

a zveľaďujú. S týmto miestom sa spája istá legenda, ešte z čias Rakúsko-Uhorska. 

Práve na pomedzi Poľska a Slovenska tade viedla cesta do Poľska od Galície – Halíče 

nazývaná kráľovská dráha. Za Rakúsko-Uhorska, kedy Halíč s našim územím tvorila  

jeden štát, tou cestou chodil na koni na veľké sviatky ako boli napríklad Vianoce 

poľský kňaz, ktorý v Smilne slúžil Sväté omše a prinášal deťom v ,,korbe“ (batohu) 

orechy. Nikto však nevie povedať, odkedy sa presne medzi našimi ľuďmi šíri legenda, 

že na kameni, ktorý sa tu dodnes nachádza je vidieť na ňom otlačky prstov rúk a nôh.  
Panna Mária vraj sedela na tom kameni a odpočívala, aby si oddýchla pred 

cestou do Poľska. Preto tento kameň pomenovali a nazvali Stolček Panny 

Márie. O tejto legende sa rozprávalo aj v susednom Poľsku. Práve toto miesto 

sa stáva počas roka najviac navštevované mládežou, ale aj celými rodinami 

s deťmi. 

 17. septembra niektorí veriaci z tejto obce spolu s ostatnými veriacimi 

z našej farnosti navštívili posvätné miesto Rím.  

 

VIII. Spolky a organizácie 

 

Dobrovoľný hasičský zbor 

 Predsedom Dobrovoľného hasičského zboru je i naďalej Peter Porjanda, 

ktorý čestne a zodpovedne plní svoju úlohu. Na oslavách štátneho sviatku 

Cyrila a Metoda v dedine, v rámci prestávky futbalového zápasu prichystali 

pre divákov ukážku pripravenosti svojich členov pri zásahu na horúci cieľ.  

 7.12.2000 bola predsedovi pánovi Petrovi Porjandovi udelená Medaila za 

mimoriadne zásluhy. 

 



 

Miestna organizácia Matice Slovenskej 

 Predsedom je František Tomeček, organizácia pracuje v nezmenenom 

počte členov. Sú nápomocní pri organizovaní mnohých podujatí, ktoré 

organizuje Obecný úrad. 

 

Lesné spoločenstvá 

 Od roku 2000 Lesné spoločenstvá sú dve.  

1. Urbariát – lesné spoločenstvo HOPA, založené 30.12.1995 Pavlom Opitzom 

a Annou Petrušovou. Predsedom spoločenstva je Ján Baran Šnapek.  

 

2. Komposesorát – lesné spoločenstvo Džvirník  

Lesné spoločenstvo Džvirník vzniklo v roku 2000. Jeho zakladateľom je výbor 

občanov zo Smilna, ktorí to prevzali od štátnych lesov. Predsedom 

spoločenstva sa stal Milan Jančošek č.d. 180.  

Členovia výboru: Ján Majcher, Ján Pecha, Jozef Paľa, zapisovateľmi: Albert 

Jančošek a Marián Šepitka. 

 

IX. Telovýchova a šport 

 Predsedom Dedinskej organizácie futbalového klubu je Benedikt 

Tribula. Dospelí v danom roku hrali v II. triede. Z konečných tabuliek 

Okresných futbalových majstrovstiev (OFM) sa Futbalový klub (FK) Smilno 

umiestnil na peknom 4. mieste. 

 

Konečné tabuľky okresných futbalových majstrovstiev roč. 1999/2000:  

 počet zápasov odohraných   - 24 

 počet víťazstiev                    - 15 

 počet remíz                          - 4 

 počet prehratých zápasov     - 5 

 skóre                                    - 60:30 

 počet získaných bodov          - 49 

 

 



 

X. Mimoriadne udalosti 

 Mimoriadne tuhá a krutá zima, s veľkou nádielkou snehu nedala na 

seba čakať ani v prvých dňoch tohto roka. Operatívne bola zvolaná okresná 

havarijná komisia (OHK), na ktorej Stanislav Mochnacký informoval 

o zjazdnosti ciest v bardejovskom okrese. Na základe zistených informácií 

prednosta OÚ Ján Pataky vyhlásil 19. januára t.r. k 10:00 hod mimoriadnu 

situáciu v okrese Bardejov. Okrem iných ciest v okrese nebol v stredu zjazdný 

ani cestný úsek Zborov – Smilno. Vo štvrtok 20. januára 2000 sa situácia 

mierne zlepšila a cesty . triedy boli zjazdné. Cestný úsek Zborov – Smilno patrí 

medzi najviac problémový úsek cesty I. triedy, na ktorom opätovne dochádza 

k zafúkaniu cesty. 24.1.2000 o 10:00 hod prednosta Okresného úradu Ján 

Pataky na základe zistených informácií o zjazdnosti ciest v okrese, 

mimoriadnu situáciu odvolal (viď prílohu – Bardejovské novosti (BN) roč. 11 

z 26.1.2000). 

 

 Rok 2000 bol rokom neobyčajným, ako posledný v 20. storočí. Začíname 

sa lúčiť s tisícročím obrovského rozmachu ľudského myslenia, rozvoja vedy 

a techniky, tisícročím obrovských spoločensko-ekonomických a sociálnych 

premien, tisícročím rozvoja najvznešenejších myšlienok humanizmu, ale aj 

tisícročím ničivých vojen, ktoré bolestne poznamenali ľudstvo násilím 

a utrpením.  


