
 

 

 

 

 

KRONIKA 

OBCE  SMILNO 



ROK 2015 
I. Samospráva obce 

V roku 2015 nedošlo k žiadnym zmenám, čo sa týka funkcie starostu 

obce a poslancov Obecného zastupiteľstva.  

Starostom obce je Bc. Vladimír Baran. 

 

Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2015 

Ročné príjmy Obecného úradu   275 379,28 eur 

Z toho: Daň z pozemkov            5 963,27 eur 

             Daň zo stavieb            1 718,55 eur 

  Poplatok za vývoz TDO           6 862,83 eur  

  Ostatné poplatky od obyvateľov       1 526,50 eur  

Ročné výdaje Obecného úradu   116 185,18 eur 

 

 7.2.2015 – Referendum o ochrane detí a rodiny 

Dňa 7.2.2015 sa konalo Referendum o ochrane detí a rodiny. 

Hlasovací lístok obsahoval tri otázky, na ktoré bolo možné odpovedať 

buď „áno“ alebo „nie“. Otázky sa týkali nesúhlasu s manželstvami osôb 

rovnakého pohlavia, odmietnutím adopcie detí takýmito pármi 

a vyučovania sexuálnej výchovy a eutanázie na školách (resp. možnosti 

odmietnuť účasť na takomto vyučovaní rodičom alebo dieťaťom). 

Výsledok 1. otázky: ÁNO 97,41%, 2. otázky: 97,04%, 3. otázky: 95,57%. 

 

II. Obyvateľstvo 

Počet evidovaných obyvateľov k 1.1.2015 je 706 obyvateľov, 

k 31.12.2015 je to 702 obyvateľov, z toho 360 mužov a 342 žien. 



 NARODILI SA:  

* Ema Katinová 13.3.2015  

* Nina Matiseková 11.4.2015 

* Tomáš Nicák 12.5.2015 

* Teo Olejár 24.5.2015 

* Denis Šimco 12.6.2015 

* Jonatán Harňák 24.7.2015 

* Michal Juričko 7.8.2015 

* Andreas Paľa 14.8.2015 

* Matej Šiba 9.11.2015 

* Šimon Lipka 25.11.2015 

* Matej Lukáč 27.12.2015 

 

 UZAVRELI MANŽELSTVO: 

* Silvia Paľová a Adrián Manik, 16.4.2015 v Bardejove 

* Miroslav Vonkomer a Anna Šabová, 30.5.2015 v Piešťanoch 

* Róbert Paľa a Anna Lazaj, 11.6.2015 v Unne, Nemecko 

* Silvia Šivecová a Ján Vaňo, 20.6.2015 v Smilne 

* Simona Opicová a Stanislav Lipka, 27.6.2015 v Smilne 

* Vladimír Špak a Elena Kosová, 29.8.2015 vo Višňovom 

* Zuzana Zamborská a Peter Andrejko, 5.9.2015 v Bardejove 

* Ondrej Pavlovský a Natália Kaňuchová, 5.9.2015 v Stuľanoch 

* Lucia Miková a Ľubomír Profant, 3.10.2015 v Smilne 

* Mário Jančošek a Viktória Dikyová, 10.10.2015 v Bardejove 

 

 OPUSTILI NÁS: 

* Helena Paľová, rod. Kravčíková     † 15.1.2015 

* Adam Bukovský                          † 25.1.2015 

* Jozef Paľa                                    † 24.2.2015 

* Agnesa Ivanová, rod. Janová        † 08.3.2015 

* Mária Masicová, rod. Feceková      † 13.3.2015 

* Ján Vanca                                  † 22.4.2015 

* Jozef Matisek                               † 25.4.2015 



* Mária Paľová, rod. Velgosová        † 13.6.2015 

* Marta Špaková, rod. Krafčíková    † 4.7.2015 

* Mária Marcinová, rod. Špaková     † 22.9.2015 

* Vladimír Čižmár                           † 24.10.2015 

* Marián Svjantek                           † 17.12.2015 

 

 Veková štruktúra: Spolu:  Muži:  Ženy: 

0-14 rokov   83     50    33 

15-64 rokov  479   250  229 

65 a viac rokov  140     60    80 

 

 Bilancia obyvateľstva podľa národnosti 

 Slovenská Rusínska Ukrajinská Česká Poľská Iná 

Muži 349 2 0 2 1 6 

Ženy 330 2 1 0 0 9 

Spolu 679 4 1 2 1 15 

 

Celkový prírastok obyvateľstva: -4 

Prisťahovaní na pobyt: 10 

Vysťahovaní z trvalého pobytu: 14 

Počet nezamestnaných: 54 

Rozvody: 1 

 

III. Školstvo 

 2.9.2015  Začiatok školského roka  

Školský rok 2015/2016 sa začal dňa 2.9.2015.  

Do základnej školy nastúpilo spolu 23 detí, z toho 8 prvákov.  

Do materskej školy nastúpilo 18 detičiek, nielen zo Smilna, ale aj 

z Mikulášovej, Jedlinky a Nižnej Polianky. 

Najskôr sa ráno o 7:30 hod. konala slávnostná svätá omša Veni 

Sancte, ktorú slúžil p. kaplán Marek Vajs. O hodinu neskôr sa pred 

budovou školy zhromaždilo dokopy 23 žiakov, z toho 8 prváčikov, 



ktorých sprevádzali aj rodičia. Prítomní boli aj pán kaplán Marek, ktorý 

učil počas školského roka náboženstvo a starosta obce Vladimír Baran.  

V pedagogickom zložení nenastali žiadne zmeny - triednou 

učiteľkou 1. a 2. ročníka je Mgr. Kohútová, 3. a 4. ročník bude učiť Mgr. 

Gujdanová, v MŠ ostali učiteľky Mgr. Kavuľová a Mgr. Lukáčová, v ŠKD 

naďalej p. Anna Jurková. 

 

Významné podujatia a aktivity:  

 14.2.2015 – Karneval 

Tradičný detský karneval v Smilne opäť nesklamal, naopak, 

poriadne zvýšil svoju úroveň. Prilákal mnoho detí, dokonca aj tie, ktoré 

nenavštevujú MŠ ani ZŠ v Smilne. Uskutočnil sa dňa 14.2.2015 od 

14.00 hod v sále Obecného úradu. Hlavnými organizátormi boli ZŠ s 

materskou školou v spolupráci s rodičmi detí a OÚ v Smilne. O výbornú 

zábavu, program, súťaže, moderovanie, hudbu, tanečné choreografie a 

šou sa tento rok po prvýkrát postaral Boborland z Bardejova.  

Porota bola zložená zo 6 členov: p. riaditeľka Mgr. Gujdanová, 

vychovávateľka Anna Jurková, učiteľky Mgr. Kohútová a Mgr. 

Lukáčová, pán kaplán Mgr. Štefan Ružbarský a starosta obce, Bc. 

Vladimír Baran. 

Ocenených bolo 10 masiek z MŠ a 12 masiek zo ZŠ. Na prvých 

troch miestach sa z MŠ umiestnil: 1. Spongebob (Kmec Filip), 2. Myška 

v syre (Kmecová Klaudia) a na 3. mieste sa umiestnila maska Hrozno 

(Sabolová Dajana). Zo základnej školy sa víťaznými maskami stali: 1. 

Robot novej generácie (Tomeček Mathyás), 2. Motýľ (Pechová Vanesa) a 

na 3. mieste skončila maska Kaktus (Kimáková Tamara).  

 

 17.10.2015 – vystúpenie žiakov ZŠ na členskej schôdzi ZO JDS v sále 

OÚ v Smilne. 

 

 

IV. Výstavba obce 



 
Program rozvoja obce Smilno na roky 2015 – 2022 

      Dňa 5.8.2015 bol na web stránke obce zverejnený návrh Programu 

rozvoja obce Smilno na roky 2015-2022. Dňa 11.12.2015 bol  schválený. Ide 

o strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a 

prioritami ustanovenými v Národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority 

ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku Prešovský 

samosprávny kraj, na území ktorej sa obec Smilno nachádza. Povinnosť obce 

vypracovať PRO vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. Pre Smilno ho 

vypracovala firma MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Mukačevská 30, Prešov. 

      Cieľom spracovania PRO je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný 

stav a na perspektívy obce v oblasti hospodárskeho, sociálneho a 

environmentálneho rozvoja, stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a 

strategické oblasti rozvoja obce. Existenciou PRO obec Smilno zvýši svoje 

šance získať finančnú podporu zo štrukturálnych fondov na realizáciu 

projektov, keďže musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi 

stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje svojím PRO. PRO Smilno 

rieši „využitie malého územia na miestnej úrovni“ – tzn. v intraviláne obce. 

Tento dokument je otvorený, je teda možné ho dopĺňať a tým pružne reagovať 

na potreby občanov a potreby rozvoja obce. Jeho tvorba umožní občanom 

aktívne sa zapojiť do diania v obci prostredníctvom účasti vo všetkých fázach 

procesu plánovania rozvoja obce.  

 

Investície v obci 

 Rekonštrukcia cesty Smilno – Svidník 

Dňa 9.3.2015 slávnostne spustili vo Svidníku projekt 

rekonštrukcie cesty dlhej takmer 26 km, začínajúcej pri rýchlostnej 

ceste R4 a končiacej v obci Smilno, v okrese Bardejov. Základný kameň 

stavby poklopal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček. Účelom bola kompletná 

výmena konštrukcie vozovky podľa potreby, vyrovnanie nerovných 



úsekov a nehodových lokalít, oprava mostových objektov. Súčasťou 

projektu je i napojenie cesty na cestu I/73, ktorá je medzinárodným 

cestným ťahom smerujúcim do Poľska. Cena diela podľa zmluvy bola 

takmer 17 mil. eur bez DPH, výstavba bola naplánovaná na 14 

mesiacov. V rámci tohto obdobia bol uzavretý úsek cesty Smilno – 

Svidník pre nákladné automobily nad 12 ton. Odklon bol naplánovaný 

z Bardejova až cez Vranov nad Topľou smerom na Stropkov, Svidník 

a Poľsko. 

V rámci tejto akcie boli v Smilne vybudované nové odstavné 

plochy pre autobusy na miestach zastávok, ktoré sú mimo vozovky, pri 

nich nové široké chodníky a bezpečnostné zábrany. Boli vytvorené dva 

nové prechody pre chodcov a to na začiatku a na konci obce na hlavnej 

ceste. Všetky prechody pre chodcov sú osvetlené novými LED 

svietidlami po celej šírke vozovky. Pri všetkých prechodoch boli 

vystavané nové príchodzie chodníky zo zámkovej dlažby. Kvôli 

posunutiu zastávky autobusu na začiatku Smilna (od Zborova) bol 

rozobratý nový chodník zo zámkovej dlažby, ten bol následne znova 

poskladaný.  

V auguste bol sfrézovaný povrch vozovky od cca Obecného úradu 

a natiahnutý nový koberec. Súčasťou projektu bolo zníženie vozovky 

v najvyššej časti obce, pri cintoríne o cca 0,5 m. Vyspravenie podložia 

vozovky a natiahnutie nového asfaltu bolo zrealizované tesne pred 

ukončením kalendárneho roka 2015. Popri tom boli bagrom odstránené 

betónové štvorce, ktorými boli vystlané priekopy po oboch stranách 

cesty v tejto časti. Spolu s hlinou a kremienkou, ktorá bola pod nimi, 

boli vyvezené k plotu nového cintorína, kde ich v auguste čistili okrem 

pracovníkov OÚ i dobrovoľní hasiči a neskôr i futbalisti. Bola to ťažká, 

namáhavá a špinavá robota. 

Jednou z úloh realizovaného projektu bolo aj zabezpečenie 

bezpečnosti chodcov a vodičov po celom opravovanom úseku cesty. Pri 

obecnom cintoríne tak staviteľ, firma Doprastav, osadil 28.9.2015 

betónové zábrany New Jersey, ktoré majú zabrániť prípadnej zrážke 

idúcich a cúvajúcich áut z parkoviska. Touto zábranou sa veľmi 



zmenšila plocha využiteľná pre parkovanie. Starosta obce Bc. Vladimír 

Baran žiadal oficiálnym listom o odstránenie týchto zábran, nebolo mu 

však vyhovené.  

 

 Modernizácia verejného osvetlenia v obci Smilno 

V druhej polovici roka 2015 sa vo veľkom rozbehlo verejné 

obstarávanie v rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci 

Smilno. Verejnej súťaže sa zúčastnili štyri firmy. Najvýhodnejšiu 

ponuku predložila firma ELTODO, ktorá v závere roka 2015 aj projekt 

zrealizovala.  

 

 17.6.2015 – dokončovanie chodníkov, parkoviska pred úradom – 

zhutnenie 

 15.7.2015 – výmena okien v školskom byte, firma KULL s.r.o. Bardejov 

 16.7.2015 – výmena okien na tribúne pri futbalovom ihrisku firmou 

STATEX STAV s.r.o. Bardejov 

 17.7.2015 – do obce priviezli druhý zberný kontajner na zber starého  

 oblečenia 

 27.7.2015 – vybíjanie okien na tribúne 

 1.8.2015 – mulčovanie nahlásených pozemkov 

 11.8.2015 – archeológ pri kostole preskúmal plochu, na ktorej by mala 

byť vybudovaná nová sakristia 

 13.8.2015 – pokračuje rekonštrukcia tribúny a vo vnútri, maľuje sa, 

čistí sa 

 20.8.2015 – predpríprava stien v kuchyni MŠ pred bielením 

 13.10.2015 – nákup DHM – gauč, vešiak, lampa na cintorín 

 23.10.2015 – namontovala sa nová lampa ku chodníku cestou k Domu 

  nádeje, ktorá svieti celú noc, čím sa zvýšila bezpečnosť chodcov 

 26.10.2015 – zbúranie pultu a drevenej steny vo vestibule OÚ pri WC 

 5.11.2015 – privezený nábytok z Ameriky od Dušana Opica do Klubu 

  mladých 



 18.11.2015 – schválená žiadosť Verejného obstarania na verejné 

osvetlenie 

 10.12.2015 - zakúpená a osadená nová piecka do salónika OÚ na tuhé 

palivo. Vytopí miestnosť lepšie ako plynové gamatky 

 22.12.2015 – priviezli svetlá na verejné osvetlenie z dotácií 

 29.12.2015 – montáž LED svetiel v obci 

 

V. Kultúra 

 6.1.2015 – Divadelné predstavenie: Nebeská reklamná agentúra  

Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova zavítala do Smilna so 

svojím divadelným predstavením ,,Nebeská reklamná agentúra". 

Predstavenie sa odohralo v sále OÚ na Troch kráľoch, dňa 

6.1.2015 o 15.00 hod. Sála sa naplnila dostatočným počtom divákov. 

 

 14.2.2015 – Karneval 

(bližšie informácie viď v časti Školstvo) 

 

 5.4.2015 – Veľkonočná tancovačka   

Skončenie pôstneho obdobia malo v Smilne netradičný ráz, bolo v 

znamení tanca, spevu a zábavy. Udialo sa tu niečo, čo tu ešte nebolo - 

vynikajúca Veľkonočná tancovačka formou plesu. Konala sa na 

veľkonočnú nedeľu dňa 5.4.2015 so začiatkom o 19:00 hod v sále OÚ v 

Smilne. Spolu sa predalo 137 lístkov. Po dlhých a náročných prípravách, 

premyslenia detailov, konečnej dekorácie stolov a výzdoby sály, mohol 

nastať očakávaný večer. 

Po úvodnom príhovore moderátorky Danky a p. starostu, Bc. 

Vladimíra Barana, prítomných v sále roztancovala hudobná skupina 

Persea. Následne sa podávalo prvé jedlo večera, o ktoré sa postarala 

odborná kuchárka so svojim tímom pomocníkov a čašníkov. Po jedle 

nasledovalo spevácke vystúpenie spevákov zo ZO JDS Smilno s 

vlastným hudobným doprovodom huslí, harmoniky a ozembuchu.  



Po skončení tomboly sa ešte podával poľovnícky guláš a tak sa už 

len tancovalo až do rána.  

Vďaka patrí sponzorom, hudbe, kuchárke a jej tímu, p. starostovi 

Nižnej Polianky, Mgr. Jánovi Cundrovi, našej aranžérke, ale vďaka patrí 

hlavne členkám kultúrno-športovej komisie za nápad usporiadať 

vydarenú Veľkonočnú tancovačku v Smilne a za jej realizáciu.  

 

 18.4.2015 – Divadelné predstavenie MDS zo Zborova 

Dňa 18.4.2015 sa v sále Kultúrneho domu v Smilne konalo 

divadelné predstavenie Mládežníckej divadelnej skupiny zo Zborova 

s názvom Už sú všetci v jednom vreci. Výkony mladých hercov boli veľmi 

vydarené, predstavenie bolo humorné a pobavilo všetkých prítomných.   

 

 1.5.2015 – Stavanie mája 

Akcia s názvom „Stavanie Mája 2015” sa konala v piatok na deň 

sviatku práce, 1.5.2015 od 9:00 hod. pred budovou Kultúrneho domu 

v Smilne. Po zapojení všetkých síl, aj dievčenských, Smilno sa môže 

znova pochváliť druhým novodobým Májom a obnovenou tradíciou.  

 

 24.5.2015 – Článok o Smilne v denníku  Korzár SME 

Dňa 24.5.2015 vyšiel v denníku Korzár SME článok o našej obci 

s názvom „Smilno má bohatú históriu aj prírodné bohatstvo“. Článok 

bol reprodukciou rozhovoru novinára Mária Hudáka s pánom starostom 

Bc. Vladimírom Baranom. Pán starosta podal súčasný obraz o obci. 

Spomenutá bola história obce, symbolika erbu, geologické zaujímavosti, 

historické miesta, migrácia obyvateľstva, podnikanie v obci, aktivity 

školy, škôlky, JDS, speváckeho zboru, miestnej knižnice, pravidelné 

kultúrne a športové podujatia v obci, zrealizované i plánované 

investície.  

 

 

 26.5.2015 – Kalinčiakovo Záturčie 



(bližšie informácie o tomto a iných kultúrnych podujatiach ZO 

JDS Smilno viď v časti Spolky a organizácie) 

 

 19.6.2015 – Vatra pod horou 

Tradícia pálenia Vatry v Smilne sa neporušila ani tento rok. 

Tentokrát sa vybral dátum 19.6.2015, avšak s prípravami sa začalo už 

týždeň skôr. 

Hlavným organizátorom bol Matúš Gmitter a chlapci z dediny, 

celkovo prišlo 80-90 ľudí. Prišli aj deti so svojimi rodičmi, pre ktoré bola 

lákavá najmä opekačka pri ohnisku, nechýbala ani veselo naladená 

mládež a mnoho dospelých. Dokonca sa so zvedavosťou prišli pozrieť aj 

hostia zo zahraničia, USA a Poľska, teda zástupcovia spoločnosti Alpine 

Oil & Gas. Bolo to pre nich niečo nezvyčajné, mali možnosť oboznámiť 

sa aj s našimi zvykmi a kultúrou. Keďže akcia bola sponzorovaná 

firmami Proxis s.r.o., Alnus Slovakia s.r.o. a Obcou Smilno, všetko bolo 

zadarmo.  

Vatra sa zapálila v magickej hodine 22:22. Plamene boli čoraz väčšie, 

ľudia sa utíšili a začali spievať hymnu Slovenskej republiky – Nad Tatrou 

sa blýska. Následne sa už len spievalo, zabávalo, rozprávalo a táto dobrá 

nálada trvala až do odchodu posledných ľudí. Patrí sa poďakovať tým, 

ktorí pomohli a zapojili sa do organizácie, sponzorom, ale tiež všetkým 

čo prišli.  

 

 13.7. - 18.7.2015 – Drevosochárske sympózium Zborov 2015 

V dňoch 13.7.-18.7.2015 sa v Amfiteátri v Zborove konalo Drevo-

sochárske sympózium s témou Osobnosti miestnych dejín.  

V rámci tohto podujatia bol vystavený aj býk ako symbol obce 

Smilno, ktorého vyrobil Martin Grega z Bardejova. Je to mohutná socha 

z lipového dreva, ktorá po skončení sympózia smerovala do Smilna dňa 

21.10.2015 a krášli vstupné priestory Kultúrneho domu v Smilne. 

Symbol býka (vola) je aj v erbe a pečati obce. Táto symbolika je už od 

nepamäti a vychádza z historického vývoja. Väčšinu obyvateľov tvorili 



roľníci, ktorí mali ťažný dobytok, kone alebo voly. Prevážali tovar 

remeselníkov a obchodníkov do Poľska.  

Sochy boli vystavené dlhší čas, ako trvalo samotné sympózium. 

Dňa 6.8.2015 bolo oznámené polícii, že neznámy páchateľ v obci Zborov, 

na Lesnej ulici pri objekte miestneho kultúrneho domu poškodil tam 

voľne stojacu sochu býka. Páchateľ odlomil oba rohy, ktoré potom 

vyhodil do objektu zrúcaniny kaštieľa.  

 

 15.8.2015 - Kermešovská zábava 

V sobotu 15.8.2015 sa v sále Kultúrneho domu konala po dlhom 

čase Kermešovská zábava, ktorú moderoval a o hudbu sa staral pán 

Barborík z M21 z Bardejova. Účasť však bola slabá. 

 

 31.12.2015 – Silvestrovská párty 2015 

Oficiálne ukončenie roka 2015 a privítanie nového roka 2016 sa 

konalo v Kultúrnom dome v Smilne 31.12.2015 so začiatkom o 23:30 

hod. 

Prísť mohli všetci obyvatelia Smilna, v salóniku bola diskotéka, 

o občerstvenie bolo postarané. Presne o pol noci sa spustil ohňostroj, 

ktorý potešil i tých, ktorí ho sledovali z domu. Vďaka jasnej oblohe bola 

výborná viditeľnosť.  

 

 Blahoželanie jubilantom 

V roku 2015 začal pán starosta Bc. Vladimír Baran s veľmi 

peknou a úctivou tradíciou a to blahoželaním miestnym seniorom pri 

oslavách ich okrúhlych životných jubileí. Počas roka 2015 boli 

odovzdané kvety, sladkosť i pamätný dar 18 seniorom pri oslave ich 

života: 

90.rok života: Helena Baranová, nar.1.9.1925, Smilno 5 

85.rok života: Anna Blažeková, nar.2.2.1930, Smilno 42  

Milan Opic, nar.6.4.1930, Smilno 19 

Ján Jančošek, nar.24.6.1930, Smilno 140 

Peter Porianda, nar.16.12.1930, Smilno 66 



80.rok života: Milena Špaková, nar.2.7.1935, Smilno 26 

Verona Horaničová, nar.14.7.1935, Smilno 160 

Jozef Gurský, nar.27.8.1935, Smilno 108 

Mária Zelemová, nar.8.9.1935, Smilno 225 

Mária Greškovičová, nar.19.11.1935, Smilno 2 

Andrej Petruš, nar.25.11.1935, Smilno 31 

70.rok života: Ján Baran-Tomik, nar.18.4.1945, Smilno 60 

Ján Baran, nar.26.6.1945, Smilno 166 

Mária Baranová, nar.17.7.1945, Smilno 186 

Anna Greškovičová, nar.24.9.1945, Smilno 50 

Irena Mačušová, nar.15.12.1945, Smilno 70 

60.rok života: František Lacek, nar.12.8.1955, Smilno 100 

Bronislava Paľová, nar.19.10.1955, Smilno 16 

 

 Obecná knižnica       

V roku 2015 viedla knižnicu pani Štefánia Kravčíková.  

Knižničný fond tvorili spolu 1475 ks kníh a viazaných periodík, z toho: 

175 ks odbornej literatúry pre dospelých  

850 ks krásnej literatúry pre dospelých  

60 ks odbornej literatúry pre deti 

390 ks krásnej literatúry pre deti  

V roku 2015 pribudlo darom 12 ks knižničných jednotiek. 

Spolu bolo vypožičaných 332 ks kníh, prezenčné výpožičky 32, 

absenčné pôžičky 300: 

32 kníh odbornej literatúry pre dospelých  

99 kníh krásnej literatúry pre dospelých  

11 kníh odbornej literatúry pre deti   

190 kníh krásnej literatúry pre deti      

Knižnica má evidovanú vlastnú študovňu vo vlastných priestoroch 

s počtom 20 čitateľských miest. Naše deti ich využívajú na hranie sa 

a kreslenie. Ich výtvormi je vyzdobená miestnosť knižnice. 

V roku 2015 mala knižnica 39 aktívnych používateľov, z toho 24 vo veku 

do 15 rokov.  



Organizované bolo jedno výchovnovzdelávacie podujatie pre žiakov 

miestnej ZŠ, v rámci tohto podujatia navštívili knižnicu 20 žiaci. Spolu 

návštevníkov knižnice 163 za účelom požičania kníh.  

 

 

VI. Cirkevný život 

Správcom farnosti je duchovný otec Peter Bučko, kaplánmi Jozef 

Kacvinský a  Marek Vajs. 

Kaplán Štefan Ružbarský odchádza do farnosti Terňa, Sv. Kataríny 

Alexandrijskej, vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať za jeho prácu v našej 

farnosti a na jeho novom pôsobisku mu vyslovujeme hojnosť Božích milostí. 

V roku 2015 sa narodilo 11 detí, z toho 9 chlapcov a 2 dievčatá, zomrelo 

celkom 12 ľudí, z toho 6 mužov a 6 žien, uzavreté boli 10 sobáše.  

 

Významné podujatia:  

 

 29.6.2015 – Svätá omša pri kaplnke Panny Márie  

Dňa 29.6.2015 sa ako každý rok vo Sviatok sv. Petra a Pavla 

slávila slávnostná omša. Pri nej p. kaplán Mgr. Štefan Ružbarský 

oznámil svoj odchod zo zborovskej fary. 

  

 10. máj 2015 – Prvé sväté prijímanie  

K 1. svätému prijímaniu pristúpili: Tatiana Paľová, Vanesa 

Pechová, Stanislava Kurtyová, Tomáš Kravčík 

 

 16.8.2015 – Odpustová slávnosť  

Tohto roku vyšiel Sviatok sv. Štefana Kráľa, patróna kostola 

v Smilne, na nedeľu. Slávnostnú omšu o 10.30 výnimočne celebroval 

páter Hilár, pôvodom zo Zborova.  

 

 

 



 15. 9. 2015 – Púť k Stolčeku Panny Márie 

Deň 15. september sa už v našej obci dlhé roky spája s púťou ku 

Stolčeku Panny Márie, ktorý sa nachádza v lese blízko Smilnianskeho 

vrchu. 

Tento deň je veľkým sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, 

zároveň je štátnym sviatkom. Svätia ho predovšetkým kresťania, preto 

aj u nás sa začal rannou slávnostnou sv. omšou, ktorú slúžil pán farár 

JCDr. Peter Bučko. 

O 13.00 hod sa veriaci spolu s pánom kaplánom Mgr. Marekom 

Vajsom vybrali od kostola smerom k lesu. Cestou sa spoločne modlili sv. 

Ruženec k Sedembolestnej Panne Márie, pri kríži pod lesom sa s úctou 

poklonili a pokračovali ďalej v ceste. Po necelej hodine putovania prišli 

hore k Stolčeku. Neskôr sa všetci pomodlili spolu s kňazom Korunku 

Božieho milosrdenstva, zaspievali si kresťanské piesne, napokon pán 

kaplán všetkých požehnal. Spolu sa pri Stolčeku zišlo približne 130 ľudí, 

veľa detí, dospelých, dokonca aj ľudia z iných obcí. 

 

 23.9.2015 – Sv. omša na sviatok sv. Pia z Pietrelciny 

(každomesačné sv. omše s pobožnosťou k sv. Piovi) 

 

 15.10.2015 - Kňazské rekolekcie v Smilne 

V rímskokatolíckom kostole sv. Štefana v Smilne sa dňa 

15.10.2015 uskutočnili kňazské rekolekcie bardejovského dekanátu.  

Začali sa slávnostnou sv. omšou o 9:00 hod, pred ktorou sa veriaci 

pomodlili Ruženec Svetla. Zúčastnili sa jej nielen občania Smilna, ale 

tiež z okolitých obcí, napr. aj pacientky zo Zariadenia pre seniorov sv. 

Kozma z Nižnej Polianky. Túto svätú omšu celebroval emeritný košický 

arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč. Prítomní boli aj naši dvaja kňazi z farnosti 

Zborov, a to JCDr. Peter Bučko a Dp. Jozef Kacvinský. Spolu sa ich na 

tomto veľkolepom stretnutí kňazov zišlo 20. O spev a hru na orgáne sa 

postarala kantorka Mgr. Marta Kmeťová.  



Na konci sv. omše sa pán farár pekne poďakoval arcibiskupovi za 

jeho návštevu v našej obci. Stretnutie kňazov následne pokračovalo v 

salóniku reštaurácie Alnus v Smilne.   

 

VII. Spolky a organizácie 

  

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Smilno 

 

 16.2.2015 – Výročná schôdza ZO JDS Smilno 

Stáva sa zvykom, že seniori zo ZO JDS Smilno sa pravidelne 

stretávajú. Tentokrát išlo o výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala 

dňa 16.2.2015 o 15.00 hod v sále OÚ v Smilne. Prítomná bola aj Mgr. 

Anna Petričová, predsedníčka Okresnej organizácie JDS Bardejov, 

tajomníčka Helena Jurečková a Ing. Ladislav Mňahončák, predseda 

klubu ZO JDS Zborov.  

Po ukončení schôdze nasledovalo tradičné blahoželanie 

jubilantom. Počas schôdze sa už v salóniku pripravovali žiaci zo ZŠ 

Smilno na svoje vystúpenie na javisku pod vedením Mgr. Gujdanovej a 

Mgr. Kohútovej. 

Príjemne prekvapili aj niektorí seniori, ktorí si asi mesiac poctivo 

nacvičovali scénku z dedinského prostredia, konkrétne z krčmy, ktorá 

všetkých pobavila.  

 

 8.3.2015 – Doskové hry seniorov 

Aktivity našich seniorov zo ZO JDS Smilno pokračovali ďalšou 

príjemnou akciou, a to doskovými hrami v salóniku OÚ v Smilne. Tie sa 

konali dňa 8.3.2015 od 15.00 hod., presne na sviatok MDŽ. Medzi 

zúčastnenými boli aj p. starosta, Bc. Vladimír Baran, a piati seniori zo 

Zborova - p. Biško, p. Rimarčik, p. Kováč, p. Šarišský a p. Kowalski.  

Počas hrania sa podávalo občerstvenie v podobe koláčikov, čaju, 

kávy či chutnej klobásky s chlebom. Atmosféra bola príjemná, sedelo sa 

dlho do večera. 



 9.5.2015 – Obvodové športové hry seniorov 

Športovať sa dá naozaj v každom veku. Tejto myšlienky sa chytili 

organizátori Obvodných športových hier seniorov v Zborove, konkrétne 

ZO JDS Zborov a Klub dôchodcov. Išlo o prvý ročník v našom regióne, 

ktorý sa konal dňa 9.5.2015 na futbalovom ihrisku v obci Zborov. 

Minulý rok si takto spoločne zasúťažili v Marhani. Hier sa zúčastnila tiež 

predsedníčka Okresnej organizácie JDS v Bardejove Mgr. Anna 

Petričová a Ing. Juraj Philippi. Svoje sily si na ihrisko prišli zmerať tímy 

z 3 obcí - Zborova, Smilna a Stebníka. Tie súperili v zaujímavých 

disciplínach, pri ktorých sa všetci poriadne zabavili a 

nasmiali. Neodradilo ich ani chladné počasie a slabý dážď.  

Po ukončení všetkých disciplín sa všetci presunuli do kultúrneho 

domu, kde už na nich čakali štedro naložené stoly s občerstvením. 

Najskôr sa však vyhlásili víťazi v rámci jednotlivcov, ktorí získali medailu 

a diplom. Ceny odovzdával predseda ZO JDS Zborov, Ing. Ladislav 

Mňahončák. Celkovým víťazom sa stalo družstvo zo Zborova, na druhom 

miesto skončil Stebník a na peknom 3. mieste sa umiestnili naši seniori 

zo Smilna. Darček dostali tiež starostovia troch zúčastnených obcí (p. 

Lukáč, p. Baran a p. Kučečka) za pomoc pri organizácii hier a 

sponzorstvo. Po gratuláciách a spoločnej fotografii sa podával chutný 

guláš a niečo na zahriatie.  

Smilnianskí seniori síce putovný pohár nezískali, no domov 

cestovali s úsmevom na tvári držiac sa hesla: ,,nie je dôležité vyhrať, ale 

zúčastniť sa!" 

 

 26.5.2015 – Kalinčiakovo Záturčie 

Okresná organizácia JDS Bardejov zorganizovala dňa 26.5.2015 

celokrajskú prehliadku seniorov v umeleckom prednese prózy a poézie 

s názvom ,,Kalinčiakovo Záturčie“. Uskutočnila sa v Seniorcentre 

Bardejov. Súťažilo sa v 2 kategóriách – umelecký prednes prózy 

a poézie. Keďže išlo o krajské kolo, prihlásení boli seniori z Humenného, 

Prešova, Popradu, Raslavíc či Sobraniec, ktorí sa zapísali do kategórie 

poézia. Prózou sa predstavili účastníci z Bardejova, Starej Ľubovne a 



Svidníka. Vyhlásenie prvého miesta v kategórii próza najviac potešilo 

našu účastníčku zo Smilna, p. Helenu Marcinovú, ktorá reprezentovala 

Bardejov. Spolu s víťazkou v kategórii poézia, dôchodkyňou z 

Humenného, si prevzala diplom za 1. miesto venovaný Krajskou 

organizáciou JDS v Prešove. Automaticky tak postúpila na 

celoslovenskú prehliadku ,,Kalinčiakovo Záturčie“.  

 

 7.6.2015 – Opekačka v Smilne 

Naši seniori zo ZO JDS Smilno si aj tento rok zorganizovali 

spoločnú opekačku na lúke na Baranovke pri poľovníckej chatke, kde 

je vybudované ohnisko s besiedkou. Zraz bol dňa 7.6.2015 o 13:00 hod 

na mieste, kde už prví účastníci, ktorí vyšli hore pod les, založili oheň a 

porozkladali bohaté občerstvenie. Dokopy sa zišlo 32 ľudí, zavítali k nim 

aj hostia zo Stebníka a rodinní príslušníci našich seniorov. Stretnutie 

bolo spestrené privítaním dvoch nových členov, oboznámením všetkých 

o doterajších, ale tiež pripravovaných akciách. K dnešnému dňu má ZO 

Smilno 53 členov.  

K nedeli neodmysliteľne patrí modlitba, preto sa o 15:00 spoločne 

pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Nakoniec si zaspievali 

pieseň k Sedembolestnej Panne Márii. 

 

 11.6.2015 – Okresné športové hry seniorov v Raslaviciach 

Ďalšou vydarenou akciou, organizovanou Okresnou organizáciou 

JDS v Bardejove, boli „Okresné športové hry seniorov” konané dňa 

11.6.2015 v obci Raslavice. Zo Smilna sa nazbierala skupinka 12 

športovcov, spolu sa na ihrisku stretlo približne 330 seniorov. Vzácnymi 

hosťami boli dôchodcovia z poľského mesta Gorlice, ktorých s radosťou 

privítala predsedkyňa OO, pani Mgr. Anna Petričová. Súťažilo sa vo 

viacerých zaujímavých disciplínach, ako kopanie futbalovej lopty do 

bránky, hod granátom, loptou do koša, hod vaľkom do figuríny, streľba 

zo vzduchovky, či beh. Pripravené bolo chutné občerstvenie v podobe 

koláčov, kávy, minerálky, na obed sa podával guláš. Hry trvali takmer 



celý deň, ukončili sa okolo 17:00 hod slávnostným vyhodnotením a 

odovzdaním cien víťazným družstvám a jednotlivcom. 

 

 22.6.2015 – Výstava: Ručne vyrobené veci 

Členská schôdza ZO JDS v Smilne dňa 22.6.2015 bola spestrená 

výstavou: Ručne vyrobené veci. Schôdzu  v sále OÚ otvorila 

predsedníčka organizácie p. Elena Kimáková. Zaspomínali si na akcie, 

ktoré už majú úspešne za sebou, no hneď začali riešiť aj tie budúce. 

Samozrejme, nezabudli ani na svojich troch narodeninových oslávencov. 

Po prípitku na zdravie, nasledoval pestrý kultúrny program. Spev 

katolíckych i ľudových piesní spestrili zvučné tóny harmoniky v podaní 

Mariána Bukovského. Potom svoj veľký talent predviedla p. Helena 

Marcinová, ktorá predniesla ukážku z prózy, a tak prišlo na rad 

prekvapenie – scénka Dve Cigánky, počas ktorej sa všetci nasmiali. 

Stvárnili ich p. Kimáková a p. Kravčíková. Do večera pokračovala už iba 

voľná zábava pri stoloch. 

Táto schôdza bolo spestrená výstavou s názvom – Ručne vyrobené 

vecí. S jej prípravou pomohla aranžérka, p. Majcherová. Návštevníci 

mohli obdivovať výrobky od našich talentovaných občanov, od detí i 

dospelých, ako maľby, vyšívané obrazy, obrusy, drevené hračky, čelenky 

z kvetov, stromčeky šťastia, či pletené košíky. Deti z miestnej ZŠ i MŠ 

sa prišli na výstavu pozrieť v pondelok. Zastavili sa aj ostatní Smilňania, 

ktorí skonštatovali, že je dobré, keď sa takto zviditeľnia naši šikovní 

umelci.   Poďakovanie patrí hlavne našim dôchodcom, ktorí nadviazali 

na minuloročnú výstavu obrazov a tentokrát ju obohatili o ďalšie 

výrobky.  

 

 5.7.2015 – Najdlhší smilniansky zakrucaník 

Výnimočnou sprievodnou akciou počas volejbalového turnaja 

počas Dňa Sv. Cyrila a Metoda bol 1. ročník o Najdlhší smilniansky 

zakrucaník. Mnohí občania neváhali a doma napiekli kysnutý závin, 

ktorý potom priniesli so sebou. Členky ZO JDS Smilno ich postupne 

spájali k sebe, pocukrovali a po jeho zmeraní sa mohol začať krájať a 



podávať ľuďom. Jeho konečná dĺžka bola 19,8 m. Každý si mohol vybrať 

podľa chuti, vôňa maku, orechov, tvarohu, kokosu, či kakaa bola 

skutočne lákavá. Symbolickú cenu prišla za ZO JDS Smilno od pána 

starostu Barana prevziať jej predsedníčka p. Kimáková, ktorej ďakujeme 

za nápad a zorganizovanie sprievodného podujatia. Po veľkom potlesku 

nasledovala voľná zábava, oslavy, sedelo sa až do večera.  

 

 17.10.-20.10. 2015 – Výstava Plody zeme  

Popri členskej schôdzi ZO JDS Smilno zorganizovali seniori 2. 

ročník krásnej výstavy „Plody zeme“. Najkrajšie, najväčšie či inak 

nezvyčajné plody sa vystavovali v sále OÚ v Smilne. Na jej výslednom 

efekte sa podieľala p. Jana Majcherová, ktorá nádherne naaranžovala 

ovocie, zeleninu s rôznymi dekoračnými predmetmi. Tie priniesli seniori 

a ostatní Smilňania. Výstava trvala od 17.10.-20.10.2015, v pondelok 

sa prišli popozerať i deti zo škôlky a jednotliví občania.  

 

 22.10.2015 – Súťaž Babička Prešovského kraja 

Dňa 22.10.2015 zorganizovala okresná organizácia JDS 

v Bardejove pod záštitou primátora Mesta Bardejov súťaž Babička 

Prešovského kraja. 

Konala sa v priestoroch ZUŠ Michala Vileca v Bardejove. Zo ZO 

JDS Smilno sa súťaže zúčastnila pani Anna Greškovičová. Nezískala 

síce žiadne umiestnenie, ale reprezentovala našu obec. 

 

 19.12.2015 – Peňažné poukážky pre dôchodcov 

Dňa 19.12.2015 boli miestnym dôchodcom rozdané peňažné 

poukážky na nákup potravín v obchodných domoch spoločnosti Makos 

s.r.o. 

 

 28.12.2015 – Ukončenie kalendárneho roka seniormi 

Kalendárny rok 2015 ukončili seniori spoločným povianočným 

stretnutím dňa 28. decembra pri jedličke a „silvestrovskej kapustnici“. 

Ako je pekným zvykom pri spoločných stretnutiach, tak aj dnes boli 



jubilanti našej ZO JDS odmenení sladkým darčekom a peknou piesňou. 

V závere stretnutia predniesli jednotliví členovia koledy a vinše 

k Novému roku.  

 

Dobrovoľný hasičský zbor Smilno 

 

 23.5.2015 – Obvodová súťaž DHZ a hasičského dorastu  

,,Obvodová súťaž dobrovoľných hasičských zborov a hasičského 

dorastu“ - sa konala dňa 23.5.2015 o 15.00 v obci Becherov na 

futbalovom ihrisku. Zúčastnil sa na nej aj náš DHZ zo Smilna pod 

vedením predsedu, p. Jozefa Lukáča.  

Spolu sa prihlásilo 9 DHZ, boli rozdelení do 2 kategórií - muži a 

dorastenci/dorastenky. Konkurencia bola silná, svoje sily si na ihrisku 

zrovnali tímy z obcí Becherov, Chmeľová, Stebnícka Huta, Vyšná 

Polianka, Zborov a Smilno. V rámci dorastencov si zasúťažili iba 3 

hasičské zbory, a to z Chmeľovej a Stebníka, odkiaľ zabojovali aj 

dievčatá. Naši chlapci skončili na 5. mieste, za ktoré získali diplom od 

Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Bardejov. 

Jednoznačné víťazstvo patrilo Becherovu, na ďalších miestach skončili 

DHZ Chmeľová, Stebnícka Huta, Vyšná Polianka, poslední boli 

Zborovčania. S výkonom našich chlapcov bol spokojný aj p. starosta 

Smilna, Vladimír Baran, ktorý taktiež zavítal do Becherova, aby ich 

podporil.  

      Náš DHZ síce nevyhral, ale určite sa obohatil o nové skúsenosti a 

zážitky. Každopádne im srdečne blahoželáme a držíme prsty na 

budúcich súťažiach! 

 

Zoznam spolkov, spoločenských organizácií, firiem a služieb v roku 

2015 sa oproti predchádzajúcim rokom nezmenil (viď kapitola Spolky 

a organizácie v roku 2013), v roku 2014 pribudla ZO JDS Smilno. 

 

VIII. Telovýchova a šport 



 

Obecný športový klub SMILNO 

Vo futbalovej sezóne 2014/2015 skončil OŠK SMILNO na 2. mieste v II. 

triede – dospelí.  

Klub odohral 16 zápasov so skóre: 42 : 23 

- počet vyhratých zápasov: 10 

- počet remíz:   3 

- počet prehratých zápasov: 3 

- celkový počet bodov:  33 

(Zdroj: obfzbardejov.sk) 

 

Priateľský futbalový zápas  

Dňa 26.7.2015 si futbalové družstvá OŠK Smilno a TJ Družstevník 

Rovné zahrali priateľský futbalový zápas. Smilno vyhralo 6:2. 

 

Priateľský futbalový zápas OŠK Smilno vs. SIEŤ Bardejov 

V sobotu, dňa 3.10.2015, sa na futbalovom ihrisku v Smilne odohral 

netradičný futbalový zápas. Proti sebe nastúpili mužstvá: špeciálny 

výber OŠK Smilno a # SIEŤ Bardejov na čele s pánom Radoslavom 

Procházkom, predsedom strany. Hra sa začala o 11:00 hod tradičným 

nástupom hráčov do radu a podaním si rúk. Za SIEŤ si tiež zahral 

starosta obce Vladimír Baran, v bráne chytal Emil Čisarik, v tej druhej 

sa snažil zabrániť gólom Samuel Grobár. O poctivé pískanie sa postaral 

rozhodca Jakub Čisarik. 

Polčasy mali skrátené, hralo sa po 35 minút. Napriek tomu, že išlo o 

priateľské stretnutie, zápas bol zaujímavý s peknými akciami, priamymi 

kopmi, šancami streliť gól, niesol sa v dobrej nálade. Tú vytváral hlavne 

hojný počet divákov, ktorí neváhali a prišli povzbudzovať. Výsledný stav 

bol 4:4. Po spoločnej fotke nasledovalo občerstvenie, všetkým sa 

podávala domáca mačanka s chlebom, čapované pivo, či minerálka.  

 7.2.2015 – Smilnianska bežecká stopa 

Krásne počasie a ideálne snehové podmienky prilákali v sobotu, 

dňa 7.2.2015, viacero zdatných bežkárov. Akciu s názvom ,,Smilnianská 



bežecká stopa" zorganizovala predsedkyňa kultúrno-športovej komisie 

Mgr. Henrieta Dujčáková v spolupráci s OÚ. Zúčastnili sa jej okrem 

našich Smilňanov tiež Jedlinčania, pestré bolo aj vekové zastúpenie. 

Zraz bol o 10.30 pred úradom. Trasa už bola vopred pripravená, celkovo 

mala dĺžku 8,6 km.  Motiváciou na tejto športovej akcii nebolo zvíťaziť, 

mať najlepší čas, ale dobre si zabežkovať a urobiť niečo pre seba, pre 

svoje vlastné zdravie. 

 

 23. máj 2015 – Obvodová súťaž DHZ a hasičského dorastu  

(bližšie informácie viď DHZ Smilno) 

 

 5.7.2015 – Volejbalový turnaj spojený s podujatím Najdlhší 

smilniansky zakrucaník 

Tradícia sa dodržala aj tento rok a na Sviatok sv. Cyrila a Metoda 

sa konal Volejbalový turnaj o pohár starostu obce. 

O organizáciu sa postaral OÚ v spolupráci s reštauráciou Alnus a 

viacerými dobrovoľníkmi. Celá táto udalosť sa konala v nedeľu, dňa 

5.7.2015, na ihrisku pri ZŚ a v jej areáli. 

Súťažili 4 družstvá: Homáre, Alnus, DHZ Smilno a Obecné 

zastupiteľstvo. Keď si zahral ,,každý s každým“, spočítali sa výsledné 

body podľa prehľadnej tabuľky a zistilo sa konečné poradie družstiev. 

Bolo to tesné, ale o 1 bod viac mal tím s názvom „Homáre” a umiestnil 

sa na 1. mieste. Po nich nasledovali družstvá Alnus, DHZ Smilno a na 

tom poslednom skončilo OZ (obecné zastupiteľstvo).  

Výnimočnou sprievodnou akciu bol 1. ročník o Najdlhší 

smilniansky zakrucaník. (viď podrobnejšie v časti ZO JDS Smilno) 

 

 1.9.2015 – Cyklistický okruh 2015 

Po rôznych športových podujatiach, akými boli ping-pongový 

turnaj, smilnianska biela stopa či volejbalový turnaj, prišla na rad aj 

cyklistika. Kedysi sa takáto akcia občas organizovala. Obnovený I. 

ročník „Cyklistického okruhu” sa nakoniec konal dňa 1.9.2015. Zraz 

cyklistov bol pred budovou OÚ v Smilne o 13:00 hod. Zišlo sa 20 



športovcov. Nešlo o preteky, každý si zvolil vlastné tempo, teplomer však 

ukazoval okolo 30°C. Trasa by sa dala nazvať ako „okruh okolo 

Smilnianskeho vrchu”, viedla zo Smilna, cez obce Zborov, Chmeľová, 

Becherov, Ondavka, Varadka, Nižná Polianka s návratom do Smilna. Jej 

dĺžka bola približne 24 km. Po príchode sa už cyklisti tešili na chutné 

občerstvenie v salóniku: ako predjedlo sa podával chlieb so šmaľcom a 

cibuľou, ktorý viacerí zapili čapovaným pivom alebo minerálkou, ďalej 

bola pre nich pripravená domáca pečená klobása s chlebom „obecným 

kuchárom“ pánom Amrogovičom, Patrí sa poďakovať tiež organizátorom 

akcie, teda kultúrno-športovej komisii za nápad a pracovníkom OÚ za 

výpomoc.  

 

 27.12.2015 – Vianočný turnaj v stolnom tenise a šípkach 

Dňa 27.12.2015 zorganizovala Obec Smilno a kultúrno-športová 

komisia 2. ročník vianočného turnaja v stolnom tenise a šípkach 

v Kultúrnom dome.  

V stolnom tenise boli 2 kategórie, dospelí (14) a deti a mládež (7). 

Víťazmi v kategórii dospelých sa stali: 1. Vladimír Tomeček, 2. Štefan 

Magoč a 3. Bedřich Velička. V kategórii mládeže boli najúspešnejší: 1. 

Kristián Gmitter, 2. Vojtech Velička, 3. Viktor Velička.   

Na šípky sa prihlásilo 20 hráčov, ženy i muži, deti aj dôchodcovia. 

Prvé tri miesta obsadili: 1. František Lacek, 2. Martina Bukovská, 3. 

Marek Horbaj. Pre účastníkov bolo pripravené občerstvenie, víťazi si 

prevzali pekné ceny.  

 

IX. Mimoriadne udalosti  

 16.6.2015 – Mimoriadne celoobecné verejné zasadnutie  

Po dlhých rokoch sa v obci Smilno konalo mimoriadne verejné 

zasadnutie ohľadne informovania o prieskumnom vrte, na ktoré boli 

pozvaní všetci obyvatelia. A nielen oni. Pozvanie na túto schôdzu, ktorá 

prebiehala dňa 16.6.2015 od 18:00 hod v sále obecného úradu, prijali 



tiež členovia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, novinári, z veľkej 

diaľky pricestoval obyvateľ obce Ruská Poruba.   

Zasadnutie bolo síce zorganizované obcou, avšak hlavné slovo 

mali predstavitelia spoločnosti Alpine Oil & Gas s.r.o., ktorí prišli 

odprezentovať a porozprávať o pripravovanom prieskumnom vrte (a 

prípadnej ťažbe) ropy a horľavého zemného plynu v katastri Smilna.  

Starosta obce, p. Vladimír  Baran, na úvod všetkých privítal, následne 

sa slova ujal generálny riaditeľ z USA p. Michael P. Lewis. Prítomní boli 

aj L. Ron Crow, hlavný inžinier, Maciej Karabn, projektový manažér 

z Poľska, Stanislav Benada, country manažér. Keďže sa takmer celý čas 

vravelo po anglicky, prítomná musela byť tlmočníčka. po ukončení 

prezentácie prišla na rad voľná diskusia, niektorí ľudia nabrali odvahu 

a spýtali sa to, čo ich zaujímalo. Otázky, komentáre či názory boli rôzne, 

týkali sa predovšetkým ochrany prírody, zamestnanosti, prínosu pre 

obec, zárobku spoločnosti a jej investíciách. Ľudí zaujímalo hlavne to, 

aká bude použitá technika, stroje, presný priebeh vrtov, čas ich trvania, 

ako to ovplyvní ich doteraz pokojný život v obci (hlučnosť, nepretržité 

osvetlenie na pracovisku, zvýšená premávka automobilov ťažobnej 

spoločnosti ...). Taktiež sa prebrali možné negatívne vplyvy na krajinu, 

lesy, podzemné vody, ornú pôdu, lesnú zver či priľahlé rekreačné 

stredisko Makovica. 

Po vyše 3 hodinách sa stretnutie oficiálne ukončilo v nepokojnej 

atmosfére. O tejto téme sa bude ešte dlho rozprávať, polemizovať, avšak 

ako obec si musíme počkať na ďalšie kroky tak zo strany spoločnosti, 

ako aj ochranárov. Každopádne to bude ešte zaujímavé. 

 

 25.6.2015 – Líška znova úradovala 

Hneď v ranných hodinách dňa 25.6.2015 úradovala líška 

a zahubila sliepky viacerým gazdom. Nebolo to prvýkrát počas tohto 

leta. Líšky sú premnožené, majú mladé a preto si hľadajú potravu aj 

priamo v obci. 

 júl 2015 – Úhyn rýb v rybníku 



V prvej polovici júla 2015 bol obyvateľmi Smilna nahlásený úhyn 

rýb v miestnom rybníku. Telá uhynutých rýb boli vyplavené po okrajoch 

rybníka v rákosí.  

Dňa 14.7.2015 navštívil obec pán Kapec z OÚ, Odbor 

starostlivosti o ŽP v Bardejove, o udalosť sa zaujímala aj Slovenská 

inšpekcia ŽP ohľadne preniknutia chemických látok do rybníka.  

 

 august 2015 – Horúčavy  

Počas prázdninového týždňa od 10.8.-16.8.2015 vyhlásil SHMÚ 

výstrahu 3. stupňa pred horúčavami aj pre okresy severovýchodného 

Slovenska, čo sa už nestalo pár rokov. Denné teploty sa vyšplhali 

v Bardejove a okolí, dokonca aj u nás v Smilne na 34-37 stupňov Celzia 

a dni boli bez dažďa, ktorý by vzduch aspoň na chvíľu osviežil. 

 

 24.10.2015 – Tragická nehoda 

Dňa 24.10.2015 o 19.30 na ceste medzi obcami Zborov a Smilno 

podľahol smrteľným zraneniam obyvateľ Smilna Vladimír Čižmár 

(pôvodom zo Snakova), ktorý sa vracal domov na neosvetlenej športovej 

motorke značky Suzuki 124 bez evidenčného čísla. Pri nehode boli 

poškodené ďalšie dve osobné autá, cesta bola uzavretá viac ako tri 

hodiny. 

 

 26.11.2015 – Poľadovica na novom asfalte 

Dňa 26.11.2015 cestári neustriehli zmenu počasia a cesta od 

Zborova ďalej smerom na Svidník bola šmykľavá. Autá sa šmýkali, bolo 

obtiažne prejsť aj na rýchlostnom stupni 1, ľudia v topánkach sa 

šmýkali ako na klzisku. Najhoršia situácia bola na novom úseku cesty 

na hlavnej ceste od č. d. 174, odkiaľ bol v lete natiahnutý nový asfalt. 

Prvá automobilová nehoda sa stala na križovatke pri obchode, zrazili sa 

3 autá. Druhá nehoda sa stala o hodinu neskôr pod Smilnom. Cestujúci 

neboli zranení, vznikli len materiálne škody na autách.  

 


