KRONIKA
OBCE SMILNO

KRONIKÁRI V OBCI SMILNO
Práci kronikára sa v obci Smilno dlho nikto nevenoval. Prvý sumárny
zápis o dianí v obci zabezpečila Mgr. Alžbeta Smolková, učiteľka a
obyvateľka obce Smilno. Za pomoci študentov VŠP zozbierala údaje o obci
za obdobie rokov 1945-1980. Následne ho zapísala rukou do kronikárskej
knihy.
V roku 1999 sa kroniky ujala pani vychovávateľka zo Základnej školy v
Smilne Anna Jurková. Dopísala sumárne udalosti za roky 1981 - 1998 a
následne postupne písala kroniku za každý rok osobitne od roku 1999 do
roku 2011. Potom sa kronika nepísala do roku 2015. V júni 2015 bola
oficiálne zastupiteľstvom obce menovaná za obecnú kronikárku Mgr.
Martina Bukovská. Venovala sa hlavne zbieraniu aktuálnych informácií
za roky 2014 a 2015 a uchovávala ich v elektronickej podobe. Jej zásluhou
bola uchovaná aj veľká databáza aktuálnych fotografií, množstvo článkov
v regionálnych novinách. Zároveň postupne prepisovala písanú kroniku do
elektronickej podoby, prepísala roky 1999 až 2006. V januári 2016 sa
funkcie kronikárky dobrovoľne vzdala. Obecné zastupiteľstvo jej žiadosť
akceptovalo a v máji 2016 menovalo novú kronikárku obce Mgr. Janu
Baranovú. V období mesiacov marec - apríl 2016 prepísala všetky v kronike
zaznamenané udalosti do elektronickej podoby, roky 1945-1980, 19811998, 2007-2011. Udalosti a informácie z

rokov 2011 až 2014 bolo

potrebné pracne zháňať a pýtať sa viacerých pamätníkov, ktorí sa venovali
tej-ktorej oblasti života. Pri tejto dôležitej činnosti asistovala kronikárovi
obce Ing. Silvia Paľová, ktorá takto získavala potrebný materiál na zápis
do kroniky.
Keďže pani Jurková, ktorá písala kroniku za obdobie 1981-2011 nebola
priamo obyvateľka obce Smilno, bolo pre ňu náročné mať v pozornosti
všetky dôležité udalosti a informácie. Preto je potrebné údaje do roku 2011
doplniť a kroniku o ne obohatiť.

UDALOSTI Z MINULÝCH ROKOV, KTORÉ
SA NEZAZNAMENALI
 Svätý Pio z Pietrelciny medzi nami
Pri písaní kroniky za predchádzajúce roky sa opomenula veľmi významná
udalosť, ktorou sa začala nová história duchovnej obnovy a plynutia Božích
milostí na veriacich v obci Smilno i celej farnosti Zborov.
Dňa 8. novembra 2009 boli v kostole sv. Štefana Kráľa v Smilne slávnostne
inštalované relikvie sv. Pia z Pietrelciny, prvého kňaza v dejinách Katolíckej
cirkvi so znakmi po Kristovom ukrižovaní – so stigmami.
Na počiatku tejto myšlienky stál záujem miestneho spoločenstva o tohto
svätca, ktorý sa prejavil už 23. mája 2008, kedy sa uskutočnila prvá
modlitbová vigília spolu so svätým Piom z Pietrelciny. Duchovný prínos tejto
aktivity

podnietil

mnohých

veriacich

k hlbšiemu

záujmu

o vnútorné

prežívanie viery a o poznanie duchovných čŕt tohto svätca, ktorými sú najmä
modlitba, sviatosti a príkladný život viery, prejavujúci sa najmä skutkami.
Relikvie sv. Pia boli inštalované počas slávnostnej omše, ktorú
celebroval gvardián kláštora menších bratov kapucínov v Hriňovej, o. Ján
Macej, OFMCap. Vo svojej homílii nás pozval, aby sme podľa príkladu sv. Pia
poznávali, kým sme pred Bohom a nechali sa ním viesť k zjednocovaniu sa
s Kristom. Poukázal na črty svätosti a charizmy, medzi ktorými vyzdvihol
najmä pokoru pátra Pia a tiež jeho diela – modlitbové skupiny a Dom úľavy
v utrpení.

Obrad

posvätenia

relikviára

a vloženia

relikvií

vyvrcholil

odovzdaním do rúk správcu našej farnosti, duchovnému otcovi Petrovi
Bučkovi a pokračoval starým hymnusom Te Deum.
Relikvie druhého stupňa – kúsok obväzu sv. Pia z Pietrelciny sú
inštalované v pozlátenej monštrancii na drevenom stolíku s obrazom sv. Pia.
Vedľa monštrancie stojí socha sv. Pia vo veľkosti cca. 30 cm.
Počnúc januárom roku 2009 sa každomesačne konajú sväté omše so
zvláštnou pobožnosťou k sv. Piovi, pri ktorej si veriaci vyprosujú Božiu pomoc
a ochranu. Raz v roku, 23. septembra, na sviatok sv. Pia z Pietrelciny sa koná

slávnostná sv. omša, ktorú celebrujú viacerí pozvaní kňazi. Na každú sv. omšu
či pobožnosť sú pozvaní všetci veriaci, ktorí majú záujem (bližšie informácie
o dátumoch

týchto

stretnutí

sú

zverejnené

na

web

stránkach:

http://www.paterpio.wbl.sk a http://www.smilno.wbl.sk).
(S použitím informácii od brata Jeana - Daniela Kravca, článok o tejto
udalosti bol zverejnený v roku 2008 vo farskom časopise Perla)

 24.9. - 2.10.2011 – Misie vo farnosti Zborov
Posledné misie sa v našej farnosti konali po dlhých 27 rokoch v dňoch
od 14.-17. februára 1996. Viedol ich náš rodák páter Hilár Jozef Štefurik
OP, dominikán. Odvtedy uplynulo už 15 rokov. Vďaka miestnemu
farskému úradu v dňoch od 24.9.-2.10.2011 pôsobili v našej farnosti pátri
redemptoristi z komunity Podolínec, pod vedením ktorých sa tento týždeň
stal pre mnohých z nás časom milosti, načerpania duchovných síl a
povzbudením vo viere.
Počas týchto dní prebiehal misijný program vo všetkých filiálkach našej
farnosti a misijné kázne boli počas svätých omší zamerané na témy ako sú:
hriech, obrátenie, spoveď, smrť a súd, cirkev, Ježiš – darca života, viera,
eucharistia, utrpenie, láska, modlitba, Panna Mária, kríž.
Okrem vysluhovania sviatosti zmierenia počas misijného týždňa,
prebiehali katechézy pre mládež, deti, ženy, mužov, manželské páry si
mohli obnoviť manželský sľub a vysluhovaná bola aj sviatosť pomazania
chorých. K tým chorým, ktorým ich zdravotný stav nedovoľoval prísť do
kostola, prišli otcovia misionári osobne domov.
Spolu so skupinou laikov, misionári navštívili aj všetky školy v našej
farnosti, aby tak evanjelizačným programom povzbudili deti a učiteľov.
Záver misií ukončila nedeľná odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku
Ružencovej Panny Márie, počas ktorej bol posvätený misijný kríž, ktorý
bude veriacim pripomínať mimoriadne milosti týchto misijných dní.

 CZŠ s MŠ sv. Faustíny v Bardejove – Dlhej Lúke
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny v Dlhej Lúke
bola zriadená na základe Zriaďovacej listiny Rímskokatolíckej cirkvi,
Arcibiskupstvom Košice od 1.9.2005 ako plne organizovaná základná
a materská škola s právnou subjektivitou. Škola plní okrem výchovnovzdelávacej funkcie aj náboženskú a vedie žiakov k životu viery v Boha
každodennou modlitbou, výukou. Každoročne pozýva do radov svojich
žiakov z farnosti Zborov.
Keďže Smilno má vlastnú dobre zabezpečenú škôlku i školu, navštevujú
naše deti do 4. ročníka naše školské zariadenia. Od roku 2005 do roku
2016 nenastúpilo do školy v Dlhej Lúke žiadne dieťa s trvalým pobytom
v Smilne.

 Hospodárska a pastoračná rada pri kostole sv. Štefana
Uhorského
Do roku 2011 pracovali v Hospodárskej rade pri kostole sv. Štefana
Uhorského títo členovia:
1. Jozef Randár - pokladník
2. Jaroslav Rondzík
3. Emil Lacek
4. František Matisek
5. Ondrej Petruš (neskôr odstúpil)
V roku 2011 boli do Hospodárskej rady zvolení nasledovní členovia:
1. Anna Špaková - pokladníčka
2. Anna Paľová
3. Mária Barnová
4. Ján Baran - Tomik
5. Ján Baran (Šnapek)
Do Pastoračnej rady boli zvolení títo členovia:
1. Anna Kravcová

2. Alena Mačušová
3. Alžbeta Veličková
4. Mária Blažeková

 Vierovyznanie obyvateľov Smilna pri sčítaní ľudu v roku
2011
Obec Smilno je nábožensky homogénnym územím so silným
zastúpením rímskokatolíckej cirkvi 90,6%. Okrem nej majú v obci
zastúpenie

aj

tri

iné

cirkvi

a náboženské

vyznania.

Druhú

najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia hlásiaci sa ku gréckokatolíckej
cirkvi s podielom 4,5% obyvateľov. Pravoslávni veriaci tvoria 0,8%
a evanjelická cirkev augsburského vyznania tvorí 0,1%. Bez vyznania je
1,1% a 2,8% je nezistené.
Náboženské vyznanie

Muži

Ženy

Spolu

Rímskokatolícka cirkev

331

314

645

Gréckokatolícka cirkev

10

22

32

Pravoslávna cirkev

2

4

6

Evanj. cirkev augsb. vyznania

0

1

1

Bez vyznania

5

3

8

Nezistené

8

12

20

356

356

712

Spolu

 Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania zistená

pri

sčítaní ľudu v roku 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Základné

Muži

Ženy

Spolu

41

88

129

102

38

140

Stredné odborné (bez maturity)

40

29

69

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

14

12

26

Učňovské (bez maturity)

Úplné stredné odborné (s maturitou)

59

70

129

Úplné stredné všeobecné

5

16

21

Vyššie odborné vzdelanie

4

6

10

Vysokoškolské bakalárske

4

7

11

26

31

57

2

0

2

Vysokoškolské spolu

32

38

70

Bez školského vzdelania

53

57

110

6

2

8

356

356

712

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské

Nezistené
Úhrn

 Mládežnícke stretnutia
S príchodom kaplána Mgr. Stanislava Radvanského do zborovskej
farnosti v roku 1999, sa začali konať mládežnícke „stretká.“ Mládež sa
stretávala vždy v piatky v kostole po svätej omši, kde trávili svoj čas
čítaním Sv. Písma, rozjímaním, diskusiou, spevom, hrou... Častokrát
boli na stretnutia pozvané aj rehoľné sestry CJ – Congregatio Jesu (pred
rokom 2003 niesli názov IBMV – Inštitút preblahoslavenej Panny Márie),
ktoré majú svoj Dom CJ aj v Zborove.
Po odchode pána kaplána Radvanského nastúpil v júli 2000 na
jeho miesto kaplán Mgr. Stanislav Stronček, ktorý pokračoval v tejto
hodnotnej

aktivite

s mládežou.

Okrem

toho

usporadúval

rôzne

turistické výlety (Slovenský raj, Prosiek, Vysoké Tatry...), opekačky v
lese, stretnutia s mládežou v iných farnostiach, podujatia... Občas bol
premietaný aj duchovný film.
Na týchto stretnutiach nikdy nechýbal duchovný rozmer, ale
hlavné bolo, aby ľudia spolu trávili čas, rozprávali sa, či zabavili. Mládež
mala aj možnosť zúčastňovať sa duchovných pobytov (cvičení).

 Biblické olympiády
Ján Švec-Babov, správca farnosti v rokoch 1993 – 2003,
usporiadaval pre deti a mládež celej farnosti biblické olympiády. Aj naša

obec mala na nich svoje zastúpenie, ktoré sa umiestňovalo na
popredných miestach.
V júli 1995 zavítal na Slovensko vtedajší Svätý Otec Ján Pavol II.,
dnes už svätec. V rámci jeho programu bolo aj svätorečenie troch
košických mučeníkov: Mareka Križina, Melichara Grodzieckeho a
Štefana Pongrácza. Z veľkej radosti z tejto tak významnej udalosti,
usporiadala Košická arcidiecéza súťaž pre žiakov základných škôl s
názvom: Traja košickí mučeníci. Farské kolo usporiadal na Základnej
škole v Zborove aj duchovný otec Ján Švec Babov. Prvé miesto získalo
miešané družstvo chlapcov z Dlhej Lúky a Zborova. Na druhom mieste
sa umiestnili dievčatá zo Smilna: Gabriela Šepitková, Lýdia Matiseková,
Mária Paľová a Silvia Kravcová. Do dekanátneho kola postúpili tieto prvé
dve družstvá. V okresnom kole získalo prvé miesto spomínané družstvo
chlapcov, ktorého členom bol aj neskorší rímskokatolícky kňaz Peter
Juhás z Dlhej Lúky.
Dňa 24. februára 2001 sa reprezentačný tím Smilna prebojoval do
celoslovenského kola biblickej olympiády v Žiline. Tvorili ho Júlia
Miková, Silvia Šivecová a Jana Baranová. Hlavnou témou bolo
naštudovanie si Svätého písma - zo Starého zákona Prvú a Druhú knihu
kráľov a z Nového zákona Skutky apoštolov. V silnej konkurencii sa žiaľ
neumiestnili na stupnici víťazov.

 Zbor pri kostole sv. Štefana a Detský spevácky zbor
Túžba po vlastnom chrámovom zbore, ktorý by pôsobil v kostole
v Smilne, rástla v srdciach mladých smilnianských dievčat niekoľko
rokov. Od roku 1987 pôsobil vo farskej obci, v Zborove, Farský
mládežnícky zbor, ktorého členkami boli aj dievčatá zo Smilna. V roku
1995 založila Mgr. Marta Kmeťová, r. Golecová, vtedy čerstvá
absolventka konzervatória, Ženský spevácky zbor. Jeho prvými
členkami boli smilnianske speváčky z Farského mládežníckeho zboru
a niektoré členky Ženskej folklórnej skupiny zo Smilna. V roku 2000
prišli do zboru aj muži a tým sa zbor oživil o ich hlasy. V roku 2005, keď
bolo v ZŠ Smilno otvorené Elokované pracovisko SZUŠ pod Vinbargom

z Bardejova, rozšírili rady spevákov chrámového zboru aj hlasovo
nadané deti. Deti vtedy začali spievať aj samostatne, tak sa rozlišoval
Veľký spevácky zbor a Detský spevácky zbor. Oba zbory sa predstavovali
so svojím repertoárom samostatne i spoločne pri bohoslužbách v kostole
pri veľkých cirkevných sviatkoch, pobožnostiach, Farskom novoročnom
koncerte, svadbách, prvých svätých prijímaniach, birmovkách. Dievčatá
i chlapci boli zároveň i žalmistami v tunajšom kostole. Oba zbory viedla
a vedie Mgr. Marta Kmeťová, ktorá sa venuje nácvikom jednotlivých
hlasov,

harmonickým

úpravám

hlasov

a

dirigovaniu.

Hudobný

aranžmán a harmonické úpravy doprovodov od začiatku pripravuje Mgr.
Eduard Kmeť, ktorý každé vystúpenie aj sprevádza hrou na keyboarde.
Veľký spevácky zbor účinkoval okrem bohoslužieb vo farnosti
Zborov aj na podujatí Prehliadka chrámových zborov v Hertníku,
v Bazilike sv. Egídia v Bardejove, počas bohoslužieb v Krynici v Poľsku.
Pri niektorých podujatiach bol Veľký spevácky zbor doprevádzaný aj
malými hudobníkmi zo ZUŠ v Smilne a to hrou na keyboard alebo hrou
na flaute.
Detský spevácky zbor pôsobil od svojho založenia v kostole sv.
Štefana najviac pri detských liturgiách (detských sv. omšiach), ale aj
počas sviatočných sv. omší, na pobožnostiach, v domovoch sociálnych
služieb v Zborove a v Nižnej Polianke. Ako malé hudobné teleso sa
zúčastnil aj súťaží a vystúpení v rámci podujatí v Košiciach či Vranove
nad Topľou.

 Elokované pracovisko SZUŠ v Smilne
V roku 2005 bolo po dohode so Základnou školou v Smilne
otvorené v jej priestoroch Elokované pracovisko Súkromnej základnej
umeleckej školy, Pod Vinbargom, Bardejov. Pôsobilo do roku 2014, kedy
bola zo zákona zrušená možnosť zriaďovať elokované pracoviská školám
so sídlom v inom kraji. V Smilne sa v poobedňajších hodinách vyučovala
hra na flaute, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na klavíri, spev
a zborový spev. Túto umeleckú školu navštevovalo okrem žiakov
tunajšej ZŠ aj pár žiakov z okolitých dedín. Vyučovali Mgr. Marta

Kmeťová a jej manžel Mgr. Eduard Kmeť. Keďže miestne deti mali vždy
záujem o spev a spoločné aktivity, pripájali sa k spievaniu aj ostatní
žiaci. Zásluhou pôsobenia ZUŠ vznikol v Smilne Detský spevácky zbor.

ROK 2012

I. Samospráva obce
Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2012
Ročné príjmy Obecného úradu
Z toho:

211 515,29 eur

Daň z pozemkov

4 948,59 eur

Daň zo stavieb

1 820,61 eur

Poplatok za vývoz TDO

5 187,23 eur

Ostatné poplatky od obyvateľov
Ročné výdaje Obecného úradu

542,-- eur
121 213,-- eur

Starosta obce: Miroslav Petruš
Zástupca starostu: Benedikt Tribula
Poslanci:

Ing. Blanka Geletková
Jozef Lukáč
Jozef Randár
Vladimír Špak
Ján Uhrinek

Dňa 16.3.2012 bol uznesením z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
za náhradníka – poslanca zvolený pán Kamil Baran.
Vtedy zložil aj poslanecký sľub.
Dňa 26.6.2012 – na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Smilne
odstúpil svoj poslanecký mandát pán Ing. Martin Popjak, sľub ako
náhradný poslanec zložil p. Jozef Lukáč.
Zároveň bol vymenovaný zástupca starostu obce pán Benedikt Tribula.

Parlamentné voľby 2012
Dňa 10. marca 2012 sa konali predčasné parlamentné voľby do NR SR.
Spolu sa volieb zúčastnilo 26 politických strán a hnutí.
Údaje z obce Smilno:

- počet zapísaných voličov:

559

- počet odovzdaných obálok:

336

- počet platných hlasov:

333

- volebná účasť

60,11 %

Výsledky volieb

Počet hlasov

Percent. podiel

1. SMER – SD

184

55,25%

2. KDH

47

14,11%

3. OĽaNO

39

11,71%

4. SNS

15

4,50%

5. ĽSNS

10

3,00%

6. SDKÚ – DS

7

2,10%

7. Zmena zdola, DÚ

6

1,80%

8. SaS

5

1,50%

9. NaS – ns

4

1,20%

10. Zelení

2

0,60%

II. Obyvateľstvo
Počet evidovaných obyvateľov k 31.12. 2012 je 707 obyvateľov. Z tohto
počtu je 359 mužov a 348 žien.


NARODILI SA:
* Marko Olejár 22.02.2012
* Adam Geletka 04.3.2012
* Soňa Petríková 14.6.2012
* Lea Dzurendová 26.11.2012



UZAVRELI MANŽELSTVO:
* Mária Balážová a Erik Majcher 19.05.2012
* Veronika Lihositová a Matúš Matisek 07.07.2012

* Marcela Vagaská a Ing. Stanislav Rondzík 21.07.2012
* Ing. Miroslava Kušnírová a Ing. Rastislav Tribula 25.08.2012
* Milada Mikitková a Damián Tomeček 01.09.2012
* Helena Špiková a Ľubomír Mačuš 15.09.2012
* Mária Barnová a Bc. František Šiba 06.10.2012




OPUSTILI NÁS:
* Margita Laceková

† 04.01.2012

* Mária Baranová

† 05.01.2012

* Mária Marcinková

† 24.02.2012

* Margita Pechová

†17.05.2012

* Ján Baran

† 08.09.2012

* Mária Marcineková

† 18.09.2012

* Verona Jančošeková

† 28.09.2012

Veková štruktúra:

Spolu:

Muži:

0-14 rokov

112

63

49

15-64 rokov

491

254

237

65 a viac rokov

125

55

70

Prirodzený prírastok obyvateľstva:

-6

Prisťahovaní na pobyt: 5
Vysťahovaní z trvalého pobytu: 6
Počet nezamestnaných celkom je 52

III. Školstvo
Základná škola s materskou školou v Smilne
Školský rok 2012/2013


3.9.2012 Začiatok školského roka

Ženy:

Otvorenie ďalšieho školského roka bolo v pondelok, 3.septembra, keď
všetky deti privítala úvodným príhovorom pani riaditeľka, Mgr. Martina
Kohútová. Nastúpilo 30 žiakov do 2 tried, z toho 6 prváčikov (4 dievčatá
a 2 chlapci). V materskej škole pod vedením Mgr. Slavomíry Kavuľovej
a pedagogičky Mgr. Viery Lukáčovej sa nazbieralo, nielen zo Smilna,
spolu 17 detičiek. Vychovávateľkou v ŠKD je naďalej Anna

Jurková,

upratovačkou Marianna Klimovičová.


Organizácia školy:
Ročník

1. 2. 3. 4. Spolu

počet
tried
počet
žiakov



1

1

2

6 11 8 5

30

v ŠKD

25

v MŠ

17

Kvalifikačné vzdelávanie
Nielen naši žiaci sa vzdelávajú, ale aj pedagogickí pracovníci sa musia
zúčastňovať rôznych školení a kurzov. Ide o kvalifikačné vzdelávanie
(jazyková príprava - AJ, predškolská a elementárna pedagogika),
špecializačné (modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT) či iné
inovačné a aktualizačné (reforma školstva). Tí sa snažili počas roka
zvyšovať

efektívnosť

edukačného

procesu,

pripraviť

žiakov

na

zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, rozvíjať ich čitateľskú,
finančnú a počítačovú gramotnosť.


Materiálno-technické podmienky ZŠ a MŠ
K dispozícii boli 2 klasické triedy už vybavené novým nábytkom
a výškovo nastaviteľnými lavicami a stoličkami a počítačovou učebňou.
Telocvičňa
Inventár

vyhovovala len čiastočne, hlavne z dôvodu zlej podlahy.
školy

bol

postupne

dopĺňaný

didaktickou

technikou

a učebnými pomôckami. Počas školského roka sa do tried zakúpil
nábytok, magnetická tabuľa, dve pojazdné magneticko-popisovateľné

tabule, žinenka, 2 textilné nástenky, nové lopty, pomôcky na MAT (1.
ročník numerácia 0-20, stovková magnetická tabuľa, magnetický pás –
číselná os, SJL (kartičky so slabikami), PDA (elektronické stavebnice,
magnetická tabuľa kalendár prírody, obrázky), školská knižnica sa
dopĺňala novými titulmi. ďalší nábytok a pomôcky na matematiku,
slovenčinu a iné, ako žinenky, lopty do telocvične.

Úspechy našich žiakov:


Klokan - šk. kolo - 10 detí, šampión školy: Kristína Hrozeková, úspešní
riešitelia – Filip Belej a Matej Baran



Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 1. miesta: Frederika Špaková
(poézia) a Terézia Mačušová (próza)



Čarovné jabĺčko - výtvarná súťaž - okresné kolo - 4. miesto – Jaroslava
Kravčíková



Futbal - okresné kolo - 6. miesto družstvo

Významné podujatia a aktivity:


Čaro jesene - výstavka plodov jesene



Medzinárodný deň školských knižníc



Rozprávkové popoludnie s knihou



Plavecký výcvik



Úcta k starším - kultúrny program pre dôchodcov



Vianočná besiedka – kultúrny program



Stavanie snehuliakov



Návšteva Výstavy biblií v Kultúrnom dome v Zborove



Divadelné predstavenie v MŠ s názvom „Žabia princezná”



Tradičný karneval vo februári



Čo už vieme – pásmo pesničiek, básničiek pre budúcich prváčikov



Marec – mesiac knihy, výstava kníh, popoludnie s knihou



Veľkonočné variácie – výzdoba interiéru školy, výroba veľkonočných
ozdôb



Deň narcisov v spolupráci s Okresnou ligou proti rakovine



Deň matiek – kultúrny program pripravený v ZŠ



Dopravné ihrisko v Bardejove



Deň detí – koncert SZUŠ v Bardejove – v Športovej hale



Rozlúčka s predškolákmi v MŠ a so štvrtákmi v ZŠ



Školský výlet - do mesta Prešov (soľná baňa, Planetárium v Prešove)

IV. Výstavba obce


Investičná činnosť
V roku 2012 bola zrealizovaná rekonštrukcia chodníkov v obci
Smilno na hlavnej ceste (vetva C – od autobusovej zastávky v strede obce
po cintorín) v čase od 3.9.2012 do 19.9.2012.
Výberové konanie vyhrala firma Alnus Slovakia s.r.o. Bardejov
s najnižšou ponúknutou cenou.

V. Kultúra
Významné podujatia a aktivity:


Novoročný koncert



Karneval



Deň matiek



Vatra pod horou



Oslavy sviatku Cyrila a Metoda v obci



Kermešovská zábava



Október – mesiac starších
V novembri 2012 sa konalo stretnutie dôchodcov v Kultúrnom dome
spojené s vystúpením žiakov z miestnej Základnej školy. Toto
stretnutie bolo bez tradičného teplého občerstvenia. Dôchodcovia
dostali ako darček balík salóniek.



31.12.2012 – Silvestrovská párty 2012

VI. Cirkevný život
Správcom farnosti je duchovný otec Peter Bučko, kaplánmi Radoslav
Bačo a Štefan Ružbarský.
Kaplán Tomáš Kormaník odchádza z farnosti Zborov do farnosti
Humenné, Všetkých svätých, vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať za
jeho prácu v našej farnosti a na jeho novom pôsobisku mu vyslovujeme
hojnosť Božích milostí.
V roku 2012 sa narodili 4 deti, z toho 2 chlapci a 2 dievčatá, zomrelo 7
ľudí, z toho 1 muž a 6 žien, uzavreté boli 7 sobáše.

Významné podujatia:


29.6.2012 – Svätá omša pri kaplnke Panny Márie



máj 2012 – Prvé sväté prijímanie



Odpustová slávnosť



8.9.2012 – Osadenie kríža pod horou „Veľké Lazy“
Pri ceste, ktorá vedie na horu zvanú „Veľké Lazy“ k Stolčeku Panny
Márie (kde sa traduje povesť o Zjavení Panny Márie), bol pri vstupe do
lesa dňa 8.9.2012 osadený prícestný kríž. Telo ukrižovaného Krista
namaľovaného na plechovom podklade venovala rodina Hrehová
z Košickej Novej Vsi obyvateľke Smilna Márii Matisekovej, ktorá dala
zreštaurovať podobizeň Krista a zhotoviť kríž na vlastné náklady. Kríž
z dreva vyrobil Peter Kimák ml. bez nároku na finančnú odmenu. Každý,
kto sa vyberie na púť k Stolčeku Panny Márie, alebo prechádza touto
cestou si určite všimne tento kríž, ktorý bol posvätený dňa 15.9.2012 a
môže sa pri ňom zahĺbiť do modlitby.



15.9.2012 – 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
V roku 2012 OÚ v Smilne eviduje tieto spolky, spoločenské organizácie, firmy
a služby obyvateľom:
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 - Združená spoločnosť: Daniela ŠPAKOVÁ a Marián
TOMIK
5. Pošta
6. Krajčírstvo Viera PETRÍKOVÁ
7. Stolárske a drevárske služby:
- Milan ŠPAK - Stolárstvo
- Stolárstvo Marek BARAN
- Raspol – RB s.r.o., majiteľ firmy: Rastislav BELEJ
- Peter KIMÁK
- Maroš HARŇÁK
8. Obecná knižnica
9. Pneuservis – majiteľ Emil PETRUŠ
10. Obecný športový klub Smilno
11. Požičovňa „Hobby“ – majiteľom požičovne Miroslav HROZEK
12. Penzión Alnus – Majiteľmi sú Renáta ZAMBORSKÁ a Ivan BARNA
13. Ostatní podnikatelia:
- Kamenárstvo Patrik NIŽNIK – výroba náhrobných kameňov
- Ján UHRINEK - AUTO-DOPRAVA – doprava a preprava štrkov,
pieskov, kameňa a iných materiálov pomocou nákladných automobilov

- OLEJÁR spol., s.r.o. - Marián OLEJÁR – výrobca sklolaminátových
výrobkov, výroba a inštalácia varovných, vodiacich a signálnych pásov
pre slabozrakých a nevidiacich
- AQUATIK – František GMITTER – stavebná firma, zatepľovanie
a renovácia domov, prestavby bytového jadra, obklady, stierky a iné
- EKO-BIO s.r.o. – spolupracujú s Družstvom podielníkov, Biodružstvo
Smilno
- Marek KRAVČÍK – zámočnícke a zváračské práce, prípravné práce pre
stavbu, obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín a iné
- Peter VONKOMER – prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie
stavebné práce, zemné práce
- Daniel KENDERA – prevádzka internetového obchodu s detskými
plienkami a detským tovarom
- Ing. Blanka GELETKOVÁ – GeMa – súkromné bezpečnostné služby,
BOZP
- Andrej ČESLA – stavebné práce

VIII. Telovýchova a šport
Telovýchovná jednota Verchovina Smilno
Valné zhromaždenie Telovýchovnej jednoty Verchovina Smilno rozhodlo
v zmysle uznesenia z valného zhromaždenia konaného dňa 28.1.2012
o zmene stanov:
- mení sa názov z Telovýchovná jednota Verchovina Smilno na Obecný
športový klub SMILNO, v skratke OŠK SMILNO
- upresňuje sa sídlo združenia zo Smilno na OŠK SMILNO, Smilno 194,
086 33 Smilno
Futbalovú sezónu 2011/2012
ukončil OŠK SMILNO na 6. mieste v I. triede – dospelí
Odohral všetkých 26 zápasov so skóre: 45 : 58

- počet vyhratých zápasov:

11

- počet remíz:

4

- počet prehratých zápasov:

11

- celkový počet bodov:

37

(Zdroj: obfzbardejov.sk)
XVI. ročník halového turnaja ObFZ Bardejov 2012
Dňa 18.2.2012 sa v Športovej hale Pod Vinbargom konalo športové
podujatie XVI. ročníka halového turnaja ObFZ 2012, ktorého sa
zúčastnilo 6 futbalových klubov, členov ObFZ Bardejov – Dlhá Lúka,
Bartošovce, Smilno, Malcov, Gaboltov, Beloveža.
OŠK Smilno odohral päť súťažných zápasov s týmito výsledkami:
Smilno - Malcov

5:1

Smilno – Dlhá Lúka

2:2

Smilno – Bartošovce

1:0

Smilno – Gaboltov

1:3

Smilno – Beloveža

1:1

S celkovým skóre 10:7 skončil náš tím na 2. mieste.


júl 2012 – Oslavy sviatku Cyrila a Metoda v obci
Volejbalový turnaj

