ROK 2005
I. Samospráva obce
Ročné príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2005:
Ročné príjmy:
Ročné výdaje:
Príjmy za dane od obyvateľov:
Daň z pozemkov:
Daň zo stavieb:
Poplatok za psa:
Nájomné za sálu:
Poplatok za vývoz TDO:
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Samosprávneho kraja
konaných dňa 10: december 2005:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku

585

zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

55

Počet odovzdaných obálok

55

Počet platných hlasovacích lístkov

55

II. Obyvateľstvo
Počet evidovaných obyvateľov k 1.1.2005 je 713 obyvateľov. Z tohto
počtu je 352 mužov a 361 žien. Počet narodených detí celkom 11 z toho 6
chlapcov a 5 dievčat.
Narodené deti:
1) Šimon Baran
2) Timotej Sabol

3) Vanessa Kravčíková
4) Tomáš Hrozek
5) Jaroslava Kravčíková
6) Maroš Magoč
7) Filip Belej
8) Tamara Kimáková
9) Karin Repiščáková
10) Tomáš Kravčík
11) Stanislava Kurtyová
Zomrelo 6 ľudí – 2 muži a 4 ženy
1) Margita Marcinková rod. Baranová
2) Marta Lukáčová rod. Anderková
3) Jozef Opic
4) Terézia Janečková
5) Imrich Špak
6) Anna Rondzíková
Uzavreté sobáše: 2
 18.6.2005 – Ján Baran a Mária Paľová
 16.7.2005 – JUDr. Ján Dub a Mgr. Gabriela Šepitková
Počet prisťahovaných obyvateľov - 15, z toho 6 mužov a 9 žien;
Počet vysťahovaných obyvateľov – 4, z toho 1 muž a 3 ženy;
Stav obyvateľov k 1.7. je 730 ob., z tohto počtu je 362 mužov a 368 žien;
Stav obyvateľov k 31.12.2005 je 729 ob., z tohto počtu 361 mužov a 368 žien;
Počet obyvateľov v predproduktívnom veku celkom 123, z tohto počtu je 63
mužov a 60 žien;
Počet obyvateľov v produktívnom veku 419, z toho 232 mužov a 187 žien;
Počet obyvateľov v poproduktívnom veku celkom 187, z tohto počtu je 66
mužov a 121 žien;
Počet nezamestnaných celkom 56.

III. Hospodársky život
Rok 2004 bol rokom vstupu do EÚ. Biodružstvo do 1. mája žilo,
hospodárilo a prijímalo dotácie podľa výnosu MP SR, ale po 1. máji legislatívu
svoju museli úplne priblížiť legislatíve EÚ a aj pravidlá pre poľnohospodárske
podniky sa radikálne zmenili. Prestalo platiť mnoho zákonov, ktoré stanovovali
legislatívny rámec pre naše hospodárenie, pre poskytovanie podpôr a pre
možnosti získavať zdroje na rekonštrukciu poľnohospodárskych objektov
alebo obnovu mechanizačného parku. Biodružstvo veľmi dobre zvládlo
prechod na zmenené financovanie, nakoľko projekt na obnovu strojového
parku bol úspešný a zrealizovaný na 100 %. Koncom roka 2004 prestali platiť
pre ekologické poľnohospodárstvo zákon a nariadenia SR a od 1.1.2015 začali
platiť zákony EÚ (Európska únia). Nariadenie ES 2092, ktoré upravuje
ekologické poľnohospodárstvo v EÚ hovorí, že je zakázané súbežné pestovanie
plodín a súbežný chov zvierat. V ekologickom poľnohospodárstve ako má
družstvo je povinnosť

chovať

aj hospodárske zvieratá, ale iné než

v konvenčnom , nie hovädzí dobytok.
Problém súbežného pestovania plodín na ornej pôde na úseku RV by sa
vyriešil osevom iných plodín než v konvenčnom hospodárení. Keďže nebolo
peňazí povedzme oviec alebo kôz, po porade s pracovníkmi MP, inšpektormi
kontrolnej organizácie Naturalis a s poradcami z PPC Consulting sa vedenie
družstva rozhodlo založiť spoločnosť EKO-BIO s.r.o. na dobu trvanie projektu
ekologického

poľnohospodárstva,

prípadne

projektu

zatrávnenia

a obhospodarovania poloprírodných a prírodných biotopov do roku 2009
alebo 2010. Spoločnosť EKO-BIO s.r.o. je teda založená účelovo ako dočasná.
V roku 2005 hospodárili na výmere 820 ha p.p., z toho bolo 558 ha ornej pôdy.
Z toho 262 ha TTP je lúk 110 ha a iných plôch 18 ha. V RV boli hlavnými
plodinami obilniny, ďalej olejniny, strukoviny a krmoviny. Vzhľadom k tomu,
že bola veľká zima s množstvom snehu, ozimné obilniny aj repka zle
prezimovali a pre nedostatok finančných prostriedkov ich nebolo možné
všetky vyorať. Úroda obilnín z celej výmery nedosiahla ani 350 t, čo v priemere
z 1 ha nedosiahla ani 2 tony. Podobne priemerná úroda repky olejnej bola
nízka, nedosiahla úroveň 1 t z ha. Tržby na úseku RV dosiahli 1 473 tis. SK,

čo je zhoršenie oproti roku 2004, ale nielen znížením výmery p.p. Priemerný
výnos dosiahnutý pri pestovaní silážnej kukurice bol hlboko podpriemerný,
ešte väčším problémom bol obsah zložky zrna a dosiahnutej sušiny. Repka
olejná bola zasiata na výmere 31,5 ha, pšenica ozimná na 85 ha, triticale na
36 ha. Celá zvýšená výmera ornej pôdy bola na jeseň zoraná. Došlo k zníženiu
výmery ornej pôdy o 37 ha dočasným zatrávnením.
Aj

v živočíšnej

výrobe

nastalo

čiastočné

zlepšenie

vyplývajúce

z úspešného projektu SOP z PRV s veľkou podporou EÚ. Stav HZ im stúpol
v každej kategórii, hlavne zlepšením odchovu teliat v zrekonštruovanom
teľatníku, kde sa využíva nová technológia – napájací automat. Táto
technológia sa priaznivo odzrkadlila na znížení úhynu. V roku 2005 bol
zaznamenaný ďalší nárast mliečnej úžitkovosti. Vyrobili takmer 900 tisíc litrov
mlieka, čo je viac než 5700 litrov od jednej dojnice. Nárast v predaji mlieka bol
viac než 112 tisíc litrov oproti roku 2004 a dosiahol takmer 850 tis. litrov.
Zlepšením kvality predávaného mlieka bola dosiahnutá vyššia realizačná
cena, táto vzrástla z 9,22 Sk na takmer 9,60 Sk. Tržba za mlieko bla na úrovni
8 miliónov 141 tisíc a nárast oproti roku 2004 dosiahol 1 milión 350n tisíc Sk,
čo je takmer 20 %.
Horšie výsledky boli dosiahnuté v tržbách za mäso. Tie klesli z 2,3 mil
Sk roku 2004 na 1,5 mil., pretože v roku 2004 bolo oveľa vyššie brakovanie
dojníc. Naopak vyššie tržby boli dosiahnuté pri predaji teliat a dosiahli viac
než 1 milión Sk. Priemerná cena dosiahla 96,20 Sk za 1 kg, Keď táto bola
v roku 2004 iba necelých 64 – Sk za 1 kg. Predaj HD klesol z 261 ks na 154
ks. Celkové tržby za úsek ŽV sú oproti roku 2004 vyššie o 551 tis. a dosiahli
takmer 10 mil. SK. Úsekom, kde došla za posledné roky k najväčším zmenám
je úsek mechanizácie, skôr úsek technických služieb. Na tomto úseku pracujú
teda ľudia – odborníci, ktorí vedia samostatne rozmýšľať, dohľadajú a často
obsluhujú

drahú,

modernú

techniku,

krmivo

pre

dobytok

dávkujú

v dohodnutých množstvách priamo do žľabu. Do prác sa zapája 15
pracovníkov, ktorí počas sezóny alebo hospodárskeho roka obsluhujú 5
nákladných áut, 13 traktorov, DH 112, 2 ks nakladačov, 4 kombajny E-512
a primerané množstvo inej techniky ako sú pluhy, sejačky, rozmetadlá hnojív,
cisterny, brány, postrekovač, mulčovač, kosačky, hrabačky, zberacie vozy atď.

V roku 2005 sa na DP spotrebovalo takmer 120 tis. litrov nafty za viac
než 3 mil. SK. Celkové náklady na úseku mechanizácie dosiahli viac než 3,4
mil. Sk. Za rok 2005 výkony družstva dosiahli 25 mil. 255 tis. Sk a pre ich
dosiahnutie boli vynaložené náklady vo výške 25 mil. 214. tis Sk, dosiahnutý
zisk – 41 304 SK. Na dosiahnutých výsledkoch sa podieľalo 32 pracovníkov.
Odpracovaných bolo viac než 56 000 hodín a vyplatených takmer 3,2 mil. Sk.

IV. Školstvo
Materská škola
2. septembra sa otvorili brány škôl, škôlok pre nový školský rok. Do
materskej školy nastúpilo celkom 21 deti vo veku od 2 do 6 rokov. Učiteľkami
v MŠ sú Dana Chomová a Božená Vaľová, vedúcou jedálne Františka
Kavuľová, kuchárkou Mária Pechová.
Významné podujatia: v novembri účasť detí na divadelnom predstavení
v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, MDD, Privítanie Mikuláša, Posedenie
pri stromčeku spojené s vystúpením deti, Karneval.

Základná škola
Organizácia školy:
1. ročník

- 6 žiakov

2. ročník

- 13 žiakov

3. ročník

- 10 žiakov

4. ročník

- 9 žiakov

ŠKD

- 28 detí

1. a 2. ročník vyučuje Mgr. Adela Marcinová, 3. a 4. ročník vyučuje Mgr. Jozef
Baslár. ŠKD vedie vychovávateľka Anna Jurková. Upratovačkou v ZŠ je Mária
Marcinová.
Významné podujatia:
21.12.2004 – Posedenie pri jedličke
5.2.2005 – Karneval

1. miesto Lívia Paľová – Banán
2. miesto Ondrej Česla – Farbičky
3. miesto Viktória Vargová – Pinnocio
4.6.2005 – výlet s rodičmi do Prešova – Planetárium
Deň otvorených dverí na letisku v Prešove
Deti takto po prvýkrát mohli vidieť naživo vojenskú políciu pri zásahu –
ukážka chytenia zlodeja psom, hľadanie drog, ničenie požiaru požiarnikmi
a vojenským vrtuľníkom, navliekanie chemických masiek, prehliadka zbraní,
hod granátom, ukážka rôznych typov vrtuľníkov s možnosťou prehliadky
vnútra kabíny (viď fotografiu v prílohe novín Korzár, na ktorej sú zachytení
žiaci našej školy). Cestou k autobusu sme videli zoskoky parašutistov.

V. Výstavba obce
Obecný úrad venuje veľkú pozornosť ukončovacím prácam na Dome
nádeje. Dávajú sa omietky a robia iné ukončovacie práce súvisiace
s výstavbou

Domu

nádeje.

Na

výstavbe

Domu

nádeje

sa

podieľajú

predovšetkým obyvatelia obce, hlavne tí, ktorí momentálne pracujú ako
pracovníci verejnoprospešných prác v obci.
V letnom období sa tiež starajú o celkový poriadok v obci ako je kosenie
trávy pri Obecnom úrade, na cintoríne, pri Základnej a materskej škole
a ostatných verejných budovách. V zimnom období zase na tých istých
miestach odpratávali sneh, aby sa ľudia mohli bezpečne dostať do práce, školy
alebo k autobusu.

VI. Kultúra
5. február 2005 Karneval (viď článok v BN č. 7 – príloha a fotografie).
Čujte všetci mladí, starí, je to tak,
k nám do Smilna prišiel vlak.
Koľajnice? To žiadny problém nie je,

stačí štipka fantázie.
Ani starý, ani nový, aký?
Nuž karnevalový.
Fašiangy a karnevaly sa spájajú so životom ľudí na dedine už od
nepamäti. Novodobú históriu tejto novodobej zábavy píše obec Smilno. Jeho
jubilejný už 15. ročník sa uskutočnil 5.2.2005. „ Keď udrela 14. hodina,
zabávala sa celá dedina.“ Miestne čarodejnice v úvodnom tanci povymetali
každý kút kultúrneho domu, odohnali zlých duchov a pričarovali na tváre
všetkých radostný smiech a dobrú náladu. Keď už boli všetci plní očakávania,
napätí ako struna – na prasknutie prišiel – rušeň s vozňami plnými hračiek
a cien pre naše masky. Porota v zložení pedagógov a našich duchovných mala
veru poriadne ťažkú úlohu vybrať z bezmála 40 masiek tú najkrajšiu
z materskej a základnej školy. Tohtoročné masky svojich rozmanitým
stvárnením nápadom veru posunuli pomyselnú latku úrovne doterajších
nápadov poriadne vysoko. Po prvýkrát si aj obecenstvo spomedzi všetkých
masiek zvolilo tú svoju – naj. Tá okrem veľkého darčekového koša plného
školských potrieb a sladkostí získala šerpu a titul „Karneval star 2005“. Potom
prišla na rad očakávaná tombola. S rekordným počtom predaných lístkov
a s jej cenami akoby sa vrece roztrhlo. Najväčšmi sa však očakával zlatý
klinec, hlavná cena – vlak v podobe sladkej maškrty torty. Výborná zábava,
dobré jedlo a občerstvenie, krásny program nešetrili slovami pochvaly
a nadšenia od všetkých zúčastnených. Celý kultúrny dom nakoniec burácal
až do neskorých večerných hodín diskotékou pre všetky vekové kategórie.
Veľké, úprimné a srdečné poďakovanie za zorganizovanie tak krásneho
podujatia

vyslovene

patrí

Ivete

Gmitterovej,

hlavnej

organizátorke

a moderátorke, ktorá každoročne pripravuje toto podujatie na veľmi vysokej
úrovni a vždy príde s iným, novým nápadom. Bodku za týmto skvelým
podujatím dá posledná veta - „Už sa tešíme ostošesť, na karneval v roku
2006.“



Marec 2005 – Prednes poézie a prózy „Vansovej Lomnička“
Našu obec každoročne úspešne reprezentuje pani Helena Marcinová,

Smilno č. 11, ktorá vždy skončí na popredných miestach.


3. – 5. jún Jarmok zábavy
V týchto dňoch sa uskutočnil Jarmok zábavy spriatelených národov

a národností Slovákov, Poliakov, Ukrajincov, Rusínov, Lemkov a Rómov
v rámci realizácie projektu Phare CBC, ktorého spoluorganizátorom je okrem
Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove, Gminny Osrodek Kultury
i Bibliotek v Usciu Gorlickym – Poľsko aj Mikroregión Makovica so sídlom
v Zborove.

Cieľom

je

nadviazanie

priateľských

kontaktov

medzi

neprofesionálnymi výtvarníkmi a možnosť spoznávania pamiatok ľudovej
architektúry a krajiny v Bardejove a v jeho okolí. V rámci týchto dní mali
obyvatelia jednotlivých obcí možnosť vidieť ukážky tvorby ľudových remesiel
z regiónu Bardejova a Uscia Gorlického – Poľsko.
3.6.2005 – Chmeľová pri Kultúrnom dome
4.6.2005 – Zborov pri Kultúrnom dome
5.6.2005 – Bardejovské Kúpele
Svoje výrobky na tejto výstave reprezentovali aj obyvateľky z našej obce
a to Iveta Gmitterová a jej dcéra Miriam (viď prílohu).


4. – 5. júla - Oslavy sviatku Cyrila a Metoda
- Volejbalový turnaj o Pohár starostu obce



20.11.2005 – Posedenie pre dôchodcov

Z príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizoval Obecný úrad pre svojich
občanov – dôchodcov posedenie spojené s kultúrnym vystúpením žiakov
tunajšej ZŠ a MŠ. Ako po minulé roky prišla pozdraviť a potešiť našich
dôchodcov svojim spevom aj skupina dôchodcov – spevákov a speváčok „Sami
sobi“. (viď foto)

Knižnica
V roku 2005 bolo v knižnici registrovaných celkom 25 čitateľov, z toho
19 čitateľov vo veku do 18 rokov a 6 dospelých. Počas roka navštívilo knižnicu

140. Zakúpilo sa 28 nových kníh v celkovej hodnote 6 836 SK. V danom roku
je v knižnici 1 157 ks kníh. Zápisné pre deti je 5 Sk, dospelých 10 Sk na celý
rok, ostalo nezmenené.

VII. Cirkevný život
Správcom farnosti je duchovný otec Peter Bučko, kaplánmi Martin
Čelovský a Martin Gnip.
V roku 2005 sa narodilo 11 detí, z toho 6 chlapcov a 5 dievčat, zomrelo
celkom 6 ľudí, z toho 2 muži a 4 ženy, uzavreté boli 2 sobáše.

Významné aktivity a podujatia
Väčšinu ľudí na celom svete, zvlášť ľudí katolíckeho vierovyznania
otriasla smutná správa, ktorú oznámili masmédia, že 2. apríla 2005 zomrel vo
Vatikáne SVÄTÝ OTEC JÁN PAVOL II.. Naposledy vydýchol o 21:37 hod. Svätý
otec našu vlasť navštívil ešte pred tromi rokmi. Svätú omšu slúžil v kostole
Svätej rodiny v Petržalke.


Máj 2005 – Prvé sväté prijímanie
K 1.

svätému

prijímaniu

pristúpili:

Stanislav

Baran,

Dominika

Červenáková, Samuel Grobár, Nikola Jančošková, Katarína Kravcová,
Kristína Kravčíková, Martin Kravec, Radoslav Majcher a Dominika
Randárová.


Jún 2005 – Detský ples pre deti z celej farnosti



15. september 2005

–

Púť

k Stolčeku Panny Márie na sviatok

Sedembolestnej Panny Márie.

VIII. Spolky a organizácie
Svoju úspešnú činnosť aj v tomto roku vykonávajú tieto firmy, spolky
a organizácie:
1. Dobrovoľný hasičský zbor DO v Smilne

2. Poľovné združenie Ondava
V tomto roku do združenia prijali dvoch nových členov a dvoch čakateľov
na členstvo. Čakatelia na členstvo musia najprv splniť určité podmienky a až
potom sa hlasuje o prijatie za riadneho člena. V združení Ondava sú tieto
podmienky: postaviť posed, kŕmidlo a solisko. Súčasťou žiadosti musí byť aj
potvrdenie o členstve v SPZ a platný poľovný lístok. PZ je budované na
princípe vlastníctva pôdy, pozemkov alebo nehnuteľností v obvode PZ.
3. Lesné spoločenstvá – 1) Lesné spoločenstvo Urbariát HOPA
2) Komposesorát – pozemkové spoločenstvo Džvirník
4. Firma Plastik
5. Stolárstvo Špak
6. Potraviny Adams
7. Rio – Bar
8. Pohostinstvo u Emka
9. Pneuservis
10. Nákladná doprava
11. Stavebné práce od A po Z
12. Krajčírstvo
13. Firma Aquatik
14. Telovýchovná jednota Verchovina Smilno
15. Obecná knižnica
Vo februári 2005 bola zrušená predajňa Potravín u Jožky, ktorých
majiteľka bola pani Jozefína Šepitková.

IX. Telovýchova a šport
Futbalový klub
V súťažnom ročníku 2004/2005 futbalový klub hral v II. triede OFM
a hráči si vybojovali 1. miesto. Kapitánom mužstva bol Peter Špak. Ostatní
hráči: Patrik Paľa, Jozef Kravec, Patrik Tomik, Janík Kravec, Janík Štefančík,

Boleslav Pavlovský, Jakub Horbaj, Dávid Česla, Mário Zakuťanský, Peter
Vonkomer, Tomáš Tomik, Radoslav Košík a Richard Majcher.
Jesenná časť začala 6.8.2005 a skončila 1.10.2005. Najlepším strelcom
v jesennej časti bol Janík Štefančík, ktorý dal 9 gólov. Najlepším hráčom
v mužstve bol Janík Kravec.
Konečné tabuľky okresných futbalových majstrovstiev
Počet odohraných zápasov

20

Počet víťazstiev

16

Počet remíz

0

Počet prehraných zápasov

4

Skóre

68:25

Počet získaných bodov

48

(viď prílohu „Bardejovské novosti“)


Máj 2005 – Požiarnická súťaž v Chmeľovej



4. – 5. júla – Oslavy sviatku Cyrila a Metoda
Volejbalový turnaj o Pohár starostu obce

ROK 2006
I. Samospráva obce
Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2006 boli nasledovné:
Ročné príjmy OÚ celkom:
Ročné výdaje OÚ celkom:
Príjmy za dane od obyvateľov:
Daň z pozemkov:

Daň zo stavieb:
Poplatok za psa:
Nájomné za sálu:
Poplatok za vývoz TDO:

Komunálne voľby 2006 – 2. december
Výsledky komunálnych volieb:
Počet volebných okrskov:

1

Počet volebných obvodov:

1

Počet volebných okrskových komisií:

1

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 582
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 399
Počet odovzdaných obálok:

399

Počet platných hlasovacích lístkov:

379 - 94,98 %

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť:

7

Počet zvolených poslancov:

7

Počet platných hlasovacích lístkov

388 – 97,24 %

odovzdaných pre voľbu starostu obce
O kreslo na post starostu obce sa uchádzali traja kandidáti, avšak
najvyšší počet hlasov – 303 z nich získal Miroslav Petruš, terajší starosta obce
/stručný životopis Miroslava Petruša viď v kronike na str. 58/.
Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov na starostu obce:
1. Miroslav Petruš, ĽS – HZDS

303 hlasov - 78,1 %

2. Iveta Gmitterová, SMER

51 hlasov - 13,1 %

3. Ladislav Vaľa,

34 hlasov - 8,8 %

nezávislý

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do Obecného zastupiteľstva:
1. Jozef Randár
2. Ján Uhrinek
3. František Lacek

KDH

4. Martin Špak
5. Mária Michalčinová
6. Marek Horbaj
7. Vladimír Špak
Do Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2006 – 2010 boli
zvolení 7 poslanci.
ĽS – HZDS získala 4 mandáty
NEZÁVISLÍ

2 mandáty

KDH

1 mandát

Voľby na poslancov do Národnej rady SR
17.6.2006 sa uskutočnili na celom území republiky voľby na poslancov
do Národnej rady SR.
Výsledky volieb
Počet voličov zapísaných v zozname voličov

570

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

304

Počet voličov, ktorí odovzdali hlasovaciu obálku

304

Počet platných hlasovacích lístkov

302

Volebná komisia
1. Mgr. Dana Skalová, Bardejov
2. Ing. Mária Bukovská, Smilno
3. Peter Jackanin, Zborov
4. Viera Opicová, Smilno
5. Beáta Marcinková, Smilno
6. Božena Kvočáková, Bardejov
7. Alžbeta Smolková, Smilno
8. Ján Rondzík, Smilno
9. Alžbeta Lukáčová

Poradie

Názov strany

Počet hlasov

1.miesto

SMER – Sociálne demokracia

2.miesto

Slovenská národná strana

42

3.miesto

KDH

37

4.miesto

Ľudová strana HZDS

36

5.miesto

Slovenská demokratická a kresťanská únia

28

6.miesto

Slobodné fórum

7

7.miesto

Slovenská komunistická strana

5

8. miesto

Strana občianskej solidarity

1

Združenie robotníkov Slovenska

1

Prosperita Slovenska

1

Nádej

1

143

II. Obyvateľstvo
Počet obyvateľov k 1.1.2006 je 729 obyvateľov, z toho 361 mužov a 368
žien. Narodilo sa 5 deti, z tohto počtu 0 chlapcov iba 5 dievčat.
Narodené dievčatá:
1. Tatiana Paľová
2. Simona Paľová
3. Vanesa Pechová
4. Anna-Mária Račková
5. Alexandra Belejová
Zomrelo 13 ľudí, z toho 6 mužov a 7 žien.
1. Emil Špak
2. Imrich Jurkovič
3. Ján Kravčík
4. Zuzana Šivecová, rod. Fecková
5. Róbert Mika
6. Mária Paľová, rod. Matisková
7. Mária Rondzíková

8. Adam Kimák – mŕtvo narodený
9. Helena Vancová, rod. Petrušová
10. Mária Baranová, rod. Tomiková
11. Mária Jančošková, rod. Chmurovičová
12. Mária Marcineková, rod. Kravcová
13. Ján Baran
Uzavreté sobáše: 7
 25.2.2006 Matúš Pecha a Mária Černigová
 17.6.2006 Marián Olejár a Mária Majcherová
 8.7.2006

Martin Špak a Jana Sivaničová

 29.7.2006 Jozef Jurčišin a Ivana Bukovská
 9.9.2006

Maroš Harňak a Mgr. Katarína Laceková

 23.9.2006 Ing. Alexander Geletka a Ing. Blanka Marcinková
 11.11.2006 Jozef Jurčo a Jana Uhrinková
 Počet prisťahovaných k 1.7. – 722, mužov 357, žien 365
 Počet obyvateľov v predproduktívnom veku 122, z toho 61 mužov, žien 61
 Počet obyvateľov v produktívnom veku 413, z toho 232 mužov, žien 181
 Počet obyvateľov v poproduktívnom veku 183, z toho 63 mužov, žien 120
 Počet nezamestnaných v roku – 53

III. Hospodársky život
Výsledky rastlinnej výroby
Družstvo hospodárilo na 820,02 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ja
orná pôda 558,18 ha.
Plodina

Priemerná ha úroda v tonách

Pšenica

1,97

Triticale

0,78

Ovos

2,50

Strukovino-obilné miešanky

1,41

Repka ozimná
Kukurica na siláž

1,70
15,29

Ďatelina a lucerna

2,53

TTP spolu

1,71

Veľkým sklamaním, aj keď dosiahnuté úrody oproti roku 2005 boli
vyššie bolo pestovanie tritikale. Finančná situácia, ale aj počasie – neskorý
nástup do jarných prác im nedovolil vyorať ho. Uvedené úrody tejto plodiny
napovedajú, že nie je vhodná na pestovanie do našich podmienok. Ako po iné
roky, tak aj tento rok sa družstvo venovalo množeniu osív pre Slovosivex a.s.
Košice, kde bolo zrealizovaných86 t ovsa a 21,96 t pelušky. V jesennom období
bola repka olejná vysiata na výmere 55 ha, pšenica ozimná na 122 ha.
Výsledky živočíšnej výroby
Výsledky na úseku ŽV pokračovali v mierne progresívnom trende,
čo potvrdilo rentabilitu vkladov do genetiky zvierat, výstavby dojární, ale
i kvality objemových krmív prostredníctvom nakúpenej novej zberovej, kŕmnej
i manipulačnej techniky. Nárast stavov zvierat je spôsobený vyššou intenzitou
rastu teliat a jalovíc vplyvom odchovu kŕmnym automatom, vyššou kvalitou
krmív a tiež zníženým úhynom zvierat. Takže aj napriek zvýšenému predaju
zvierat stavy neklesli, ale stúpli. U chovných jalovíc bol dosiahnutý 700 g
prírastok na kus a deň. Bola zaznamenaná historicky rekordná dojivosť na
dojnicu na družstve, čo sa prejavilo aj v celkovej dodávke mlieka, pokles však
nastal v realizačnej cene mlieka za 1 liter, no tento bol zaznamenaný v rámci
celého Slovenska.
Hovädzí dobytok spolu ................................... 350 ks
Z toho: kravy s trhovou produkciou mlieka

194 ks

- ročná dojivosť ................................. 5797 l/ks
- denná dojivosť ............................... 15,88 l/ks
Narodenie teliat ............................................
Úhyn teliat ......................................................

180 ks
3 ks

Odchov teliat .................................................. 96,1 ks

IV. Školstvo
Materská škola
V tomto školskom roku materskú školu navštevuje celkom 16 detí. Deti
sú zverené do rúk pani učiteľkám Dane Chomovej a Božene Vaľovej. Vedúcou
školskej

jedálne

je

Františka

Kavuľová,

kuchárkou

Mária

Pechová

a upratovačkou Mária Masicová.
Významné podujatia:
Vystúpenie pre dôchodcov, ktoré sa uskutočnilo 21.11. Privítanie Mikuláša,
Posedenie pri stromčeku spojené s vystúpením detí pre rodičov, Karneval,
vystúpenie z príležitosti Dňa matiek, výlet na záver školského roka – Nižná
Polianka, na chatu spojený s opekačkou.

Základná škola
Otvorenie nového školského roka prebehlo za prítomnosti tunajších
žiakov školy, nových prváčikov a ich rodičov a pedagógov školy. Hosťom bol
starosta obce Miroslav Petruš. Po slávnostnom otvorení sa všetci spoločne
odobrali do miestneho kostola Svätého Štefana Kráľa na svätú omšu, ktorá sa
konala z príležitosti začiatku nového školského roka.
Organizácia školy
1. ročník

11 žiakov

2. ročník

6 žiakov

3. ročník

13 žiakov

4. ročník

10 žiakov

ŠKD

30 detí
1. a 2. ročník vyučuje pani Mgr. Martina Kohútová, 3. a 4. ročník

vyučuje Mgr. Jozef Baslár. ŠKD vedie vychovávateľka Anna Jurková. O čistotu
a poriadok školy sa stará upratovačka Mária Masicová.

Významné podujatia
22.12.2005 – Posedenie pri stromčeku
28.1.2006 – Karneval
Úroveň tohto podujatia je z roka na rok vyššia vďaka hlavnej organizátorke
tohto podujatia pani Ivety Gmitterovej.
1. miesto

Natália Vargová – Lekno

2. miesto

Ondrej Česla - Ryba

3. miesto

Michal Tomik – Strašiak

4. miesto

Lívia Paľová – Kaktus

5. miesto Klaudia Sabolová – Slnečnica
6. miesto Marián Kurtý – Kapor
7. miesto Jozef Bača – Multivitamín
8. miesto Bianka Špaková – Snehová vločka
Každé dieťa dostalo za odmenu vankúšik, fixy a čokoládu.
18.5. – Výlet do Svidníka – návšteva skanzenu a Prírodného vojenského
múzea. Deti mali možnosť oboznámiť sa s vojenskou technikou, zbraňami,
ktoré sa využívali v čase II. svetovej vojny. Záverom sme navštívili i Pamätník
vďaky, vojakom, ktorí padli počas II. svetovej vojny.
20.6.2006 – Výlet do Pienin, plavba po Dunajci.
V areáli školy vybudovaná besiedka, v škole prebehla kompletná
prestavba WC, v telocvični bola urobená nová podlaha, vymaľovali sa steny,
do tried boli nasadené nové umývadlá. Údržbárske práce a bežné opravy sa
riešia viac menej svojpomocne, nakoľko na túto položku je nedostatok
finančných prostriedkov.

V. Výstavba obce
Od začiatku nového roka OÚ a obyvatelia obce prvoradú pozornosť
venujú dokončovacím prácam na novostavbe Domu nádeje. Realizácia tejto
stavby

prebiehala

svojpomocne

odpracovaním

veľkého

množstva

brigádnických hodín, stavebných úkonov od základov až po konečné úpravy
blízkeho okolia. Poďakovanie za ukončenie prác na novostavbe Domu nádeje
patrí hlavne miestnym pracovníkom malých obecných služieb, jednotlivcom,
dôchodcom, remeselníkom, ale i firmám, ktorým boli zverené odborné
dokončovacie práce vo vnútri i vonkajšku budovy. Celková hodnota Domu
nádeje je 2 400 00 SK. /viď fotografie prác na Dome nádeje/.
V danom roku bol v obci zavedený bezdrôtový internet v hodnote 50 000
SK. Po krutej zime došlo na viacerých miestach k značnému poškodeniu ciest.
Oprava miestnych komunikácií stála bezmála 500 000 SK.
Cez jarné prázdniny, ktoré trvali od 27. februára do 6. marca bolo
prevedené v herni materskej školy vyrovnanie podlahy a následne sa
vymaľovali steny.
V základnej škole v čase od 20. marca 2006 bola prevedená celková
údržba priestorov školy. Do telocvične sa dal nový poter, aby sa vyrovnal terén
a následne sa dala nová podlaha a vymaľovali sa steny. V triedach sa
vymaľovali steny, bola prevedená oprava soklov, výmena umývadiel za nové,
výmena dverí. V priestoroch WC kompletná výmena obkladov, dverí,
umývadiel, záchodových mís, postavenie jednej deliacej priečky a vymaľovanie
stien.
V jarných mesiacoch pracovníci verejnoprospešných prác na verejných
priestranstvách kosia trávu a v zimnom období odpratávajú sneh.

VI. Kultúra
Karneval 2006
28. januára 2006 sa v popoludňajších hodinách v sále Obecného úradu
uskutočnil Karneval 2006 pre širokú verejnosť v obci a hostí. Úroveň
karnevalu je z roka na rok vyššia vďaka hlavnej organizátorke tohto podujatia
pani Ivete Gmitterovej, ktorá každý rok príde s novým nápadom, réžiou.

Z celého

srdca

úprimné

a vrelé

poďakovanie

Vám

vyslovujeme

pani

Gmitterová.
Poďakovanie patrí aj deťom a ich rodičom, ktorí si dajú veľmi záležať na
zhotovení masky, aby ich bola práve tá najkrajšia (ocenenie masiek viď
v predchádzajúcej kapitole školstvo).

Deň narcisov
Podomová zbierka finančných prostriedkov na zakúpenie nových prístrojov
pre ľudí trpiacich zákernou chorobou – rakovinou.
23. september 2006 – Posviacka Domu nádeje /viď kapitolu Cirkevný život/.
4. – 5. júla 2006 - Oslavy sviatku Cyrila a Metoda
- Nohejbalový turnaj
29. október 2006 – Posedenie pre dôchodcov.
Sobotňajšie posedenie spríjemnili žiaci tunajšej ZŠ a MŠ. O dobrú
náladu po chutnom guláši sa ako po minulé roky postarala i spevácka
skupina s ľudovými piesňami „Sami sobi“.

Knižnica
Obecný úrad prispieva knižnici každý rok finančnou čiastkou 6 000 SK
na zakúpenie nových kníh. Obecná knižnica eviduje celkom 1 183 kníh.
V roku 2006 bolo registrovaných celkom 26 čitateľov. Počas celého roka
využilo služby obecnej knižnice celkom 138 návštevníkov. Zakúpilo sa 26 ks
kníh v celkovej hodnote 5 000 SK.

VII. Cirkevný život
Správcom farnosti je duchovný otec Peter Bučko a jeho pomocníkmi
kapláni Martin Gnip a Martin Čelovský. Martin Čelovský dňa 30.6.2006
ukončil v našej farnosti svoju pastoráciu. Úprimné Pán Boh zaplať mu
vyslovujeme za jeho duchovné vedenia a na jeho novom pôsobisku vo farnosti

Vranov nad Topľou – Čemerné mu vyslovujeme hojnosť Božích milostí. Na jeho
miesto nastúpil kaplán vdp. Edvin Berger.
Významné podujatia:


Novoročný koncert talentov detí z celej farnosti



Sviatosť birmovania
V sobotu 29.4.2006 sa o 15:00 hod v kostole sv. Margity Antiochijskej

udelila sviatosť birmovania aj mládeži z našej obce. Z rúk otca arcibiskupa
Mons. Alojza Tkáča túto sviatosť prijalo našich 9 birmovancov a to: Ján Paľa,
Dagmara Grobárová, Mária Barnová, Mária Petrušová, Stanislava Baranová,
Viera Kušnírová, Richard Majcher, Peter Špak a Silvia Opicová.


Prvé sväté prijímanie
14. mája 2006 v nedeľu pristúpili k Prvému sv. prijímaniu tieto deti:

Ivan Barna, Jakub Čisárik, Radka Paľová, Martina Kravčíková, Ondrej Česla,
Martina Paňková, Klaudia Petrušová, Martina Randárová, Katarína Šoltýsová,
Patrícia Baranová, Matúš Kravčík, Bianka Špaková, Mária Vonkomerová
a Silvia Paľová.


máj 2006 – púť do Levoče pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov



18. jún 2006 – Detský ples pre deti z celej farnosti
O 15:00 hod v sále Kultúrneho domu v Zborove sa pod záštitou pána

kaplána Gnipa konal detský ples re deti z celej farnosti.


Púť veriacich a hostí k Stolčeku Panny Márie



Posviacka sochy Panny Márie
15. september je štátnym sviatkom Sedembolestnej Panny Márie a pri

tejto príležitosti sa obyvatelia obce a hostia každoročne vyberú na Horu zvanú
„Veľké

Lazy“ k Stolčeku Panny Márie. Tento rok bola tá púť o to krajšia

a radostnejšia, že práve v tento deň v lese pri Stolčeku Panny Márie sa konala
inštalácia a posviacka sochy Panny Márie. Až do 15. storočia siaha tradícia

o tomto mieste, o kameni zvanom „Stolček Panny Márie“, na ktorom
oddychovala Panna Mária na svojej púti do Poľska. V roku 2000 bol na tomto
mieste posvätený aj symbol kresťanstva – kríž /viď fotografie o tejto udalosti/.
Púte k Stolčeku Panny Márie sa v tomto roku zúčastnilo rekordných
vyše 200 veriacich, domácich i hostí. Vzácnych rodákov, medzi ktorých už
tradične

a nepochybne

patria

sú

Pavol

Paľa

s manželkou

Svetlanou

z Nemecka. Slová vďaky a stisky rúk patrili aj dlhoročnému ochrancovi
a zveľaďovateľovi

tohto

miesta

Jozefovi

Špakovi

s rodinou,

ktorému

tohtoročnú púť náročným terénom robila spoločnosť palička. Ale aj napriek
všetkému sa mu splnil azda jeho celoživotný sen. Obaja páni sa stali patrónmi
informačnej brožúrky o Histórii i súčasnosti obce Smilno.


Posviacka Domu nádeje
Jednou z udalostí v živote ľudí, ktorá sa natrvalo zapíše do novodobých

dejín obce je i posviacka novostavby Domu nádeje. V sobotu 23. septembra
o 15:00 hod v kostole sv. Štefana Kráľa sa táto udalosť stala skutočnosťou.
Tento deň bol dlho očakávaným dňom, kedy sa všetko začalo slávnostnou
svätou omšou v miestnom kostole v očakávaní J.E. Mons. Stanislava
Stolárika, pomocného biskupa Košického. Samotný akt posviacky posledného
pozemského odpočinku sa konal na miestnom cintoríne za prítomnosti
duchovných hostí zo susedných farností a našich duchovných zo Zborovskej
farnosti, do ktorej patrí aj naša obec Smilno.
Realizácia stavby prebiehala svojpomocne odpracovaním množstva
brigádnických hodín, stavebných úkonov od základov až po konečné úpravy
okolia ako v zábere zdôraznil starosta obce Miroslav Petruš a poďakoval sa za
ich statočnú prácu hlavne miestnym pracovníkom malých obecných služieb,
jednotlivým dôchodcom, remeselníkom, ale i firmám, ktorým boli zverené
odborné dokončovacie práce vnútri i vonkajšku budovy.

 Cirkev pre mladých
12.- 19. novembra 2006 sa vo farnosti slávil týždeň „Cirkev pre
mladých“. Do tohto podujatia sa zapojila aj naša mládež pod vedením pána
kaplána Edvina Bergera.



Silvestrovský ples rodín
Dňa 31.12.206 na sviatok Svätej rodiny sa uskutočnil v sále kultúrneho

domu v Zborove pre rodiny z celej farnosti Silvestrovský ples rodín. Na plese
bolo 260 ľudí. Organizátorom tohto podujatia bol pán kaplán Edvin Berger.

VIII. Spolky a organizácie
Obecný úrad eviduje v obci v roku 2006 tieto spolky, spoločenské
organizácie a služby obyvateľom:
1) Dobrovoľný hasičský zbor
2) Poľovné združenie Ondava
3) Lesné spoločenstvá:
- Urbariát - Lesné spoločenstvo HOPA
- Komposesorát – Pozemkové spoločenstvo Džvirník
4) Firma Plastik – v tomto roku otvorili v máje predajňu Keramik vo Svidníku
5) Stolárstvo
6) Potraviny Adams
7) Rio – Bar
8) Pohostinstvo
9) Pneuservis
10) Nákladná doprava
11) Aquatik /podrobnejšie o činnosti firmy na str. 110/
12) Stavebné práce
13) Krajčírstvo
14) Telovýchovná jednota Verchovina Smilno
15) Obecná knižnica

VI. Telovýchova a šport
Futbalový klub
V súťažnom ročníku 2005/2006 futbalový klub Verchovina Smilno hral
v I. triede OFM a umiestnil sa na 14. mieste. Hrali aj žiaci v skupine A a títo
sa umiestnili na 5. mieste.

Konečné tabuľky okresných futbalových majstrovstiev
ŽIACI A
 Počet odohraných zápasov

18

 Počet víťazstiev

9

 Počet remíz

0

 Počet prehraných zápasov

9

 Skóre
 Počet získaných bodov

56:41
27

Konečné tabuľky OFM
Dospelí
 Počet odohraných zápasov

30

 Počet víťazstiev

9

 Počet remíz

4

 Počet prehraných zápasov

17

 Skóre
 Počet získaných bodov


68:69
31

Požiarnická súťaž v Smilne
4. – 5. júla Oslavy sviatku Cyrila a Metoda
5. júla 2006 sa po prvýkrát uskutočnil nohejbalový turnaj v obci.

Víťazom turnaja sa stalo družstvo v tejto zostave: Jančošek M., Michalčin P.,
a Greškovič M. Nohejbalový turnaj sa odohral pred mnohými divákmi na
ihrisku pri budove ZŠ.

Doplnok k činnosti firmy AQUATIK v roku 2006
V roku 2006 firma začala spolupracovať s firmou SCHOTT Bardejovská
Nová Ves – stavebné práce v rámci SR. Spolupracuje aj s firmou Plastik, jej
majiteľom Ivanom Barnom. Týka sa to stavebných prác, dodávky tovaru,
obklady, dlažby. Úzko spolupracuje s Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny
v rámci prevádzania úprav, opráv a výstavby bytu, domu, alebo garáže pre
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím vykonaním stavebných prác na
základe poskytnutia príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia. Firma František Gmitter – AQUATIK získala ako jedno z prvých
povolenie na vykonávanie týchto stavebných prác, ktorých základnou
podmienkou bola bezbariérovosť. Pomohol tak ťažko zdravotne postihnutým
občanom a príbuzných, ktorí sa i nich starajú zlepšiť kvalitu ich života nielen
v rámci Slovenska aj v obci Smilno.
Firma v tom čase disponuje s 3-4 zamestnancami aj živnostníkmi
v profesii

murár,

obkladač,

sadrokartonista,

ľudia

väčšinou

z okresu

Bardejov.
Spolupracovať začal aj s firmou FORMAT PM s.r.o. V nasledujúcich
rokoch svoje podnikateľské aktivity chce rozšíriť za hranice Slovenska.

