
 

 

 

 
 



ROK 2018 
I. Samospráva obce 

 

• Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2018 
Ročné príjmy Obce Smilno    415 149,78 eur 

Z toho: Daň z pozemkov    7 735,09     eur 

  Daň zo stavieb    2 294,16    eur 

  Poplatok za vývoz TDO   7 132,79   eur  
  Ostatné poplatky od obyvateľov   2 819,16 eur 

  Príjem ZŠ s MŠ    61 873 eur 

Ročné výdaje Obecného úradu   216 415,74 eur 

 

• Voľby do orgánov samosprávy obcí  
V sobotu 10.11.2018 sa na Slovensku konali voľby do orgánov 

samosprávy obcí. V Smilne bola volebná miestnosť Salónik 

v kultúrnom dome otvorená od 7:00 do 22:00 hod. 

 

O post starostu mali záujem dvaja kandidáti: 

1. Vladimír Baran, Bc., 48 r., starosta obce, Slovenská národná strana 

2. Ján Račko, Mgr., 41 r., vodič – záchranár, SMER – sociálna demokracia 

 

Na post poslanca Obecného zastupiteľstva v Smilne podali kandidátku 8 

občania Smilna: 

1. Marek Barna, Ing., 29 r., manažér, NOVA  

2. Henrieta Dujčáková, Mgr., 36 r., učiteľka, Slovenská národná strana 

3. Marek Kravčík, 48 r., živnostník, Slovenská národná strana 

4. Stanislav Lipka, Ing., 27 r., agronóm, NOVA  

5. Jozef Lukáč, 40 r., vodič, Slovenská národná strana 



6. Patrik Nižník, 32 r., živnostník, Slovenská národná strana 

7. Emil Tomik, 48 r., majster obuvníckej výroby, NOVA  

8. BedřichVelička, 46 r., robotník, Slovenská národná strana 

 

Volieb sa zúčastnilo 408 voličov obce z 583 zapísaných. 

Počet platných hlasovacích lístkov  pre voľby starostu obce 406 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 

386 

 

Výsledky volieb 
Starosta obce: 

Bc. Vladimír Baran   298 hlasov SNS 

Mgr. Ján Račko   108 hlasov Smer – Sociálna demokracia 

 

Poslanci: 

Zvolení: 

Emil Tomik    260 hlasov Nova 

Jozef Lukáč    256 hlasov SNS 

Marek Barna, Ing.   246 hlasov Nova 

BedřichVelička   233 hlasov SNS 

Marek Kravčík   232 hlasov SNS 

Patrik Nižník    227 hlasov SNS 

Henrieta Dujčaková, Mgr.  225 hlasov SNS 

 

Nezvolení: 

Stanislav Lipka, Ing.  186 hlasov Nova 

 

• Voľba hlavného kontrolóra obce Smilno 
Dňa 21.2.2018 bolo vyhlásené výberové konanie na hlavného 

kontrolóra obce Smilno. Prihlášky bolo potrebné odoslať na Obecný 

úrad do 26.3.2018 do 12:00 hod.  



Voľba sa uskutočnila dňa 15.4.2018 počas zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva. Do výberového konania sa prihlásil jediný 

uchádzač: Ing. Marek Horbaj, ktorý bol aj zvolený na ďalších 6 rokov. 

 

• Ustanovujúca schôdza  
Dňa 8.12.2018 sa konala ustanovujúca schôdza nového 

obecného zastupiteľstva, na ktorej zložili sľuby staronový starosta Bc. 

Vladimír Baran a nové obecné zastupiteľstvo: 

Mgr. Henrieta Dujčáková, Marek Kravčík, Jozef Lukáč, Patrik 

Nižník, Emil Tomik, BedřichVelička. Ing. Marek Barna sa ospravedlnil, 

svoj sľub zloží na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

S poslancami, ktorí opustili svoje posty, keďže v nových voľbách 

už nekandidovali, sa starosta obce rozlúčil, poďakoval im za 

spoluprácu a obdaroval malým darom v podobe osušky s vyšitým 

erbom obce a keramickým hrnčekom s erbom obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Obyvateľstvo 
• Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva podľa pohlavia 

 2018 

Spolu Muži Ženy 

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12 696 355 341 

Narodení 5 2 3 

Zomretí 8 4 4 

Prisťahovaní na trvalý pobyt 11 4 7 

Vysťahovaní z trvalého pobytu 5 3 2 

Migračné saldo 6 1 5 

Celkový prírastok obyvateľstva 3 -1 4 

Živonarodení 5 2 3 

Prirodzený prírastok obyvateľstva -3 -2 -1 

 

• Prehľad stavu obyvateľstva podľa veku 
 2018 

Spolu Muži Ženy 

0-14 rokov  89 46 43 

15-64 rokov 465 246 219 

65 a viac rokov 142 60 82 

 

Percento nezamestnanosti za rok 2018 je 13,09%   

 

• Spoločenská kronika roku 2018 
 

NARODILI SA:  
• Tamara Paňková, 13.4.2018 

• Marko Juričko, 17.6.2018 

• Filip Profant, 21.9.2018 

• Petra Petraniková, 2.12.2018 

• Alica Gibeľová, 14.12.2018 

 
 



UZAVRELI MANŽELSTVO: 
•  Mária Petrušová a Jakub Dzuroška v Zborove, 28.7.2018 

•  Jaroslava Rondziková a Jozef Blažek v Bardejove, 8.9.2018 

•  Beáta Selecká a Rastislav Šivec v Prešove - Solivare, 20.10.2018 

 
OPUSTILI NÁS:  

•  Ľudmila Petrušová, r. Kvarteková    †4.1.2018 

•  Anna Blažeková, r. Marcinková   †30.3.2018 

•  Zuzana Tomečková, r. Štefančiková  †1.6.2018 

•  Milan Jančošek     †5.8.2018 

•  Július Baran      †14.8.2018 

•  Imrich Tomeček     †27.11.2018 

•  Milan Opic      †29.11.2018 

•  Marta Opicová     †1.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Školstvo 
• Karneval po novom 

Dlhé roky sa v obci konal detský karneval v sále kultúrneho domu. 

Pri organizovaní sa striedali rodičia a učitelia, raz zo Základnej školy, raz 

z Materskej školy. Bola to vždy veľká spoločenská akcia. Mohli sa 

prihlásiť aj cudzie deti. Každé dieťa malo v poplatku zaplatené 

občerstvenie a balíček sladkostí a nejakú pozornosť. Tento rok mali 

škôlkari karneval 31.1.2018 v triede MŠ a školáci 1.2.2018 v telocvični 

ZŠ. 

Masky boli ocenené krásnymi a hodnotnými cenami, bolo možné 

zakúpiť si tombolu. Nielen deti boli v maskách, aj pani učiteľky sa obliekli 

do krásnych masiek. V škole bol z obecného úradu požičaný reproduktor 

a mikrofóny. Pani učiteľky sa postarali o skvelú náladu, výborné súťažné 

disciplíny na celé predpoludnie i popoludnie. Všetky deti odchádzali 

domov v skvelej nálade s krásnymi cenami. 

Celú akciu opísala pani riaditeľka Mgr. Gujdanová na web stránke 

ZŠ takto: 

Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v 

našej škole sa stal karneval krásnou tradíciou. V tomto roku sa uskutočnil 1. 

2. 2018 a umocnil tak čaro polročných prázdnin. Deti sa naň tešia celé 

týždne a úporne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia. Pekne vyzdobená 

trieda, nápadité masky, ktoré sa snažili zaujať nielen farebnosťou, ale aj 

originálnosťou, veseliace sa deti, ktoré nechýbali ani tento rok. Zábavné 

súťaže striedali tanečné kolá, masky tancovali a bavili sa vo "vláčiku", 

samozrejme, nesmela chýbať ani tombola. Odmenou pre deti boli zaujímavé 

ceny, ich úsmev na tvári a spokojnosť. Veľké poďakovanie patrí pánovi 

starostovi, ktorý prispel na karneval nielen finančne, ale zabezpečil aj 

ozvučenie. 

Víťazné masky:  1. miesto ROBOT (Šimon Paľa) 

                             2. mieto SLNEČNÝ  OHEŇ (Andrej Kimák) 

                             3. miesto ČERNOŠKO (Peter Ovšaník) 

Blahoželáme, tešíme sa opäť na druhý rok :-) 

https://zssmssmilno.edupage.org/news/#111  

  

https://zssmssmilno.edupage.org/news/#111


• Zápis do materskej školy 
V dňoch 5.3. - 16.3.2018 sa uskutočnil zápis detí do materskej 

školy v Smilne, v septembri nastúpilo 7 detí zo Smilna i z okolitých 

dedín. 

 

• Zápis do Základnej školy 
Dňa 10.4.2018 sa uskutočnil zápis detí do prvého ročníka, 

v septembri nastúpili 4 deti, z toho 2 zo Smilna. V školskom roku 

2018/2019 nastúpilo do školy spolu 21 detí a 2 deti s dochádzkou 

v zahraničí. 

 

• Deň narcisov 13.4.2018 
Pri príležitosti Dňa narcisov dňa 13.4.2018 žiaci Spojenej školy 

v Zborove zavítali do obcí Zborov, Smilno, Stebník, Stebnícka Huta a 

Chmeľová a vyzbierali finančnú čiastku v celkovej hodnote 1 355,-- 

eur. Táto čiastka bude použitá pre onkologických pacientov na 

Slovensku prostredníctvom Ligy proti rakovine. 

Naši spoluobčania zo Smilna venovali spoločne sumu 271,80 

eur. 

Za túto pomoc sme dostali Ďakovný list od Dr. Evy Sirackej. 

 

• Deň Zeme 
Deň 22. apríl 2018 je Medzinárodným dňom Zeme. V Smilne 

sme tento sviatok oslávili už v piatok 20.4. Pri tejto príležitosti 

usporiadal pán starosta Bc. Vladimír Baran krásnu akciu – vysádzanie 

stromov na území divokej skládky na Kremienke. Na túto akciu pozval 

pani učiteľky a deti z miestnej Základnej školy s materskou školou, 

ktorí mali byť hlavnými aktérmi. Ich úlohou bolo vysadiť 35 mladých 

stromčekov – platanov v tvare slovenského dvojkríža.  

Pozvanie prijali aj seniorky zo ZO JDS Smilno, zástupca 

z Družstva podielnikov v Smilne pán Milan Jančošek, predseda SNS 

v Bardejove pán Pavol Goriščák a pán Vladimír Ducár, predseda 

miestnej organizácie SNS Patrik Nižník, poslanci obce a kontrolór obce 



Smilno. Platany boli darom od pána Jána Šurkalu zo Zborova, ktorý sa 

tiež prišiel pozrieť a podporiť túto akciu. Pri úprave pôdy pomohlo 

Družstvo podielnikov. Všetky deti a ostatní zúčastnení dostali pamätný 

list na toto podujatie. Keďže sa v tomto období opravoval miestny 

vodovod a bola prerušená prevádzka školskej jedálne, podujatie sa 

ukončilo malým piknikom. Reportáž o tejto akcii bola zverejnená na 

portáli  

www.ahojbardejov.sk 

http://ahojbardejov.sk/clanky/clanok/2993/v-smilne-vysadili-stromceky-do-tvaru-

slovenskeho-dvojkriza-vznikne-novy-park/#a-prettyPhoto[6GHSGJKK2]/4/ 

 

• Deň matiek 2018 
Ako každý rok, aj v tomto roku sme slávili Deň matiek v našich 

školských zariadeniach krásnym kultúrnym programom, ktorý s deťmi 

pripravili ich pani učiteľky. Ako v škole, tak aj v škôlke bol program 

pestrý, bohatý a rôznorodý i plný emócií. Deti sa striedali v prednese 

básní, spievaní piesní, hre na hudobné nástroje, tanci i dramatickom 

prejave. 

24.5.2018 – Vystúpenie ku Dňu matiek v ZŠ 

25.5.2018 – Vystúpenie ku Dňu matiek v MŠ 

 

• Koncoročný výlet škôlkarov 
Dňa 29.5.2018 sa škôlkari vybrali spolu s rodičmi a pani 

učiteľkami do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Počasie vyšlo na jednotku, 

výlet sa všetkým páčil. Okrem zvierat bolo pre deti atrakciou aj detské 

ihrisko a policajná hliadka pre ZOO. Dokonca si s deťmi aj zapózovali 

do objektívu. Cestou domov deti od únavy zaspali. 

 

• DHZO Smilno a Medzinárodný deň detí 31.5.2018 
Dobrovoľní hasiči zo Smilna prispeli svojou prítomnosťou 

a predvádzaním hasičskej techniky k MDD. Akcia sa konala na 

školskom dvore pri Materskej škole. Deti zo školy i zo škôlky mali 

mimoriadny zážitok pri pohľade na hasičov v akcii. Nehasil sa však 

http://www.ahojbardejov.sk
http://ahojbardejov.sk/clanky/clanok/2993/v


požiar, voda zo studne na školskom dvore poslúžila na zavlaženie 

ovocných stromčekov a prepláchnutie potrubia na odvod povrchovej 

vody po oprave vodovodu.  

 

• Výlet do Bardejova v deň detí 
Deň detí 1.6.2018 oslávili žiaci ZŠ v Smilne už tradične 

v Bardejove na vystúpení Súkromnej základnej umeleckej školy, tzv. 

Modrej zušky v Športovej hale. Vystúpenie malo názov Modrý svet II. 

Po vystúpení si deti a pani učiteľky dali dobrý koláčik v cukrárni.  

Škôlkari oslávili Deň detí tancom a šantením na disko párty 

v triede. 

 

• Výlet školákov – Alpinka Košice 
V piatok 8.6.2018 sa uskutočnil školský výlet žiakov Základnej 

školy. Deti sa vyšantili v areáli Alpinka v Košiciach. Bol pre nich 

pripravený program pod vedením animačného tímu s indiánskou 

tematikou. Deti sa zároveň povozili na historickom detskom vláčiku 

Katka. Kto bol hladný, mohol si objednať obed v miestnej reštaurácii. 

 

• Noc v škole 
Parádna akcia pre školákov bola pripravená pod vedením paní 

učiteliek Mgr. Gujdanovej a Mgr. Kohútovej. V piatok 15.6.2018 prišli 

deti na vyučovanie ako zvyčajne, ale boli už nabalení spacákmi, 

dekami, vankúšikmi, lebo ich čakala Noc v škole. Poobede si deti 

vyzdobili telocvičňu, nafúkali balóny a vyšantili sa na diskotéke. 

Večeru mali v školskej jedálni a pochutili si na parených buchtách. 

Aby sa deťom lepšie spalo, urobili si dlhú prechádzku po obci. 

V sobotu ráno sa akcia skončila po raňajkách – rožkoch s kakaovým 

mliekom. 

 

• Plavecký výcvik 
Po dvoch rokoch, kedy sa plaváreň rekonštruovala, sa žiaci 

miestnej základnej školy znova zúčastnili plaveckého výcviku. Výcvik 



trval 6 pracovných dní v mesiaci október, deťom sa venovali dvaja 

tréneri, ktorí ich rozdelili na dve skupiny – plavcov a neplavcov. Aj 

v dnešnej počítačovej dobe sú deti telesne zdatné a splývanie, plávanie 

kraula, plávanie pod hladinou im išlo veľmi dobre. 

 

• Jesenný výlet do Bardejovských Kúpeľov 
Počasie v októbri prialo a naše pani učiteľky prekvapili svojich 

žiakov pekným výletom do Bardejovských Kúpeľov, kde si v Kine 

Žriedlo spoločne pozreli rozprávku Transylvánia 3. Návšteva Kolonády 

a nákup kúpeľných oblátok patrí k tomu. 

 

• Divadelné predstavenie v Prešove 
Jeseň v tomto školskom roku by sa právom dala nazvať 

kultúrno-športovou. Dňa 8. 11.2018 zorganizovala pani riaditeľka 

Mgr. Silvia Gujdanová ďalší výlet pre našich žiakov. Spoločne sa 

vybrali vlakom do Prešova na divadelné predstavenie Neboj sa, ktoré 

bolo hrané v Divadle Alexandra Duchnoviča. Predstavenie bolo 

zábavné, deťom i dospelým sa páčilo. Po návrate do Bardejova si deti 

ešte pochutili na zákusku v cukrárni. 

 

• Mikuláš, čo nám dáš? 5.12.2018 
Aj tento rok sa o návštevu Mikuláša, anjela a čerta postaral 

predseda SNS v Bardejove Mgr. Pavol Goriščák so svojimi kolegami. 

Obdarovali žiakov Základnej i Materskej školy v Smilne a potešili 

i vystrašili ich malé dušičky.  

Informácia o tejto akcii bola zverejnená aj s fotografiami na 

portále Ahoj Bardejov. 

 

• Vystúpenie v BJ – TRI BODKY, 7.12.2018  
Každoročne sú naši žiaci pozvaní na vystúpenie Súkromnej 

základnej školy, Dlhý rad 30 v Bardejove na zimný program konaný 

v Športovej hale v Bardejove. Tohto roku mal názov Tri bodky a niesol 

sa v duchu príbehu notoricky známej Popolušky. Celkové vystúpenie 



pre školy trvalo cca. 1 hodinu a predstavili sa v ňom spevácke, 

hudobné, tanečné i literárno-dramatické zoskupenia umeleckej školy. 

Po vystúpení sa žiaci zastavili v cukrárni na koláči, nech je výlet ako sa 

patrí. 

 

• Vianočná besiedka školákov a škôlkarov 
V čase adventu sa deti zvyčajne pripravujú na vystúpenia s 

vianočnou tematikou. Túto krásnu tradíciu zachovávajú aj pani 

učiteľky v miestnej materskej i základnej škole a rodičia sa preto majú 

na čo tešiť.  

Dňa 19.12.2018 pripravili vianočnú besiedku škôlkari a 

20.12.2018 školáci. Našim pedagógom patrí veľké ďakujem za všetok 

čas, energiu a trpezlivosť, ktorú venujú deťom naviac. Každý rok nové 

a nové piesne, básne, scénky a kostýmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Výstavba obce 
 

• Prvé práce v obci 
Vďaka teplému počasiu bez snehu sa mohli pracovníci Obecného 

úradu v Smilne venovať iným prácam ako je odhrňovanie snehu 

a posýpanie komunikácií kamenivom. Počas prvého pracovného týždňa 

odstránili z ulíc rozhlasové žlto-zelené stĺpy, ktoré už prestali slúžiť, 

keďže reproduktory miestneho rozhlasu boli osadené na betónové 

elektrické stĺpy. 

 

• Klzisko na rybníku 
Počas jarných prázdnin na prechode mesiacov februára a marca 

dobre prituhlo. Pán starosta s poslancami a kamarátmi využili tento 

čas a vyrovnali zľadovatenú plochu rybníka, aby sa starší i mladší 

mohli vyšantiť na korčuliach. 

 

• Rekonštrukcia salónika KSB 
Začiatkom marca prebehla rekonštrukcia miestnosti salónik 

v kultúrno-správnej budove. Stena za kachľovcom bola obložená 

umelým kameňom. Zo stien bol odstránený bukasový obklad. Všetky 

steny boli upravené za pomoci murárskej sieťky a novej vrstvy 

omietky. Strop je olemovaný polystyrénovou lemovkou. Steny sú 

omaľované na bielo, len stena smerom k sále je vo farbe lila. 

 

• Orezávka líp, odstránenie líp z parkoviska 
Začiatkom marca boli orezané lipy na starom cintoríne 

a vyrezané 2 lipy v blízkosti parkoviska. Pôvodné parkovisko bolo 

zúžené z dôvodu osadenia betónových zvodidiel pri úprave hlavnej 

cesty. Po dohode s Farským úradom v Zborove a odborom životného 

prostredia v Bardejove dal starosta vyrezať 2 lipy, aby zlepšil 

podmienky pre parkovanie veriacich. 

 

 



• Žiadosť o dotáciu na požiarnu zbrojnicu 
Dňa 5.4.2018 bola z obecného úradu podaná žiadosť o dotáciu 

na opravu budovy starého obchodu na Požiarnu zbrojnicu DHZ obce 

Smilno s výškou 30 000,-- EUR. Žiadosť bola schválená v plnom 

rozsahu a v decembri 2018 prevedená na grantový účet obce. Práce 

majú byť zrealizované do konca roka 2020.  

 

• Žiadosť o dotáciu na obecný kalendár 
Z príležitosti blížiaceho sa jubilejného roku 2019, čo je 770 rokov 

od prvej písomnej zmienky o obci Smilno, požiadal starosta obce Bc. 

Vladimír Baran dňa 9.4.2018 o finančnú dotáciu z rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja na vydanie obecného kalendára 

s názvom Premeny obce Smilno vo výške 1 000,-- EUR. Dotácia bola 

schválená, obec doplatila cca. 650,-- EUR a vydala kalendár s fotkami 

miestnych budov, okolitej prírody, pravidelných spoločenských 

a športových akcií ako aj historických fotografií od občanov obce. 

Obálka je zdobená obrazmi miestnych umelcov: Janky Baranovej, 

Alžbety Smolkovej a Mareka Horbaja. 

 

• Brigáda v Džvirniku 
Dňa 11.4.2018 v poobedňajších hodinách sa uskutočnila 

brigáda v našom lese Džvirnik zameraná na odstránenie odpadov, 

ktoré nie sú v prírode biologicky rozložiteľné. Túto akciu spoločne 

zorganizovali starosta obce so zastupiteľstvom a ZO JDS v Smilne, 

ktorí sa zúčastnili v hojnom počte. Spolu sa brigády zúčastnilo cca. 25 

ľudí všetkých vekových kategórií – od študentov po seniorov. Pridali sa 

aj zástupcovia okresnej organizácie strany SNS pán Pavol Goriščák 

a Vladimír Ducár a predseda miestnej organizácie SNS Patrik Nižník. 

Odpadu bolo veľa a rôzneho charakteru – sklo, plasty, PET fľaše, 

stavebný odpad ako lepenka, sadrokartón, tehly, staré odevy, topánky, 

pneumatiky, nebezpečný odpad i komunálny odpad. Nič z toho do lesa 

nepatrí, takto sa to učia už deti v škôlke. Brigádnici nazbierali okrem 

iného 70 vriec odpadu, čo zabralo plochu troch vlečiek.  



• Čistenie cintorína po jarnej orezávke líp na cintoríne 
Jarné práce v Smilne pod záštitou starostu obce pokračovali 

a 17.4.2018 sa stretli pracovníci obecného úradu a muži a ženy zo ZO 

JDS v Smilne na starom cintoríne, aby pomohli pri odpratávaní 

konárov po orezávke líp.  

 

• Prístrešok v škôlke 
Školský dvor za budovou Materskej školy v Smilne je výborné 

miesto na hranie, je tam zátišie, bez vetra a celé poobedie tam svieti 

slniečko. No niekedy je slniečka až príliš a deti sa nemajú kam ukryť. 

Tento rok sa v apríli dočkali nového prístrešku, ktorý okrem tieňa 

poskytuje aj ochranu zadného vchodu.  

Materiál a práca boli financované z rozpočtu obce. O kvalitu 

a krásny vzhľad sa postarali stolári Milan Špak a Peter Kimák ml. 

Stavba bola dokončená počas prázdnin uložením zámkovej dlažby, 

ktorú grátis urobili pán starosta V. Baran, Vladimír Tomeček, Jozef 

Lukáč. Terén následne upravili pracovníci Obecného úradu. 

 

• Planírovanie vojenského cintorína v Smilne 
Po vykopávke pozostatkov po 2. svetovej vojne na vojenskom 

cintoríne v Smilne zostal povrch hrboľatý, bolo obtiažne udržiavať ho. 

Za pomoci Družstva podielnikov v Smilne, ktoré poskytlo techniku bolo 

možné upraviť cintorín do lepšieho stavu.  

 

• Orezávka krovia pri vstupe do Smilna 
Na Mareka sa zvyknú sadiť uhorky. Tento rok sa naši Marekovia 

– poslanec a hlavný kontrolór rozhodli spojiť príjemné s užitočným 

a oslavovať meninový deň až po dobre vykonanej práci.  

Starosta, poslanci a hlavný kontrolór sa dňa 25.4.2018 stretli 

na našej „Hurke“, aby vyrezali divoké kríky a krovie, ktoré rástlo 

pomedzi stromy lemujúce vstup do našej obce od Zborova. 

 

 



• Oprava vodovodného potrubia na ceste pri kostole 
V roku 2017 zaslal starosta obce Vladimír Baran na Krajské 

riaditeľstvo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. žiadosť 

o komplexnú opravu vodovodného potrubia na ceste od č. 152 okolo 

kostola a MŠ. Na tomto úseku sa opakovane vyskytovali poruchy, čo 

bol problém predovšetkým pre prevádzkovaní MŠ a školskej jedálne. 

Okrem výmeny vodovodného potrubia žiadal starosta aj osadenie 

hydrantu ku MŠ, lebo v blízkosti sa žiadny nenachádzal. Žiadosti bolo 

vyhovené a rekonštrukcia vodovodu v Smilne bola zaradená do plánu 

prác Odštepného závodu VVS v Bardejove. 

Počas dvoch týždňov od 16.-27. apríla 2018 prebiehali stavebné 

práce na potrubí. V tomto období bola aj prerušená prevádzka MŠ na 4 

dni. Na budúci rok sa počíta s novým asfaltom na tejto ceste. 

 

• Úprava terénu parkoviska pri MŠ 
Po stretnutí starostu obce s Mons. Bernardom Boberom – 

arcibiskupom-metropolitom a ekonómom Arcibiskupstva v Košiciach 

začali práce aj na cirkevnom pozemku „pod palánkom“.  

Bol odstránený plot a odstránená časť zeminy, aby sa rozšírila 

plocha pre parkovisko a miestnu komunikáciu.  

 

• Oprava asfaltu na ceste pri ZŠ 
Dňa 3.5.2018 bola opravená cesta pri ZŠ asfaltovými záplatami 

– dočasné riešenie, kým dôjde k celkovej oprave vozovky a chodníka na 

tejto ulici. 

 

• Opravy počas leta 
Počas letných prázdnin boli vykonané viaceré rekonštrukčné 

a opravné práce v budovách ZŠ a MŠ.  

V ZŠ bol havarijný stav s chlapčenskými a učiteľskými toaletami. 

Potrubnou sondou bola zistená chyba v kanalizácii – jej 

nepriechodnosť, preto bol prekopaný školský dvor a vykonaná oprava 

potrubia.  



V budove MŠ bol zbúraný kachľovec v spálni a kompletne 

zrekonštruovaná jedáleň – všetky steny, strop, elektrické vedenie, 

zbúraný kachľovec.  

Na základe výberového konania pre rekonštrukciu obecnej cesty 

č. B2, II. etapa, bola s najnižšou cenou vybraná firma STRABAG, s.r.o. 

ako dodávateľ kompletného diela. Pred samotnou realizáciou opravy 

vozovky bolo ešte nutné opraviť priekopy okolo cesty a mosty v správe 

obce.  

 

• Premiestnenie bocianieho hniezda 10.9.2018 
Na základe žiadosti občana obce Smilno Jaroslava Miku bolo 

znova premiestnené bocianie hniezdo. Zmena sa realizovala len v rámci 

pozemku patriaceho obci Smilno. Táto akcia sa mohla vykonať až po 

odlete bocianov z obce, preto sa práce odložili na jeseň. 

 

• Výmena kotla v ZŠ 
Nečakaná prudká zmena počasia si vyžiadala začať 

s vykurovaním už v posledný septembrový týždeň, kedy pani riaditeľka 

ZŠ zistila, že nefunguje kúrenie. Po obhliadke stavu bolo zistené, že 

plynový kotol je v zlom stave a je potrebné ho vymeniť. Plynový kotol 

z kostola bol odstavený a skončil by v zberných surovinách. Keďže bol 

funkčný, bol osadený v Základnej škole, ako dočasné riešenie. 

S výmenou sa začalo 2.10.2018, kedy mali deti voľno, aby im v škole 

nebolo zima. 

 

• Odstránenie pňov z parkoviska pri starom cintoríne 
Dňa 17.5.2018 boli odstránené pne po stromoch, ktoré 

zasahovali do parkoviska pri starom cintoríne. Boli odstránené a terén 

vyrovnaný. 

 

• Protipovodňový vozík 
Na základe písomnej žiadosti v roku 2017 bol obci Smilno odo 

dňa 8.6.2018 zapožičaný „protipovodňový vozík“ od Ministerstva 



vnútra pre potreby DHZ Smilno. Jedná sa o skriňový prívesný vozík, 

ktorý obsahuje všetky potrebné zariadenia ako čerpadlo, 

elekrocentrála a pod., ktoré sú nevyhnutné v prípade silných 

návalových dažďov pri záchrane životov a majetku obyvateľstva. 

 

• Dotácia na požiarnu zbrojnicu 
V septembri 2018 bol na stránke Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

Slovenskej republiky zverejnený dokument o schválených dotáciách 

pre rekonštrukciu požiarnych zbrojníc pre jednotlivé obce Slovenskej 

republiky. V druhom kole sa aj našej obci podarilo uspieť a v októbri 

bola obci zaslaná zmluva na podpísanie, v novembri bola na účet obce 

pripísaná zazmluvnená čiastka 30 000,-- EUR.  

 

• Dotácia na chodník pri škole  
V septembri 2018 bola obci Smilno schválená a preposlaná na 

účet dotácia na rekonštrukciu chodníka pri ZŠ vo výške 7 000,-- EUR. 

Má byť vyčerpaná do konca roka 2019. S prácami sa začne v jari 2019. 

 

• Sadenie gaštanov 
Dňa 28.6.2018 bol dňom výsadby gaštanov popri cestičke pod 

les, kade putujeme ku Stolčeku Panny Márie. Naše seniorky si dali 

záväzok, že tak vykonajú a aj tak spravili, gaštany rastú s oporou. 

 

• Ventily v ZŠ  
Aj tesne pred Vianocami mala miestna ZŠ problém s kúrením. 

Tentoraz to boli ventily, ktoré sa rozhodli, že sa roztečú. Nakoniec to 

dobre dopadlo a tie staré bolo možné opraviť, keďže na trhu už tento 

typ nie je. 

 

• Plán bytovej výstavby v Smilne 
Počas roka 2018 sa staré obecné zastupiteľstvo uznieslo na 

rozhodnutí, že súhlasí s návrhom bytovej výstavby na obecnom 

pozemku v areáli základnej školy. Súčasťou projektu je aj vybudovanej 



novej miestnej komunikácie, popri ktorej by vznikli nové stavebné 

pozemky, prípadne by sa vytvorili lepšie prístupy k domom, ktoré sú 

vystavené v zadnej časti ulice Valal.  

V decembri bol pripravený prvý projekt. Starosta a poslanci však 

navrhovali alternatívne riešenie, ktoré by viac vyhovovalo vzhľadom na 

mnohé pozitíva, ktoré by prinieslo do budúcnosti.  

V januári 2019 je v pláne verejná schôdza, na ktorej by sa mali 

oba varianty odprezentovať občanom Smilna. Prostriedky na výstavbu 

plánuje obec zabezpečiť zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 

• Porucha vodovodu 
Zase sme  v Smilne prežili jedny Vianoce bez vody. Na vodovode, 

ktorý je v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa dňa 

25.12.2018 prejavila porucha a v priebehu dňa bola voda odstavená. 

Na pár hodín bola obnovená dodávka vody a to od rána 26.12. 

2018 pre hornú časť obce a od 18.00 hod. pre dolnú časť obce. Potom 

už voda nešla až do 9:00 hod. dňa 30.12.2018, kedy bola dodávka 

vody obnovená.  

Počas dní, keď vody nebolo, zabezpečovala VVS, a.s. pitnú vodu 

prostredníctvom pojazdnej cisterny, ktorá niekoľko krát prešla po obci 

doobedu a ešte podvečer. Pre zlé počasie, rozmočenú pôdu a teda zlý 

prístup k žriedlu i k rezervoáru, sa práce na oprave sťažili a 

odstránenie poruchy trvalo dlhšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Kultúra 
• Nový rok  

Nový rok 2018 sme privítali za nezvyčajne teplého a hmlistého 

počasia. Ohňostroje napriek tomu burácali obcou z každej strany. 

Teploty sa držali tesne nad nulou, po 1. januári zmizla s dažďom aj 

tenučká snehová pokrývka. Mrazy sa vrátili až vo februári, v noci z 5. 

na 6. 2. klesla teplota pod – 15 C.  

 

• Novoročný koncert talentov 
Prvou spoločenskou akciou v našej farnosti bol Novoročný 

koncert talentov organizovaný 7.1.2018 v Kostole sv. Anny v Dlhej 

Lúke. Z našej filiálky sa zúčastnili Benjamín Harňák s hrou na husle. 

Doprevádzala ho na keyboarde Mgr. Marta Kmeťová. S hrou na 

saxofóne sa predstavil Lukáš Magoč. 

 

• Veľkonočná tancovačka 1.4.2018 
Po dlhom čase sme v Smilne opäť tancovali v sále miestneho 

kultúrneho domu. Vďaka angažovanosti kultúrno-športovej komisie, 

pána starostu a viacerým sponzorom sa priaznivci tanca a dobrej 

nálady stretli pri dobrej hudbe a lahodnom jedle Jožka Amrogoviča vo 

veľkonočnú nedeľu.  

Do tanca hrala začínajúca no výborná hudobná skupina AXON. 

Blahoželáme šťastným výhercom tomboly a dúfame, že sa príležitostné 

tanečné zábavy u nás znova rozbehnú.  

 

• Blahoželanie jubilantom  
Prvé kolo blahoželaní občanom s okrúhlym jubileom 

v seniorskom veku sa uskutočnilo 30.4.2018. V poobedňajších 

hodinách navštívili našich spoluobčanov pán starosta Vladimír Baran 

a poslanec pán Marek Kravčík, aby krátkou návštevou a darčekom 

potešili deviatich dôchodcov: 

Ing. Miloslav Chramec   70 r. 



Mária Tomiková    70 r. 

Jozef Špak     85 r. 

Vladimír Mačuš    70 r. 

Karol Špak     85 r. 

Mária Kenderová    70 r. 

František Kravčík    70 r. 

Mária Baranová    70 r. 

Helena Baranová-Tomiková  70 r. 

 

V období od júna do októbra tohto roka oslávili krásne životné 

jubileum šiesti seniori našej obce. Starosta obce Vladimír Baran 

spoločne so zástupcom starostu Jozefom Randárom ich navštívili dňa 

6.11.2018, aby im odovzdali blahoželanie a dar: 

Pavlína Gurská   80 r. 

Pavol Kravec   85 r. 

Pavlína Petrušová   85 r. 

Mária Kravcová   85 r. 

Emil Majcher   70 r. 

Mária Paľová   70 r.  

 

Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme čo najviac zdravia, šťastia, 

pokoja a Božích milostí.  

 

• Juniáles 
Druhý ročník Juniálesu, ktorý organizovalo Poľovnícke združenie 

Ondava, sa konalo v sobotu 16.6.2018 v centre obce pri kaviarni 

Alnus a na volejbalovom ihrisku. Program sprevádzalo vystúpenie 

lesničiarov a trubačov. Pre hostí bol pripravený poľovnícky guľáš 

a čapovaná kofola. Deti sa mohli vyšantiť na nafukovacom hrade.  

 

• Uvítanie detí do života obce 
Po dvoch rokoch sa u nás znova konala akcia uvítania 

najmladších občanov našej obce. V nedeľu 17.6.2018 sa v sále 



Kultúrneho domu v Smilne zišli rodičia so svojimi deťmi. V rokoch 

2016-2017 sa spolu narodilo 17 detí, z toho len 4 chlapci. Podujatie sa 

začalo vystúpením detského speváckeho zboru Súkromnej základnej 

umeleckej školy v Bardejove pod vedením Mgr. Marty Kmeťovej. 

Oficiálne podujatie otvoril starosta obce Bc. Vladimír Baran 

príhovorom k rodičom,  prianím všetkého najlepšieho pre deti a 

prípitkom. Program pokračoval vystúpením Zuzanky Rondzikovej 

a Sárky Kravčíkovej, ktoré predniesli básne, a flautovým sólom Terezky 

Mačušovej. Následne boli deťom odovzdané vecné a peňažné dary od 

Obce Smilno z rúk pána starostu. Väčšie detičky sa spolu zabavili na 

parkete s hračkami a balónmi, rodičia si posedeli pri malom 

občerstvení.  

Ďakujeme všetkým, ktorí pri tejto akcii pomohli a rodičom, že 

prijali pozvanie a spoločne strávili nedeľné popoludnie.  

 

• Výstava historických fotografií a výtvarných prác 
Po zverejnení výzvy na vyhľadanie a zapožičanie historických 

čiernobielych fotografií, prišli na Obecný úrad viacerí, ktorí v svojich 

domácich albumoch našli vzácne pamätné fotografie. Našlo sa aj 

niekoľko zaujímavých dokumentov, ako cestovné pasy, modlitebné 

knihy a pod. Najstaršia kniha je z roku 1889.  

Prvú malú výstavu sme pripravili pri príležitosti návštevy našich 

poľských priateľov 5.7.2018. Výstava fotografií je stále v sále 

kultúrneho domu, kde si ju môžete pozrieť počas pracovných dní. 

Popri fotografiách sú vystavené aj výtvarné práce žiakov našej 

Základnej školy. Väčšinou sú to veľké formáty A3 s rôznou tematikou. 

Tieto práce boli úspešné na viacerých výtvarných súťažiach, do 

ktorých ich prihlásila pani riaditeľka Mgr. Silvia Gujdanová.  

Fotografie stále zbierame, výber do knihy o Smilne bude iste 

zaujímavý. 

 

 

 



• Výstava Plody zeme  
V čase od 16. – 19.9.2018 sa konal štvrtý ročník výstavy Plody 

zeme. Výstava ovocia a zeleniny zo smilnianskych záhrad bola 

umiestnená v sále Kultúrneho domu v Smilne. Okrem seniorov 

a okoloidúcich návštevníkov sa krásnymi i zvláštnymi kúskami 

pokochali aj deti miestnej základnej školy, ktoré tu strávili 

dvojhodinovku výtvarnej výchovy.  

 

• 4. ročník Výstava darov zeme 16.9.2018 
Koncom leta a príchodom jesene, každý hospodár sa chce 

popýšiť svojou úrodou, ako náhradou za drinu na poliach a 

záhradkách počas roka. Aj tohto roku počas septembrovej schôdze ZO 

JDS Smilno,  seniori usporiadali výstavku „Dary zeme.“ (viď vyššie) 

 

• Krátka návšteva obce – Veliteľ vzdušných síl SR 
Pri príležitosti 74. výročia Karpatsko – duklianskej operácie, dňa 

5.10.2018 navštívil obec Smilno veliteľ vzdušných síl Slovenskej 

republiky brigádny generál Ing. Ľubomír Svoboda.  

Vrtuľník Ministerstva vnútra s ním priletel na miestne futbalové 

ihrisko a starosta obce Bc. Vladimír Baran mu poskytol prevoz do 

miestneho ubytovacieho zariadenia Alnus Caffee. Pán generál tu strávil 

jednu noc, na ďalší deň po oslavách vo Svidníku sa vrátil vrtuľníkom 

naspäť domov. Následne pán starosta dostal ďakovný list za srdečné 

prijatie v našej obci. 

 

• Úspech Pani Heleny Marcinovej 
Pani Helena Marcinová sa dlhoročne zúčastňuje súťaží v 

prednese poézie a prózy. V posledných rokoch reprezentuje aj JDS 

Smilno. V roku 2018 sa zúčastnila niekoľkých súťaží, kde aj uspela.  

Dňa 28.5.2018 získala pani Marcinová 1. miesto v prednese 

prózy v rámci okresnej súťaže v prednese poézie, prózy a vlastnej 

tvorby seniorov, ktorá sa konala v Bardejove pod záštitou JDS v 

Bardejove. 



Dňa 6.6.2018 dostala diplom za účasť na krajskej súťaži v 

prednese poézie a prózy seniorov. Súťaž bola organizovaná Krajskou 

organizáciou JDS Prešov. 

V roku 2018 sa zúčastnila aj stolných hier organizovaných OO 

JDS Bardejov, kde získala 3. miesto v hre "Človeče, nehnevaj sa!" 

V októbri 2018 bol pani Helene Marcinovej udelený Ďakovný list 

ako členke ZO JDS Smilno za dlhoročnú obetavú prácu, dobrovoľnícku 

činnosť, podporu medzigeneračnej solidarity v prospech rozvoja JDS. 

 

• Adventný veniec 
K adventnému obdobiu patrí predovšetkým adventný veniec. 

Prvýkrát svietil pred obecným úradom v Smilne presne pred rokom. 

Keďže kovová konštrukcia je už hotová, tento rok bola výzdoba venca 

„hračkou“.  

Pri výzdobe sa 30.11.2018 zišli Elena Kimáková, Jozefína 

Baranová, Jana Majcherová a Silvia Paľová. Veniec bol osadený na 

schodišti Obecného úradu, chránený pod strechou a zároveň vyvýšený, 

aby bol dobre viditeľný.  

Pri sv. omši 2.12.2018, ktorá sa konala v Kultúrnom dome, ho 

pán kaplán Marek Vajs posvätil a večer už mohla veselo svietiť prvá 

svieca, v našom prípade žiarovka. 

 

• Knižnica v Smilne 
Knižnica plná kníh je verejnosti k dispozícií spravidla každú 

druhú sobotu a stará sa o ňu v tomto roku Martina Kravčíková, mladá 

študentka vysokej školy.  

V priebehu roka bol knižničný fond obohatený o 167 kníh. 

 
 

 

 

 



VI. Cirkevný život 
• Voľby do ružencového bratstva  

V nedeľu poobede, dňa 4.2.2018, sa uskutočnili voľby horliteľov 

a finančnej komisie. Počet ruženčiarov patriacich do spoločenstva sa 

po duchovnej obnove v novembri 2017 znížil, vytvorilo sa už len 5 ruží 

živého ruženca, mnohí odstúpili alebo sa nahlásili do večného alebo 

svätého ruženca. Hlavnou horliteľkou zostala pani Anna Greškovičová 

po tajných voľbách, novými horliteľkami jednotlivých ruží sa po 

voľbách stali Anna Greškovičová, Ing. Silvia Paľová, Mgr. Mária 

Račková, Mária Kurtyová, Valéria Miková. Členkami finančnej komisie 

sa stali Mgr. Mária Paľová a Ing. Silvia Paľová. 

 

• Veľká noc 
Veľkonočné sviatky prebiehali v obci v tradičnom kresťanskom 

duchu, v spojení so všetkými cirkevnými i ľudovými tradíciami. 

Slávnostnú svätú omšu vo veľkonočnú nedeľu spríjemnil Zbor pri 

kostole sv. Štefana Uhorského pod vedením Marty a Eda Kmeťovcov. 

Pašie spievali mladí chlapci, ktorí nahradili staršiu generáciu a to: 

Fabián Kurtý, Sebastián Kmeť a Lukáš Paňko. 

 

• Birmovka vo farnosti 
Spoločná sviatosť birmovania bola v našej farnosti vysluhovaná 

dňa 21.4.2018 vo farskom kostole v Zborove. Zo Smilna prijali túto 

sviatosť 7 mladí ľudia: Viktor Velička, Kristián Gmitter, Natália 

Mačušová, Olívia Tomiková, Kurtý Martin, Oliver Lacek, Katarína 

Bačová. 

 

• Prvé sväté prijímanie 6.5.2018 
Tento rok sa prvého svätého prijímania zúčastnilo 7 detí 

navštevujúcich Základnú školu s materskou školou v Smilne: Viktória 

Petrušová, Sára Kravčíková, Zuzana Rondziková, Filip Kmec, Jozef 

Lukáč, Matúš Pecha, Ján Gujdán.  



Slávnosť celebroval pán kaplán Mgr. Marek Vajs, ktorý sa deťom 

venoval celý školský rok na hodinách náboženstva. Na príprave 

slávnosti sa podieľali rodičia a manželia Kmeťoví. K slávnostnej 

atmosfére prispel aj miestny spevácky zbor. 

 

• Práce na prístavbe Kostola sv. Štefana Uhorského 
V máji sa vykonali práce súvisiace s kanalizáciou budúcej 

sakristie pri našom kostole, v júni pokračovali práce súvisiace 

s potermi podláh. Dňa 15.7.2018 podal správu o aktuálnom stave 

stavebných prác a stave finančných prostriedkov Ing. Marek Horbaj. 

Informoval o ďalších prácach, ktoré majú nasledovať do konca 

prázdnin a o najdôležitejších prácach v kostole, ktoré sa budú 

vykonávať po 17.9.2018, kedy bude kostol uzavretý pre vykonávanie 

sv. omší. Jedná sa o vyrazenie otvoru z novej sakristie do ľavého krídla 

kostola, otvorenie starej sakristie, osadenie nových okien a dverí, 

vymaľovanie kostola, podlahové kúrenie vo svätyni, osadenie 

mramorového obetného stola.   

Zároveň vyzval veriacich, aby sa zapojili do prác na našom 

chráme. V sobotu 4.8.2018 sa pri prístavbe konala brigáda, bol 

upravený terén okolo celého kostola a chodníkov.  

 

• Kňazi vo farnosti Zborov 
K 1.7.2018 boli do služby pri oltári vo farnosti Zborov poslaní 

dvaja noví kňazi. Novým farárom a správcom farnosti sa stal Mgr. 

Peter Novák, ktorý k nám prišiel z farnosti na Sídlisku KVP 

v Košiciach, kde pôsobil 10 rokov ako dekan. Pán farár JCDr. Peter 

Bučko, PhD.  bol poslaný do farnosti Hažlín. Pán kaplán PaedDr. Mgr. 

Miloš Jalčák bol poslaný do farnosti vo Svidníku a nahradil ho 

novokňaz pochádzajúci z Veľkej Sitnice v okrese Humenné Peter 

Pasternák. Pán kaplán Marek Vajs u nás zostáva už štvrtý rok ako 

kaplán. 

 



• Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 
(Vincentky) 

Začiatkom roka 2018 našu obec navštívili zástupkyne rehoľného 

radu Vincentiek na Slovensku z radu laikov. Oboznámili veriacich 

s možnosťou začleniť sa do Združenia Zázračnej medaily, ktorého 

cieľom je šíriť úctu k Nepoškvrnenej Panne Márii.  

V obci to znamená vytvoriť modlitebnú skupinu rodín, ktoré by 

sa počas 1 týždňa 1 – 2krát do roka modlili v svojich rodinách k Panne 

Márii. Rodiny si postupne odovzdávajú drevenú kaplnku so sochou 

Panny Márie. Ide o takzvanú Podomovú návštevu Panny Márie 

zázračnej medaily. Začiatkom leta bola Kaplnka odovzdaná veriacim zo 

Smilna a putuje po rodinách.  

 

• Rekonštrukcia Kostola sv. Štefana Uhorského 
V nedeľu 16.9.2018 sa v našom kostole konala posledná sv. 

omša ešte v pôvodných priestoroch.  

V pondelok 17.9.2018 bola zvolaná veľká brigáda, kostol bol 

vyprázdnený. Lavice boli odložené do obecného stanu na cintoríne 

hneď vedľa kostola. Podobne oltár Božského srdca Ježišovho i malé 

prenosné oltáriky Panny Márie, sochy a obrazy, ktoré boli na stenách 

chrámu. Chlapi odstránili drevený palubkový obklad po celom 

vnútornom obvode kostola. Otvorili priestor do starej sakristie. 

V nasledujúcich dvoch týždňoch každý deň okrem nedieľ 

prebiehali brigády pod vedením pána Ing. Mareka Horbaja. Niekedy 

bolo chlapov viac, niekedy menej. Ženy a pán starosta Vladimír Baran 

sa striedali vo varení a pečení pre robotníkov. Vykonané práce boli: 

dokončenie chodníka k novej sakristii, vymurovanie a zabetónovanie 

nového pódia vo svätyni, základ pre osadenie oltára, základ pre obetný 

stôl, zamurovanie dverí do sakristie, vybúranie dverí do novej sakristie, 

odstránenie všetkých okien a dverí a osadenie nových hliníkových 

okien a plastových dverí, osadenie nového elektrického vedenia pre 

osvetlenie, zásuvky, nové ozvučenie i svetelnú projekciu. Bola 

odstránená i mozaika ukrižovania z východnej strany kostola, 



vzniknutý otvor bol zamurovaný. Mozaika bola uložená do novej 

drevenej krabice. V pláne je drevený rám, ktorý by bol osadený na 

severnej strane kostola a mozaika by bola podsvietená. Nový pán farár 

vdp. Novák rozhodol, že okrem pódia bude vhodné osadiť podlahové 

kúrenie v celej hlavnej lodi kostola, preto boli odstránené všetky 

radiátory, kotol i časť mramorovej podlahy, aby sa podklad zarovnal 

a bolo možné uložiť vrstvu polystyrénu, rehau trubiek na podlahové 

kúrenie a zaliať ich cementovou vrstvou pred kladením novej dlažby. 

Podlahové kúrenie bolo osadené v treťom týždni intenzívnej prestavby 

od 1. do 5. októbra 2018. Zároveň pokročili aj práce v novej sakristii 

a to natiahnutím omietky na steny. 

Od 17.9.2018 sa sv. omše od pondelka do soboty konajú 

v Dome nádeje. Nedeľné sv. omše sú slúžené v sále Kultúrneho domu 

v Smilne. Organizačne je to trošku náročné, keďže počas víkendov sa 

v salóniku, príp. v sále konajú rôzne rodinné oslavy a teda sa využíva 

aj kuchyňa. 

 

• Obnovenie slávenia sv. omší v Kostole sv. Štefana Kráľa v Smilne 
V decembri sa v kostole pracovalo veľmi usilovne, cieľom bolo 

mať Vianoce v chráme. Vystavenie podstavca pre Oltár sv. Štefana, 

jeho preloženie, i preloženie Oltára sv. Kríža, uloženie dlažby, 

keramickej i mramorovej, maľovanie stien, dokončenie elektriny, 

spojazdnenie zvonov, preloženie večného svetla, posledné čistenie, 

postavenie vianočného stromčeka, jasličiek, prevoz jednotlivých častí 

nábytku, obetného stola, ambónu - všetko sa stihlo do Vianoc.  

Vďaka veľmi vlhkému počasiu so slabými mrazmi a častými 

hmlami bolo sušenie stien veľmi namáhavé. Bolo potrebné zaobstarať 

2 zariadenia na odsávanie vlhkosti zo vzduchu. A tak vďaka zanieteniu 

novej generácie šikovných chlapov, chlapcov, žien a dievčat bola prvá 

sv. omša slávená 21.12.2018 o 18:00 hod. Od 17:00 sa tu už konala 

predvianočná sv. spoveď. Posledná sv. omša sa konala v sále 

kultúrneho domu 16.12.2018 o 09:00 hod. 



Práce nie sú ukončené. Ozvučenie je zabezpečené obecným 

reproduktorom s dvoma mikrofónmi. Na obetný stôl a ambón z 

mramoru je potrebné ešte našetriť. Veriaci sa však tešia z obnoveného 

chrámu, kde je útulne vďaka jemne žltému odtieňu stien, ktoré 

výborne hraje s dreveným kazetovým stropom, dreveným zábradlím i 

novými hliníkovými oknami s rámami vo farbe dreva. 

Plánom je zvládnuť celú prestavbu do odpustovej slávnosti 

16.8.2019, na ktorú je pozvaný arcibiskup košickej arcidiecézy Mons. 

Bernard Bober. Dôvodom je konsekrácia nového obetného stola a 

oslávenie 770. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Smilno. 

 

• Koncert talentov Farnosti sv. Margity 
V našej zborovskej farnosti býva krásnym zvykom spríjemniť si 

vzájomne prežívanie vianočného obdobia Koncertom talentov, ktorý sa 

koná vždy v inej obci /filiálke/ farnosti.  

Počas tohtoročného vianočného obdobia sa konal v Smilne. Bola 

to pre našu filiálku veľká česť, že pri tejto príležitosti mohol byť 

predstavený náš čerstvo zrekonštruovaný Kostol sv. Štefana.  

V deň Sviatku sv. rodiny, v nedeľu 30.12.2018, sa v našom 

kostole vytvorila veľmi príjemná atmosféra. Program bol rozdelený na 

dve časti. V prvej časti sa v kostole predstavili chrámové zbory a 

jednotlivci, ktorí odprezentovali skladby s vianočnou tematikou a 

vianočné divadelné predstavenie smilnianskych detí pod vedením 

Marty Kmeťovej. Celým programom v kostole nás sprevádzala Barbora 

Blažeková. Ako prvú uviedla Alexandru Belejovú zo Smilna, ktorá 

zaspievala pieseň Keď na svete smutno bolo. Po nej sa predstavil 

Matičný spevácky zbor Zborovčan pod vedením pána Miroslava 

Micenka so šiestimi vianočnými piesňami. Zbor vystriedala Alžbetka 

Vojtušová zo Zborova, ktorá zaspievala pieseň Daj Boh šťastia celej 

zemi. Poslednými účinkujúcimi zo Zborova boli František Mišek 

a Rastislav Juraši s gitarou a troma piesňami. Po slovnom vstupe 

Barbory Blažekovej s vysvetlením okolností a výsledkom rekonštrukcie 

kostola sa s flautou predstavila Monika Pavluvčíková z Dlhej Lúky. 



Zbor sv. Anny z Dlhej Lúky pod vedením Márie Simovej a dirigentky 

Gabriely Kotuliakovej sa predstavil piatimi vianočnými piesňami. 

Vystúpenie účinkujúcich z Dlhej Lúky ukončila Monika Pavluvčíková 

hrou na flaute. Nasledovalo vystúpenie detí zo Smilna s dramatizáciou 

príbehu Vianočný šašo, ktorý pripravili pod vedením Marty Kmeťovej. 

Jednotlivé divadelné vstupy boli predelené hudobnými vstupmi 

Speváckeho zboru sv. Štefana v Smilne a sólistami: Viktóriou 

Vargovou, Lukášom Paňkom, Sebastiánom Kmeťom, Frederikou 

Rondzikovou, Martou Kmeťovou, Eduardom Kmeťom. Na husliach 

zahral Benjamín Harňák. Celý hudobný sprievod a aranžovanie 

skladieb pripravil a realizoval Eduard Kmeť. Prvá časť programu bola 

ukončená sólom Marty Kmeťovej s piesňou Pie Jesu za doprovodu 

Eduarda Kmeťa na keyboarde.  

Druhá časť programu, konferovaná Viktóriou Rondzikovou, 

pokračovala v sále Kultúrneho domu v Smilne. Tu sa predstavili Lukáš 

Magoč, študent konzervatória, svojou hrou na saxofóne, Helena 

Marcinová prednesom Legendy o Slovensku, členovia ZO JDS Smilno 

tradičným vianočným koledovaním a vinšovaním a skupina hostí zo 

Zborova v zložení: Anton a Jozef Biškovci, Milan Hudk, Ladislav Gulák 

so šarišskými a zborovskými koledami. Program ukončil Lukáš Magoč 

hrou na saxofóne. 

Po tomto programe nasledovalo pohostenie účinkujúcich v 

podobe vianočnej kapustnice s klobáskou a slaninkou a čerstvým 

chlebíkom. Keďže sa veľa spievalo, pitný režim doplnil teplý čaj, káva a 

punč.   

Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim a tým, ktorí sa na tomto 

veľkom podujatí organizačne podieľali. Za poskytnutie priestorov a 

finančnú podporu patrí vďaka starostovi obce Smilno a pastoračnej 

rade pri Kostole sv. Štefana v Smilne. Najväčšie ďakujem však smeruje 

ku gestorke podujatia - našej Marte Kmeťovej, ktorá dodá každej akcii 

nielen formu, ale hlavne dušu.  

 

 



VII. Spolky a organizácie 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Smilno 

• Doskové hry seniorov  
V sobotné popoludnie 10.2.2018 sa zišla partia seniorov zo 

Smilna a niekoľkých mladších, aby strávili príjemné popoludnie pri 

šachu, dáme, človeče nehnevaj sa, kartách, príp. iných spoločenských 

hrách. Spoločnosť mala byť väčšia, pôvodne mali prísť aj 14 členovia 

ZO JDS v Zborove. V ranných hodinách však nečakane zomrel člen ich 

výboru p. Rimarčík a tak sa už Zborovčania nedostavili. Nikto nebol 

víťaz ani porazený, raz vyhral ten, potom zasa druhý. Všetci sa pokojne 

zabavili, porozprávali a ochutnali koláčiky od senioriek.  

 

• Seniori a MDŽ 
Dňa 10. marca 2018 sa seniori zišli, aby spoločne oslávili 

Medzinárodný deň žien 

Spoločné posedenie Základnej organizácie JDS otvoril a viedol 

novozvolený tajomník Ján Kravec. Predniesol príhovor i peknú báseň 

venovanú ženám k oslave ich sviatku. Následne boli tohtoroční 

oslávenci obdarovaní sladkým darčekom a piesňou „ Živiteľudyje“.  

Všetkým prítomným ženám predniesol starosta obce slávnostný 

príhovor k sviatku MDŽ a odovzdal kvety. Celá akcia bola financovaná 

z dotácie obecného úradu pre ZO JDS Smilno na rok 2018 v zmysle 

schváleného rozpočtu.   

 
• Okresná spartakiáda seniorov 

Na konci zimy, začiatkom jari, Okresná organizácia seniorov 

v Bardejove začala organizovať spartakiádu seniorov. Aj tohto roku 

nebolo inak, dňa 22.marca 2018 seniori okresu Bardejov sa zišli 

v športovej hale Mier – Bardejov, aby prevetrali stuhnuté svalstvo 

a rozhýbali kosti. Aj tohto roku bola rozšírená účasť o partnerov – 

seniorov z Gorlic.  



Na tejto spartakiáde sa zúčastnili aj seniori našej obce: Anna 

Majcherová, Mária Paľová a Ján Kravec. Naši športovci súťažili iba 

v individuálnych disciplínach nakoľko sa nám nepodarilo postaviť 

súťažné 5 členné družstvo. Napriek tomu seniori – športovci tvrdo 

zabojovali a pri veľkej účasti jednotlivcov nevyšli naprázdno. Domov si 

odniesli pekné medaily. Ján Kravec obsadil 1.miesto,  Anna 

Majcherová a Mária Paľová obsadili 3. miesta v jednotlivých 

disciplínach. Za tieto výsledky im patrí veľké poďakovanie nielen od 

našej základnej organizácie, ale aj pochvalné uznanie od okresnej 

organizácie JDS Bardejov 

 

• Veľkonočné kreácie 
Spoločné stretnutia seniorov ZO JDS v Smilne s deťmi miestnej 

Základnej školy s materskou školou pred veľkými kresťanskými 

sviatkami sa za posledné roky stali samozrejmosťou. Aj počas 

tohtoročného pôstneho obdobia sa spoločne zišli v salóniku 

kultúrneho domu v Smilne, aby voskom a farbami vyzdobili 

veľkonočné kraslice, či vytvorili iné veľkonočné ozdoby. Kým sa vosk 

nahrial, vymaľovali si deti omaľovánky s veľkonočnou tematikou. 

Každý si mohol vyzdobiť polystyrénové vajíčko, či nalepiť filcové 

káčatko na špajličku.  

Seniori sa však rozhodli, že tento rok deti prekvapia a navrhli 

vytvoriť veľké veľkonočné vajce, ktoré by si deťúrence samy vyzdobili. 

Pán starosta spolu so zamestnancami obecného úradu vyrobili z 

polystyrénu a sadry obrovské vajce. Nakoniec bolo veľkým lákadlom 

pre všetkých. Zdobili ho hádam všetci prítomní počnúc deťmi, cez pani 

učiteľky po seniorky.  

Vajce ozdobené akrylovými farbami, filcovými ozdôbkami a 

saténovými stužkami, osadené v prútenom hniezde, stojí pred budovou 

obecného úradu, kde ho krásne vidno z hlavnej cesty.  

Toto stretnutie bolo financované z dotácie obecného úradu pre 

ZO JDS Smilno na rok 2018.  



Tento článok bol zverejnený na facebookovom profile internetovej 

televízie PRESS Svidník. Reportáž o našom veľkonočnom dinosauriom 

vajci a porovnaní nákladov na veľkonočnú výzdobu obce Smilno 

a mesta Svidník natočil vo veľkonočnom týždni s pani Elenou 

Kimákovou redaktor televízie PRESS Svidník. 

 

• Zasaď strom  -  staraj sa o prírodu 
Naša príroda si za posledné roky toho užila dosť ako je treba. 

Ničenie, vynášanie domového odpadu a rôzne iné neprístojnosti. 

Seniorom našej obce to nedalo pokoj a rozhodli sa od reči prejsť 

k činu.   

Dňa 23. apríla 2018 sa zišla malá skupinka: Mária Tomiková, 

Helena Kravčíková, Anna Majcherová,  manželia Kimákovi  a za pomoci 

pracovníka obecného úradu Mariána Kravčíka vysadili alej stromčekov 

pagaštanu konského v počte 56 ks popri ceste na Dzilku od hlavnej 

cesty ku krížu v Brežinách.   

Stromčeky vypestovala Elena Kimáková vo vlastnej záhrade. 

Nakoniec  o pár dní, starosta obce k ním postavil podporné palice.  

 

• Obvodné športové hry -  Beloveža 
Štvrté športové hry seniorov v II. obvode tohto roku  sa konali  

19. mája 2018 v Beloveži.   

Našu organizáciu reprezentovalo 7 členné družstvo a 2 

rozhodcovia. Tieto hry pre nás neboli také úspešné ako predošlé u nás 

v Smilne. Družstvo obsadilo 4. miesto. V jednotlivých disciplínach Ján 

Kravec obsadil dve 2.miesta, jedno 3.miesto, František Lacek  

a Bronislava Paľová obsadili po jednom 3.mieste a v individuálnych 

disciplínach Elena Kimáková obsadila jedno 1.miesto. Aj takto 

nestačilo na postup do okresného kola športových hier.  

Víťazom 4. Obvodných hier sa stalo družstvo JDS Beloveža, 

ktoré obhájilo víťazstvo z 3.Obvodných športových hier seniorov.  

 

 



• Zájazd na Spišský hrad 23.5.2018 
Prišiel mesiac máj a naši seniori si predsavzali naplniť Plán 

práce a uskutočniť poznávací zájazd. Na tento rok si naplánovali 

obzrieť si múzeum výroby soli v Solivare Prešov.  Aj keď nie sme ďaleko 

od Prešova aj tak sme poniektorí boli tam po prvýkrát. Z obhliadky 

a podrobného odborného výkladu sprievodkyne mali sme nesmierny 

zážitok.  

Druhou zástavkou zájazdu bola návšteva Spišského hradu. 

Najprv sme sa občerstvili dobrým obedom na Spišskom salaši a tak 

hurá na kopec pozrieť si skvost Slovenska  -  Spišský hrad. Pre 

niektorých to bolo dosť fyzicky náročné, ale stalo zato vidieť celý objekt 

a artefakty hradu. Celu históriu nám priblížil podrobným odborným 

výkladom sprievodca.   

Na spiatočnej ceste domov vzišiel návrh navštíviť Ružencovú 

záhradu vo Vyšnej Šebastovej. Po spoločnej modlitbe posvätného 

ruženca sme duchovný zážitok mali umocnený výkladom miestneho 

animátora. Zájazdu sa zúčastnilo 26 seniorov Smilna a 10 seniorov zo 

Zborova. Cestovné náklady pre Smilňanov boli hradené z dotácie OÚ 

Smilno pre  ZO JDS Smilno na rok 2018.  

 

• X. ročník Okresných športových hier seniorov  
Obecný úrad Sveržov, ZO JDS Sveržov a Okresná organizácia 

JDS Bardejov dňa 8. júna 2018 usporiadali X. Okresné športové hry 

seniorov v športovom objekte Sveržov. Vzhľadom na malý neúspech  

nášho súťažného družstva na obvodných športových hrách v Beloveži, 

naši športovci sa mohli Okresných športových hier zúčastniť iba 

v individuálnych disciplínach. Aj napriek tomu sme neobišli 

naprázdno. V streľbe zo vzduchovky Ján Kravec obsadil 1.miesto, 

František Lacek obsadil 5.miesto a v hode kriketovou loptičkou Elena 

Kimáková obsadila 2.miesto.  

Týchto športových hier sa zúčastnilo 110 seniorov v 22 

súťažných družstvách základných organizácii a 34 seniorov 

v súťažných disciplínach jednotlivcov. Celkovým víťazom X. Okresných 



športových hier seniorov sa stalo súťažné družstvo 1. ZO JDS 

Bardejov, na 2.mieste sa umiestnilo súťažné družstvo ZO JDS Zborov 

a súťažné družstvo ZO JDS Beloveža z nášho obvodu sa umiestnilo na 

4.mieste. 

Najlepší športovec zo súťažných družstiev v kategórii žien bola 

Helena Konigová  -  ZO JDS Kurov a v kategórii mužov Milan Vabno – 

ZO JDS Zborov.  

 

• Seniorky Smilna v ANTICu Bardejov 2.8.2018 
Pri príležitosti 10. výročia činnosti sociálneho domu pre seniorov 

ANTIC Bardejov, vedenie sociálneho domu pre svojich pacientov 

usporiadali pekné športové popoludnie. Pozvali starostu obce 

Vladimíra Barana aj seniorky z našej obce ako poďakovanie za 

spoločné prežité chvíle, keď sa zúčastnili v Smilne na spoločnom 

posedení počas akcie „Október  -  mesiac úcty k starším“.  

Takisto v predošlom roku naše seniorky boli spríjemniť chvíle 

staroby pekným spevom. O hudobný sprievod sa postarali Marta 

Kmeťová a Martin Tipul - učitelia Súkromnej základnej umeleckej 

školy - Modrá zuška. 

 

• Októbrové posedenie dôchodcov  
Jeseň sa vkradla do našich záhrad. Nielen do polí, ale aj skôr 

narodeným seniorom do života. Tu nadišiel aj zámer „ Október     – 

mesiac úcty k starším“ zvolať seniorov našej obce na spoločné 

posedenie. 

ZO JDS v spolupráci so starostom obce Bc. Vladimírom 

Baranom a obecným úradom zvolali všetkých dôchodcov obce Smilno 

v nedeľu 21.10.2018 na spoločné posedenie do sály kultúrneho domu. 

Spoločné posedenie otvorila a konferovala predsedníčka ZO JDS 

Smilno Elena Kimáková. Privítala prítomných seniorov a hostí. 

Kultúrny program začal vystúpením detí z našej základnej školy. Bol to 

veľmi pekný až dojemný program úprimných detí, ktorý pripravili 

spoločne s pedagogickým zborom ZŠ pod vedením pani riaditeľky Mgr. 



Silvie Gujdanovej. Potom nasledoval príhovor starostu obce Bc. 

Vladimíra Barana. Poďakoval sa seniorom za ich obetavú prácu a ZO 

JDS v Smilne za dobrú celoročnú spoluprácu. Helena Jurečková, 

členka predsedníctva Okresnej organizácie JDS Bardejov, takisto 

poďakovala seniorom za prácu v každodennom živote. Informovala 

prítomných o poslaní a zámeroch organizácie JDS na Slovensku. 

V závere svojho vystúpenia odovzdala ďakovné listy od predsedu 

ústredia JDS Ing. Lipianskeho pre starostu obce Bc. Vladimíra 

Barana, predsedníčku ZO JDS Smilno Elenu Kimákovú, členky ZO 

JDS Helenu Marcinovú, Janu Majcherovú a Bronislavu Paľovú. 

O dobrú zábavu sa postarala seniorska hudobná skupina 

KANTRY zo Zborova pod vedením Antona Biška. Ich krásne hlasy, 

veselé melódie a dobrá nálada povzbudili azda všetkých zúčastnených.  

Chutné občerstvenie pripravil ako vždy Jožko Amrogovič. Celá 

akcia bola hradená z dotácie pre ZO JDS Smilno v rámci schváleného 

rozpočtu na rok 2018.    

 

• Čaro Vianoc prezentované seniormi 
Nadišiel december – adventný čas. Seniorská organizácia ZO 

JDS v Smilne dňa 12.12.2018 pozvala do salónika kultúrneho domu 

žiakov miestnej ZŠ na spoločné predvianočné stretnutie. Seniorky sa 

na túto akciu dobre pripravili. Účelom stretnutia bolo radostné prežitie 

očakávania Vianoc pri ozdobovaní medovníkov, výrobe papierových 

anjelikov a malých ikebán. Po malom úvodnom zvítaní sa deti s vervou 

pustili do práce. Pri zdobení medovníkov im boli nápomocné seniorky, 

 pri zhotovovaní anjelikov pomáhala Ing. Silvia Paľová a pri výrobe 

ikebán Jana Majcherová. Zábava to bola veselá, zaujímavá i chutná, 

keďže pri zdobení prišlo i na olizovanie polevy, či chrúmanie 

medovníčkov. Niektoré deti si stihli vyfarbiť aj omaľovánky s vianočnou 

tematikou.  

V závere nasledovalo krátke občerstvenie. Deti odchádzali domov 

veľmi natešené aj s nádejou na ďalšie stretnutie. Toto stretnutie 

seniorskej organizácie ZO JDS a deti ZŠ bolo veľkým poďakovaním za 



krásny kultúrny program žiakov pod vedením ich pedagógov v rámci 

podujatia „Október – mesiac úcty k starším“.  

Predvianočná akcia s deťmi bola financovaná zo schválenej 

dotácie obecného úradu Smilno pre  ZO JDS Smilno na rok 2018. 

 

• Koncoročné posedenie 
Býva zvykom na konci roka sa stretnúť a poďakovať sa za 

spoluprácu. Aj tohto roku 29. decembra 2018  ZO JDS Smilno zvolala 

na koncoročné posedenie svojich členov, poslancov obecného 

zastupiteľstva, pracovníčku obecného úradu a starostu obecného 

úradu. Po krátkom privítaní, predsedníčka ZO JDS  Elena Kimáková 

zhodnotila doterajšiu spoluprácu, veľmi vďačne sa vyjadrila 

a poďakovala za dotáciu, ktorú obecné zastupiteľstvo schválilo na 

činnosť pre ZO JDS Smilno.  

V ďalšej časti sa starosta obce poďakoval seniorom za aktívny 

prístup pri skrášľovaní životného prostredia, spoluprácu s deťmi ZŠ 

a aktívnu účasť pri usporiadaných  akciách  obce.  

 

Uzavretie partnerstva medzi Gminou Dubiecko a obcou 
Smilno 

• Dožinky v Dubiecku 
Naša obec má už dva roky svojich priateľov v Gmine Dubiecko 

v Poľsku. V rámci zachovania partnerskej a priateľskej spolupráce boli 

obyvatelia našej obce pozvaní na Dožinky, ktoré mali tento rok 

medzinárodný charakter. Slávnosti sa okrem obyvateľov 10 poľských 

Gmin zúčastnili aj obyvatelia z ukrajinskej, nemeckej a našej 

partnerskej obce. Slávnosť Dožiniek sa začala v nedeľu 2.9.2018 

slávnostnou sv. omšou, počas ktorej boli posvätené dožinkové vence 

10 poľských Gmin. Po svätej omši kráčala procesia s dožinkovými 

vencami, štatutármi jednotlivých obci, obyvateľmi, hosťami 

a orchestrom na miestne futbalové ihrisko. Tam pokračovala oficiálna 

časť podujatia a to odovzdávaním dožinkových vencov vojtom svojich 



gmin, oceňovaním troch gmin, ktoré na svojom území dosiahli 

najlepšie výsledky v oblasti poľnohospodárstva. 

Oficiálna časť sa niesla v duchu úcty k práci roľníka a vďake za 

chlieb. Potom nasledoval kultúrny program, v rámci ktorého vystúpili 

mnohé hudobné telesá so spevom, hudbou, či tancom. Vrcholom 

večera bolo vystúpenie populárnej poľskej popovej skupiny Top One.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Telovýchova a šport 
• Smilnianska biela stopa 10.2.2018 

V sobotu bolo síce teplejšie počasie, aké by bolo vhodné na bežky 

a čiastočne pod mrakom, ale podmienky boli v Smilne aj tak dobré. 

Predpoludním sa pred budovou Obecného úradu v Smilne zišlo 25 

lyžiarov, aby spoločne prešli trasu pod Smilnianskym vrchom smerom 

k Chmeľovej a späť. Účastníci boli i zo Zborova a Bardejova. Neďaleko 

na Magure sa konala v tento deň podobná akcia pre bežkárov Po 

stopách Yetiho, preto bol počet účastníkov trošku nižší. Po návrate sa 

všetci zohriali pri teplom čajíku s citrónom a chutnej domácej 

mačanke s chlebom.  

Podujatie bolo spríjemnené premietaním krátkeho filmu 

o postupe prác na zachovaní Zborovského hradu, ktorý poskytol pán  

Vladimír Kaminský.  

 

• Cyril a Metod 5.7.2018 
Podujatie v deň sv. Cyrila Metoda sa vydarilo ako zvyčajne na 

výbornú. Volejbalového turnaja sa zúčastnilo sedem družstiev, z toho 

jedno z Gminy Dubiecko. Tento rok sa na nás Poliaci pripravili 

a poslali k nám študentov zo športového gymnázia, ktorí aj zvíťazili. 

Druhé miesto získalo družstvo reprezentujúce Obec Smilno a tretie 

miesto mladí zo Smilna.  

Ďakujeme aj Matičnému klubu heligonkárov z Bardejova, ktorí 

skvele hrali nielen volejbal ale aj na harmonikách a spríjemnili 

atmosféru tejto akcie. Sviatočný deň strávili u nás aj naši priatelia 

z partnerskej Gminy Dubiecko, ktorým sa naše podujatie veľmi páčilo.  

Sprievodnou akciou volejbalového turnaja bol už 4. ročník súťaže 

o Najdlhší smilniansky zakrucaník. Tento rok sa nám nepodarilo 

prekonať dĺžku z minulého roka 24,85 m., chýbali 2 metre. Napriek 

tomu bolo koláčov dosť pre všetkých. Veľká vďaka patrí všetkým 

ženám, ktoré aj tento rok obetovali svoj čas i suroviny a upiekli také 

množstvo - spolu 57 závinov. Guľáš, koláče, čapované pivo a kofola 



boli pre všetkých záujemcov zadarmo. Celé podujatie podporili: Obec 

Smilno, ZO JDS Smilno, Komunálna poisťovňa, a.s., Kamenárstvo 

Patrik Nižník, OR SNS v Bardejove.  

Druhý deň návštevy na Slovensku mal byť strávený na Zborovskom 

hrade. Poliaci si však vybrali radšej obhliadku Bardejova. Keďže plán 

je plán a počasie prialo, vybrala sa skupina zo Smilna aj tak na 

Zborovský hrad. Ďakujeme pánovi Vladimírovi Kaminskému za 

sprevádzanie.  

 

• Cyklistický okruh 23.9.2018 
Aj tento rok sa cyklistického okruhu zúčastnila skupina ľudí, 

ktorí radi cítia vietor vo vlasoch. Počasie bolo dosť veterné, ale 

príjemnejšie než horúčava minulého roku. Okruhy boli dva. Dlhá trasa 

viedla cez Zborov smerom na Becherov, Ondavku až do Nižnej Polianky 

a späť do Smilna. Krátka trasa bola k studničke v Džvirníku a späť, ale 

deti ju zvládli až po Šarišské Čierne. Cyklistiky sa zúčastnilo cca. 40 

mužov a žien, chlapcov a dievčat. Veková kategória bola pestrá, 

najmladší účastník mal 5 rokov. Všetci začali pri budove Kultúrneho 

domu. Ukončenie s občerstvením bolo v Alnuse, čím sa chceme 

poďakovať Ing. Marekovi Barnovi za sponzoring vo forme čapoveného 

piva a kofoly ako aj príjemných priestorov Café Alnus. Guľáš 

sponzoroval Obecný úrad.  

 

• Turistická trasa 
V októbri 2018 prišla ponuka zaznamenania ešte 

nepublikovaných cyklistických a turistických trás v regióne Ondavskej 

vrchoviny. Trasu máme, len nie je oficiálna. Pán starosta sa rozhodol, 

že turistický chodník, ktorý vedie k Stolčeku Panny Márie a následne 

i ku Smilnianskemu vrchu ako najvyššiemu vrchu Ondavskej 

vrchoviny dá označiť Klubu slovenských turistov a vyznačiť na 

turistickej mape. Mapu má vydať VKU Harmanec vo februári 2019. 

 
 



• Silvestrovský turnaj 2018 
Parádna účasť, parádna nálada, parádne športové zanietenie. 

Takto možno charakterizovať tradične posledné športové podujatie 

roku 2018 v Smilne. Silvestrovský turnaj v stolnom tenise a šípkach sa 

naozaj vydaril.  

V stolnom tenise boli tri kategórie: registrovaní hráči, dospelí 

hráči bez registrácie a mládež.  

Pri šípkach sa kategórie nestanovili, bola jedna spoločná. Hlavne 

v stolnom tenise sa súťažiaci zapotili. Hráčov prišlo povzbudiť početné 

obecenstvo, o to bolo podujatie veselšie a príjemnejšie. Za návštevu 

ďakujeme aj vdp. farárovi Petrovi Novákovi a pánovi kaplánovi Petrovi 

Pasterňákovi. Výsledky súbojov boli nasledovné: 

 

Stolný tenis - registrovaní: 
1. miesto: Ing. Marián Rondzik 

2. miesto: František Špak 

3. miesto:  Bc. Vladimír Baran 

 

Stolný tenis - neregistrovaní: 
1. miesto: Ivan Bochin 

2. miesto: Benedikt Tribula 

3. miesto:  František Lacek 

 

Stolný tenis - mládež: 
1. miesto: Kristián Gmitter 

2. miesto: Vojtech Velička 

3. miesto:  Lukáš Magoč 

 

Šípky: 
1. miesto: Ján Kravec ml. 

2. miesto: Marek Kravčík st. 

3. miesto:  Matej Baran 

 



Víťazné poháre a vecné odmeny odovzdali víťazom starosta obce 

Bc. Vladimír Baran a poslanci Mgr. Henrieta Dujčáková a Patrik 

Nižník. Počas celého turnaja bolo k dispozícii občerstvenie v podobe 

čaju, punču, slaného i sladkého pečiva. Na koniec nadobudli súťažiaci 

stratené sily za pomoci výbornej mačanky s chlebíkom, ktorú pripravil 

náš dvorný kuchár Jožko Amrogovič.  

 
Obecný športový klub SMILNO 

• Futbal – jesenná sezóna 2018/2019 
V novej sezóne 2018/2019 bolo mužstvo OŠK zaradené do VII. Ligy 

dospelých Oblastného Futbalového zväzu Bardejov, kde bolo spolu 7 

družstiev. 

V jesennej sezóne 2018/2019 odohralo  mužstvo OŠK 10 zápasov, 

z toho 5-krát vyhrali, 2-krát remízovali, 3-krát prehrali. Chlapci celkovo 

nahrali 17 bodov a skončili na 3. mieste v tabuľke s celkovým skóre 

31:14.  

Prvý zápas bol odohraný 12.8.2018 na futbalovom ihrisku v Smilne 

proti TJ Dúbrava Kobyly s výhrou nášho družstva 8:0. Posledný zápas bol 

odohraný v Rokytove 21.10.2018, kde Smilno remizovalo 1:1. Celkovo 

naši futbalisti strelili 32 gólov. 

 

 

 
 
 
 
 
 



IX. Mimoriadne udalosti  
• Bocian 

Na Veľkonočný pondelok 2.4.2018 k nám zavítal bocian, ktorý 

práve v tento deň priletel na svoje letovisko v centre našej obce pri ZŠ, 

aby pripravil hniezdo pre svoju družku. 

 

• Jesenné počasie príjemne prekvapilo 
Mimoriadne teplý, slnečný a suchý október prekvapil celé 

Slovensko. Po nepríjemnom upršanom júli to bola veľmi príjemná 

náhrada. Silné dažde a vetry sa Smilnu, na rozdiel od iných obcí na 

východe Slovenska, vyhli.  

Teplé počasie trvalo až do 11.11.2018, až potom sa ochladilo na 

cca. 10 C. cez deň, no mrazy ešte neboli. Dovtedy sme si vychutnávali 

teploty okolo 18 - 22 C. počas dňa. Aj toto dlhotrvajúce teplé počasie 

prispelo k mimoriadne dobrej úrode ovocia v našich záhradách – 

sliviek, jabĺk, hrušiek bolo veľmi veľa a boli aj väčšie ako zvyčajne. 

 

• Prvý sneh 
Prvý sneh sa ukázal až 20.11.2018 vo večerných hodinách, keď 

začalo na krátky čas husto snežiť. Teploty boli však nad nulou a do 

rána zostali len kde-tu zvyšky snehu.  

 


