KRONIKA
OBCE SMILNO

ROK 2016
I. Samospráva obce
Starostom obce je pán Bc. Vladimír Baran.

 Zmena v poslaneckom klube obce Smilno
V novembri 2016 sa vzdal svojho poslaneckého mandátu a tým aj
postu zástupcu starostu pán Peter Kimák ml. Súčasne bol dovtedy
členom Obecnej rady i predsedom Komisie pre ochranu verejného
záujmu.
Dňa 7.12.2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva bola za
náhradníčku menovaná Mgr. Zuzana Rondziková, ktorá hneď aj zložila
poslanecký sľub a zasadnutie pokračovalo s jej hlasovaním.
Za zástupcu starostu bol zvolený pán Jozef Randár, za predsedu
Komisie pre ochranu verejného záujmu bol zvolený Jozef Lukáč.

 Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2016
Ročné príjmy Obecného úradu
Z toho:

293 486,61 eur

Daň z pozemkov

5 645,29 eur

Daň zo stavieb

1 745,29 eur

Poplatok za vývoz TDO

7 099,97 eur

Ostatné poplatky od obyvateľov

1 173,56 eur

Ročné výdaje Obecného úradu

129 743,70 eur

 Voľby do NR SR
Dňa 5.3.2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Volebnou miestnosťou sa tohto roku stal salónik miestneho
Kultúrneho domu. Volieb sa zúčastnilo 377 voličov z možných 561.

Počet platných odovzdaných hlasov bol 374. V našej obci boli
najúspešnejšie tieto politické strany:
SMER Sociálna demokracia

107 hlasov

Slovenská národná strana

58 hlasov

Sieť

54 hlasov

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)

52 hlasov

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

46 hlasov

Kresťanskodemokratické hnutie

25 hlasov

SME RODINA - Boris Kollár

16 hlasov

V týchto voľbách sa o miesto v parlamente uchádzal aj pán
starosta Bc. Vladimír Baran za stranu SIEŤ na 110. mieste na
kandidátke.

 Nová kronikárka obce Smilno
Dňa 20.5.2016 bola uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Smilno č. A-9.8/2016 menovaná za kronikárku obce Smilno Mgr. Jana
Baranová. Bude sa venovať najmä zapisovaniu novodobých dejín našej
obce.
V septembri 2016 ukončila zápis posledných udalostí obce Smilno
od roku 2012 do roku 2015 do listinnej kroniky a zároveň ukončila
prepis celého obdobia od roku 1945 do elektronickej podoby. Všetky
súbory sú uložené na Obecnom úrade, ale aj na web stránke obce
v časti: Obec Smilno/Kronika obce.

II. Obyvateľstvo
 Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva podľa pohlavia
2016
Spolu

Muži

Ženy

706

359

347

10

3

7

Zomretí

5

3

2

Prirodzený prírastok obyvateľstva

5

0

5

Prisťahovaní na trvalý pobyt

9

5

4

Vysťahovaní z trvalého pobytu

10

6

4

Migračné saldo

-1

-1

0

Celkový prírastok obyvateľstva

4

-1

5

10

3

7

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12
Narodení

Živonarodení

 Prehľad stavu obyvateľstva podľa veku
2016
Spolu

Muži

Ženy

0-14 rokov

88

49

39

15-64 rokov

473

249

224

65 a viac rokov

145

62

83

NARODILI SA:


Vivien Petraniková, 29.01.2016



Stela Matiseková, 12.02.2016



Jakub Blažek, 15.05.2016



Juliana Majcherová, 03.06.2016



Karin Rondziková, 16.06.2016



Patrícia Stavarová, 30.07.2016



Leo Kaputa, 25.09.2016



Nela Tribulová, 23.09.2016



Adela Profantová, 8.10.2016



Mário Fotta, 21.11.2016

UZAVRELI MANŽELSTVO:


Juliána Kapová a Marek Majcher, 23.1.2016 v Kurimke



Mgr.art. Silvia Schwarzbacherová, ArtD. a Mgr.art. Adrián Golec,
2.4.2016 v Bratislave - Petržalke



Mária Pavlovská a Mgr. Ján Kaputa, 23.4.2016 v Bardejove



Mgr. Dana Šepitková a Lukáš Artim, 30.4.2016 v Smilne



Katarína Gregušková a Ján Sokol, 6.5.2016 v Bad Goisern am
Hallstättersee, Rakúsko



Juliana Uhrinková a Ladislav Šimco, 25.6.2016 v Smilne



Mgr. Ivana Sokolová a Robert Královič, 2.7.2016 v Bardejovských
Kúpeľoch



Mgr. Miroslava Špaková a Miroslav Kocián, 23.7.2016 vo Velkých
Bílovciach, Česká republika



Ing. Monika Mecková a Michal Juričko, 03.09.2016 v Bardejove



Martina Petrušová a Gabriel Macko, 10.9.2016 v Bardejove



Ing. Miroslava Ihnátová a Ing. Peter Špak, 10.9.2016 v Snine



Viera Kušnírová a Michal Rodák, 24.9.2016 v Smilne

OPUSTILI NÁS:


Mária Majcherová, r. Paľová

†14.02.2016



Anna Branická, r. Ondisová

†23.6.2016



Marián Anderek

†27.7.2016



Peter Porjanda

†23.8.2016



Ladislav Petruš

†26.11.2016

III. Školstvo
 Chrípkové prázdniny v MŠ
Pre zvýšenú chorobnosť od Veľkej noci boli vyhlásené chrípkové
prázdniny v MŠ v dňoch 4.-6. apríla 2016. Obedy pre školákov boli
zabezpečené.

Významné podujatia a aktivity:


Karneval
Dňa 6.2.2016 o 14.00 sa v sále Kultúrneho domu začal karneval
pre deti ZŠ a MŠ v Smilne. Ako býva tradíciou, prihlásiť sa mohli aj
ďalšie deti, ktoré mali záujem. V tomto roku sa na organizácii podieľali
rodičia detí MŠ. Vďaka pánovi starostovi V. Baranovi a obecnému
zastupiteľstvu mali rodičia menej práce s programom a deti naopak,
mali o zábavu postarané. Už druhý rok zafinancovali animátorov z OZ
Mládež 21. storočia. Masky znovu prekonali očakávania. Tohto roku
vyhral za ZŠ Benjamín Harňák s maskou domčeka na stračej nôžke. Za
MŠ vyhral Šimon Paľa s maskou bagra.



Oslava Dňa matiek v ZŠ a v MŠ
Dňa 12.5.2016 sa v ZŠ stretli mamičky a babičky našich
školáčikov, aby pookriali pri milom vystúpení svojich detí a vnúčeniec.
Program bol veľmi milý, ale aj zábavný, miestami aj dojemný. Piesne,
tance, muzikál i klasické básne sa striedali jednu a pol hodiny.
O prípravu programu sa postarali pani riaditeľka Mgr. Gujdanová, pani
učiteľka Mgr. Kohútová a pani vychovávateľka Jurková.
Dňa 13.5.2016 sa predstavili naši škôlkari vo svojej veselej triede
pekným vystúpením. Všetci boli krásne zladení s novými kravatami pre
chlapcov a novými tutu sukničkami pre dievčatká. Škôlkari ešte nemajú
takú trpezlivosť ako školáci a tak pani učiteľky zvolili formu detských
hier, ktoré deti predviedli a tým sa aj samé zabavili. O ich prípravu sa
postarali pani učiteľky Mgr. Kavuľová a Mgr. Lukáčová.



Deň detí v škole a škôlke

Znova tu máme deň, ktorý si užívajú hlavne deťúrence. Tie naše
smilnianske strávili MDD v duchu športu. Školáci súťažili celé
predpoludnie, mnohí skončili s diplomami a medailami za svoje
úspechy. Škôlkarom zakúpila pani riaditeľka Mgr. S. Gujdanová
nafukovací skákací hrad a gumené nafukovacie skákacie koníky.


Koncoročný výlet školákov
V piatok 3.6.2016 sa deti zo ZŠ vybrali autobusom na koncoročný
školský výlet do Prešova. Letecká základňa v Prešove organizovala
Posádkový deň detí z príležitosti MDD. Je to tradičná akcia, ktorá sa teší
veľkej obľube. Zo Smilna odchádzal plný autobus detí, ich rodičov
a pedagógov. Detí mali možnosť nasadnúť do helikoptéry, tanku,
traktora, amatérskeho lietadla, hasičského auta, videli zoskok vojakov
s padákmi

z helikoptéry,

zápasy

pri

sebaobrane,

výcvik

psov,

vyprostenie obete zo zhavarovaného auta.
Najväčšiu radosť mali deti z umelo vyrobenej peny, v ktorej sa
vybláznili. Následne navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove, po
príjemnej rozprávke sa z prednáškovej miestnosti premiestnili do
planetária a užili si prehliadku nočnej oblohy.


Výlet škôlkarov do ZOO v Spišskej Novej Vsi
Dňa 21.6.2016 – sa uskutočnil koncoročný výlet škôlkarov do
ZOO v Spišskej Novej Vsi. ZOO je rozsahom menšia ako v Košiciach, no
krásna rozmanitosťou zvierat, vhodným areálom na prechádzku i relax
v tieni. Deti i rodičia sa vrátili spokojní a obohatení o nový zážitok.



Noc v škole
Pani riaditeľka pripravila pre svojich žiakov novú akciu a to Noc
v škole. Z 20. 6. na 21. 6. 2016 prespali deti v škole v telocvični
v spacákoch. Program mali pripravený na dva dni. Bola to nová
skúsenosť pre deti, ktoré bežne nenocujú mimo domova, v detských
táboroch a pod. Táto akcia bola predprípravná, keďže na budúci rok by
žiaci mohli absolvovať školu v prírode.



Kultúrne podujatie v DJZ v Prešove pre deti zo Smilna
Dňa 12.10.2016 sa školáci a škôlkari zo Smilna vybrali do
Prešova do Divadla Jonáša Záborského na divadelné predstavenie
Budulínček. Na autobus im prispel starosta obce Smilno Bc. Vladimír
Baran, aby ušetril peňaženky rodičov a povzbudil záujem zúčastniť sa
spoločného kultúrneho podujatia. Školáci šli v sprievode pani učiteliek
a škôlkari v sprievode rodičov. Po predstavení si deti obzreli kultúrne
pamiatky na námestí a s maličkosťou v ruke sa spokojní odviezli domov.



Mikuláš v Smilne
Tohto roku zavítal Mikuláš do Smilna o deň skôr, už 5.12.2016
a potešil všetkých škôlkarov i školákov. Spolu s Mikulášom prišli i anjel
s čertom. Za sladkú výslužku im deti krásne zaspievali a zarecitovali.
V MŠ boli deti ochotné sľúbiť samú dobrotu, len aby ich so sebou nevzal
čert. V škole prišiel Mikuláš o bradu vlastnou vinou, keď sa Viktorky
Petrušovej opýtal, či ho chce poťahať o bradu, keďže mala taký text
v básničke.



Vianočná besiedka v ZŠ
Dňa 20.12.2016 sa v ZŠ v Smilne konala vianočná besiedka.
Žiaci predviedli veľmi pekný vianočný program plný piesní, básní i milej
scénky s vianočnými vločkami, Mrázikom i Snehovou kráľovnou.
Pozvaní boli rodičia, súrodenci i starí rodičia našich žiakov.
Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Gujdanovej, pani Mgr. Kohútovej i pani
Jurkovej za prípravu vianočného programu i za výzdobu interiéru školy
a vianočné pohostenie.



Vianočná besiedka v MŠ
V posledný deň pred vianočnými prázdninami 22.12.2016 sa
škôlkari rozlúčili so škôlkou v tomto roku vianočným programom,
podobne ako ich starší kamaráti zo školy. Vystúpenie bolo krásne,

suverénne, deti nemali vôbec strach, spev bolo počuť až na ulicu. Za
krásny program ďakujeme pani Mgr. Kavuľovej a pani Mgr. Lukáčovej.

IV. Výstavba obce
 Nové stoličky do salónika (marec 2016)
Pri inventarizácii starého DHM boli nájdené v sklade OÚ staršie
stoličky pekného dizajnu. Tieto dal pán starosta zrekonštruovať,
očalúniť a sú ako nové. Na reštaurovaní sa podieľali Emil Lacek a Peter
Kimák. Pre slávnostné príležitosti, rodinné oslavy či rôzne verejné
podujatia má OÚ k dispozícii o 32 stoličiek viac.

 Premiestnenie hniezda bociana bieleho
Ako každú jar, aj v tomto roku očakávame vrátenie sa na svoje
hniezdo bociana bieleho do našej obce. Tohto roku došlo k prekládke
jeho hniezda z pôvodného miesta pri volejbalovom ihrisku na druhý
koniec tejto parcely, o cca 30 m. Táto akcia bola nevyhnutná, nakoľko
počas vegetačného obdobia dochádzalo k priamemu znečisťovaniu
ihriska trusom, konármi a zvyškami potravy. Nakoľko je bocian biely
chráneným živočíchom na Slovensku a druhom európskeho významu
zároveň, bola táto akcia prejednaná s Regionálnym centrom ochrany
prírody v Prešove. Za účasti odborného pracovníka RCOP bolo hniezdo
premiestnené v rámci mimohniezdneho obdobia dňa 14.3.2016 na nové
miesto. Následne boli upravené ihličnaté stromy v blízkosti hniezda.
Bociany

sa

vrátili

začiatkom

apríla

a prijali

pozvanie

do

premiestneného hniezda.

 Výrub a orezávka stromov pri cintoríne
V rámci jarných prác mimo vegetačného obdobia zrealizovala
Obec Smilno výrub stromov na území oboch cintorínov. Dôvody pre
výrub boli nasledovné:

1/ v roku 2015 sa zrealizovala rekonštrukcia hlavnej cesty, pri ktorej
boli osadené betónové zvodidlá pri parkovisku popri cintoríne. Napriek
žiadosti zo strany obce Smilno o jej odstránenie nebolo jej vyhovené,
preto miestne zastupiteľstvo hľadalo spôsob ako obnoviť rozsah
parkovacej plochy.
2/ typ a stav stromov: topoľ biely a topoľ kanadský, ktorých peľ ohrozuje
zdravie občanov a padajúce konáre ohrozujú osoby pohybujúce sa v ich
blízkosti, smreky obyčajné boli poškodené škodcami a vysychajúce,
ohrozovali svojou veľkosťou návštevníkov cintorína.
Žiadosť
Rozhodnutiami

o výrub

z

dňa

26.1.2016

bola

odsúhlasená

č. 38/2016/Va-7VD a č. 39/2016Va-8VD z Odboru

životného prostredia. Podľa zadaných podmienok vykonala Obec Smilno
výrub uvedených stromov do 31.3.2016. Popri tomto výrube boli orezané
aj hraby pozdĺž starého cintorína, ktoré nahrádzajú plot a orezané
konáre líp, ktoré zasahovali v nízkej výške do cesty.

 Brigáda na kostolnej lúke
Obec Smilno a OZ JDS v Smilne oslovili občanov s prosbou, aby v
rámci svojho voľného času prišli pomôcť pri čistení kostolnej lúky od
konárov po jarnej orezávke a výrube stromov dňa 5.4.2016.
V deň brigády sa na kostolnej lúke zišla pracovne naladená
skupina dobrých ľudí zo ZO JDS v Smilne, ktorí upratali konáre po
jarnej orezávke a výrube stromov.

 Sála Kultúrneho domu dostala nový šat
Od prvých aprílových dní sa v sále Kultúrneho domu začali práce
na jej vynovení. Dlhoroční majstri: pán Emil Lacek a pán František
Kravčík dali stenám, stropu a dverám nový béžový náter. Dňa
18.4.2016 boli namontované vertikálne žalúzie. Závesy a opona na
javisku sú po dlhom čase vypraté. Do sály boli zakúpené nové nástenné
svietidlá.

Pri

prácach

s vysprávkami,

s elektrickým

vedením

a upratovacími prácami pomáhali pracovníci Obecného úradu. Pri
záverečnom upratovaní a čistení vo veľkej miere pomohli aj naše

seniorky z OZ JDS Smilno. V máji boli parkety znova vypastované. Vrelá
vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Ich zásluhou celá miestnosť
dýcha čistotou a sviežosťou a je pripravená pre rôzne kultúrnospoločenské akcie.
Prvou veľkou akciou v novej sále bola svadobná hostina Mgr.
Dany Šepitkovej a Lukáša Artima.

 Brigáda pri kostole
V posledných aprílových dňoch pred slávnosťou prvého svätého
prijímania sa zišli rodičia prvoprijímajúcich detí a vyčistili chodníky zo
zámkovej dlažby okolo kostola od machu, tráv a vrchného hnedého
nánosu.

 Odvodnenie cintorínov v Smilne
Na prelome mesiacov apríl – máj 2016 pokračoval Obecný úrad
v Smilne v jarných prácach. Po výrube stromov na cintorínoch boli
odstránené pne a korene, nerovnosti zasypané zeminou, zasiata tráva,
miesto pre rozšírené parkovisko pri starom cintoríne bolo zrovnané,
vysypané kamenivom a spevnené.
Okrem týchto prác bolo zrealizované aj odvodnenie cintorínov, kde
sa počas celého roka zdržiava voda a sťažuje práce okolo hrobových
miest i pri kopaní nových hrobových miest.

 Obrazy zdobia salónik v Kultúrnom dome v Smilne
V apríli boli pre skrášlenie salónika Kultúrneho domu v Smilne
a pre zachovanie pamiatky pre ďalšie generácie odovzdané od miestnych
umelkýň – Mgr. Alžbety Smolkovej a Mgr. Jany Baranovej. Pani Alžbeta
namaľovala pohľad na starý cintorín a obec od Červenej hory (je to
replika jej diela z mladosti) a Jana namaľovala Kaplnku Panny Márie
podľa staršej fotky. Očakávame ešte obraz od Ing. Mareka Horbaja.

 Nové komodity v rámci triedeného odpadu

V tomto roku sa začne realizovať zber triedeného komunálneho
odpadu aj v zložke jedlé oleje a tuky. Občania môžu odovzdať použitý
jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom na
OÚ v Smilne, kde bude zriadené zberné miesto. Plastové fľaše od olejov
sa späť nevracajú. Prvý odber bol 18.5.2016.

 Rozhlasové stĺpy – odstránenie
V druhej polovici mája 2016 pokračovali pracovníci OÚ v Smilne
s odstraňovaním železných stĺpov, ktoré slúžili pre miestny rozhlas.
Tentokrát na hlavnej ulici od autobusovej zastávky smerom k cintorínu.
Reproduktory boli osadené na stĺpy verejného osvetlenia.



Letné rekonštrukčné práce pokračujú
V réžii OÚ pokračujú letné rekonštrukčné práce na obecných
budovách. Počas prázdnin je v pláne vyrovnanie podlahy v prvej triede
v miestnej ZŠ, ktorá sa prepadla až o 13 cm a nebola vhodná pre
stabilné umiestnenie školského nábytku, lavíc a stoličiek. Podlaha je už
vyrovnaná, do konca prázdnin bude prikrytá linoleom. V auguste budú
vymenené okná na chodbe v ZŠ a okná v triede v MŠ. Okrem toho budú
osadené nové dvere v MŠ pre priamy vstup detí a personálu na dvor
v rámci bezpečnostných opatrení.

 Oznámenie Doprastavu
Na základe ukončenia stavebných prác podľa ZoD na
predmetnej stavbe a po zabezpečení stavby z hľadiska bezpečnosti
Vám týmto oznamujeme, že ku dňu 31.8.2016 budú demontované
všetky dočasné dopravné značky (Svidník, Bardejov, Kapušany,
Ľubotín) na základe tohto bude cesta na trase Bardejov-Svidník
(I/77), Svidník-Bardejov (I/77) prejazdná od 1.9.2016 pre všetku
automobilovú dopravu bez obmedzenia.

 Separácia odpadu na cintoríne

Na cintoríne v Smilne boli v roku 2016 zabezpečené odpadové
nádoby na separáciu skla, plastov a kovu z kahancov a sviečok.
Občania sa do separovaného zberu zapojili veľmi pekne, za čo im
starosta obce v novembri 2016 vyjadril vďaku na obecnej web stránke.

 Oprava priekop v obci
V septembri 2016 sa začali v réžii OÚ opravovať priekopy pozdĺž
cesty v strede obce, t.j. „vo valale“. Do zimy boli upravené priekopy od
križovatky smerom hore po domy č. 74. Priekopy boli vyčistené bagrom
a upravené betónovými kockami, ktoré zostali obci po priekopách na
hlavnej ceste pri cintoríne. Kanalizácia v obci v pravom slova zmysle sa
zatiaľ nebude realizovať.

 Rekonštrukcia WC na Obecnom úrade v Smilne
Dňa 20.5.2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Smilne
sa realizovalo výberové konanie pre dodávku materiálu a prác zákazky
„Rekonštrukcia WC na Obecnom úrade v Smilne“. Najvýhodnejšiu
ponuku predložila firma Aloa s.r.o. z Bardejova.
Po vynovení sály Kultúrneho domu v Smilne sa dočkali svojho
nového šatu aj toalety. V priebehu mesiaca jún bola zrealizovaná
kompletná rekonštrukcia ženských toaliet – od nového priestorového
riešenia, cez nové stierky, obklady, batérie, WC misy až po doplnky.
V auguste práce pokračovali v mužských toaletách, použil sa obklad
toho istého vzoru len s tmavším odtieňom.
V týchto

pekných

spoločenských

priestoroch

so

sociálnym

vybavením môžu občania usporiadať rôzne rodinné či spoločenské
akcie. V budúcom období sa plánuje vynoviť salónik v budove
Kultúrneho domu.

 Zakúpenie stola pre stolný tenis

V decembri 2016 bol z prostriedkov obce zakúpený pingpongový
stôl pre potreby našej mládeže, i pre pravidelne organizované stolnotenisové turnaje.

 Kozub do budovy TJ
Dňa 15.12.2016 bola v budove TJ osadená kozubová vložka. Bola
darovaná pre našich športovcov a mladých z obce od MUDr. Vladimíra
Petráša. Estetická dostavba bude prevedená v letných mesiacoch 2017.

 Ukončenie Zmluvy o úvere
Dňa 29.12.2016 sme dostali z Prima Banky Protokol o ukončení
platnosti Zmluvy o úvere. Týmto je ukončený projekt Modernizácie
verejného osvetlenia v obci Smilno a obec nemá žiadny dlh voči
finančným inštitúciám.

V. Kultúra
 Novoročný bál
Prvou kultúrnou udalosťou roku 2016 bol novoročný bál, ktorý sa
konal dňa 5.1.2016 v sále Kultúrneho domu v Smilne. Organizačne sa
o túto vydarenú akciu postarala Kultúrno-športová komisia v spolupráci
s OÚ. Celý večer moderovala Mgr. Dana Šepitková. Do tanca hrala
hudobná skupina Lexel z Raslavíc. Počas večera vystúpil aj spevácky
spolok ZO JDS Smilno. Išlo o 2. ročník, ktorý potvrdil záujem o akcie
takéhoto druhu, nakoľko sa lístky rozpredali v krátkom čase.

 Novoročný koncert
Ďalšou príjemnou akciou s kultúrno-náboženským charakterom
bol Novoročný koncert v kostole sv. Štefana v Smilne, ktorého
organizácia pripadla tohto roku práve na našu obec ako filiálku
zborovskej farnosti. Konal sa 10.1.2016. Program účastníkov bol
bohatý rozmanitosťou hudobných štýlov i vekovým rozpätím. Zúčastnili

sa zbory i jednotlivci zo všetkých filiálok, zbor zo Smilna, deti zo Smilna,
zbor z Dlhej Lúky, mladé huslistky z Dlhej Lúky, Matičný zbor zo
Zborova, Bratia Biškovci zo Zborova, gitarista František Šiba, žiaci
SZUŠ z Bardejova, manželia Kmeťoví. Keďže sa pomedzi vianočné
sviatky roku 2015 nepodarilo zorganizovať Jasličkovú pobožnosť, do
programu koncertu bola zaradená aj krátka divadelná scénka detí zo
Smilna pod vedením Mgr. Marty Kmeťovej. Tematika bola vianočná no v
modernom štýle a deti sa skutočne prekonali. Po koncerte sa všetci
účinkujúci zišli v salóniku Kultúrneho domu na malom občerstvení.

 Súťaž v prednese poézie a prózy v Poprade
Dňa 23. januára 2016 obec Smilno úspešne reprezentovali pod
Tatrami v meste Poprad v súťaži - Krajské kolo súťaže v prednese poézie
a prózy pani Helena Marcinová a Matyás Tomeček (tretiak miestnej ZŠ).
Túto súťaž organizovala miestna cirkevná spojená škola. Pani
Marcinová získala 1. miesto vo svojej kategórii a Mátyás 2. miesto
v kategórii ZŠ.

 Úspech pani Marcinovej v celoslovenskom kole
Po úspechu v Krajskom kole súťaže

...a Slovo bolo u Boha...

v prednese poézie a prózy v Poprade 23. januára 2016, bola pani Helena
Marcinová rovnako úspešná aj v celoslovenskom kole XXIII. ročníka
tejto súťaže v Bratislave dňa 2. apríla 2016. Pani Helena Marcinová
získala 1. miesto v V. kategórii s úryvkom z diela Quo Vadis od Henryka
Sienkiewicza. Pani Marcinová bola úspešná vďaka výbornému výberu
a prednesu „celým srdcom“, ako to vyjadril predseda poroty.
Celý program súťaže sa niesol v náboženskom duchu, keďže
i samotná akcia sa začala svätou omšou s gitarovým doprovodom. Počas
dopoludnia sa predstavilo so svojím vystúpením i tanečné divadlo ATak.
Z úspechu

pani

Marcinovej

sa

veľmi

tešíme,

srdečne

jej

blahoželáme a prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania, aby vďaka
svojmu talentu mohla potešiť ešte mnohé srdcia a reprezentovať
takýmto krásnym spôsobom rodný východ.

 Exkurzia na Moravu
Dňa 22.4.2016 sa organizovala exkurzia na juhovýchodnú
Moravu z dôvodu zvýšenia informovanosti našich občanov o ťažbe ropy
a plynu v súčasnosti na území Čiech a Slovenska.
V rámci programu boli navštívené mestá Hodonín, Břeclav,
Lednice, Dambořice na Morave a Gbely na Slovensku. Akcie sa
zúčastnili 42 cestujúci zo Smilna a zo Zborova.

 Stavanie mája
Dňa 30.4.2016 o 13.00 sa zišli mladí chlapci z našej obce na čele
s Matúšom Gmitterom a s mladíckym nadšením a silou postavili krásny
máj pred OÚ v Smilne. Bol to v poradí 3. ročník tejto krásnej obnovenej
tradície.

 1. miesto pani Heleny Marcinovej
Začiatkom mája 2016 sa pani Helena Marcinová zúčastnila
recitačnej súťaže v prednese umeleckej prózy organizovanej Okresnou
organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bardejove, kde získala
zaslúžené prvé miesto.
Srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa
zdravíčka a životného entuziazmu.

 Knižnica
V máji 2016 boli do Obecnej knižnice v Smilne zakúpené tri
hodnotné knihy formátu A4 a to Slovenské dejiny v obrázkoch od
najstarších čias po súčasnosť, Berlín za Hitlera 1933 – 1945, Hrady
Európy. Ďalšou knihou bol Atlas ľudského tela.

 Blahoželanie jubilantom

Dňa 1.6.2016 navštívili pán starosta V. Baran a pán zástupca
starostu P. Kimák siedmych obyvateľov obce Smilno, ktorí sa v čase od
1.1. 2016 do 31.5.2016 dožili okrúhleho životného jubilea.
Jubilanti:

Anna Kravčíková

90 r.

Cecília Miková

80 r.

Helena Hrozeková

80 r.

František Paľa

80 r.

Ján Baran

70 r.

Marián Golec

70 r.

Ján Petruš

70 r.

Dňa 25.10.2016 navštívili pán starosta V. Baran a pán zástupca
starostu P. Kimák ďalšiu skupinku jubilantov obce Smilno, ktorí sa
v čase od 1.6.2016 do 15.10.2016 dožili krásneho životného jubilea.
Jubilanti:
Mária Matiseková

70 r.

Margita Štecová

85 r.

Helena Petrušová

70 r.

Mária Nemešová

80 r.

Veronika Petrušová

80 r.

Helena Petrušová

70 r.

Mgr. Alžbeta Smolková 85 r.
Ku koncu roka sme mali v Smilne posledných troch seniorov, ktorí
sa v tomto roku dožili krásneho životného jubilea. Dňa 21.12.2016 ich
s darčekom navštívili pán starosta V. Baran a nový zástupca starostu
pán Jozef Randár.
Jubilanti:
Marta Baranová

80 r.

Imrich Branický

80 r.

Ján Marcinek

90 r.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia,
Božích milosti a chuti do života.

 Uvítanie do života

V nedeľu 19.6.2016 sa po dlhom čase konalo krásne stretnutie
mladých rodín našej obce pri príležitosti uvítania do života našich
najmenších občanov. Uvítané boli všetky deti narodené po dátume
posledného uvítania (8.3.2009) až do 31.12.2015. Spolu bolo pozvaných
39 detí so svojimi rodinami. Všetkých slávnostne uvítal pán starosta Bc.
Vladimír Baran a pozdvihol čašu na zdravie najmenších. Milou básňou
sa prihovorila Frederika Rondziková. Každé z uvítaných detí bolo
obdarované rozprávkovou knihou. Starší súrodenci dostali Najkrajšie
slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského. Ak boli v rodine deti dve,
mladšie dieťa dostalo Zlatú knihu najkrajších rozprávok od skupiny
zahraničných autorov. Každý má v knihe pamätný list so svojím menom.
Okrem vecného daru dostali deti aj finančný dar od Obce Smilno.
Mamičky boli obdarované tiež, a to červenou ružou. Rodičia sa podpísali
aj na listinu Zápisu do kroniky obce. Po slávnostnom odovzdávaní darov
nasledovalo fotenie a malé občerstvenie v podobe obložených chlebíkov,
kysnutých závinov, chrumiek, kávy, džúsu. O výzdobu sa postarala
Henrieta Dujčáková a Jana Majcherová. Veľká vďaka patrí manželom
Marte a Eduardovi Kmeťovím, Martinovi Tipulovi a ich žiakom zo
Súkromnej základnej umeleckej školy v Bardejove, ktorí svojím
krásnym vystúpením spríjemnili túto akciu. Začiatkom budúceho roka
plánujeme uvítať deti narodené v priebehu roka 2016.
Príhovor starostu:
Milé deti, vážení rodičia,
s radosťou sme sa tu stretli pri príležitosti uvítania našich najmenších
občanov do našej obce Smilno.
Keď povieme s radosťou, tak s radosťou nad tým, že Vám milí rodičia
boli požehnané také krásne a zdravé deti a s radosťou pre našu obec,
nakoľko je veľmi dôležité, aby sa naša obec rozrastala počtom
obyvateľov a tým aj aktívne napredovala.
Som rád, že i napriek tomu, že pri dnešných ťažkých sociálnoekonomických časoch sa mladí ľudia rozhodnú priviesť na svet svoje
deti. Určite toho nebudete nikdy ľutovať, lebo naše drahé deti nám v
živote síce robia aj starosti, ale predovšetkým sú pre nás tisícnásobnou
radosťou.

Verím, že naša obec bude pre Vaše deti dobrým a bezpečným miestom
pre to, aby tu rástli v škôlke, škole a verím, že mnohí ostanú žiť v našej
krásnej obci a založia si ďalšie svoje krásne a zdravé rodiny. Pevne
dúfam, že ak sa aj naše deti odsťahujú do iného regiónu, budú sa láskou
vracať do našej krásnej dediny.

 Vatra 2016
V sobotu 11.6.2016 sa 7 mladí muži zo Smilna zišli pod
Smilnianským vrchom, aby už 4. krát postavili krásnu Jánsku vatru.
Jej

zapálenie

bolo

24.6.2016

o 22.00

hod.

Hlavným

organizátorom bol ako zvyčajne Matúš Gmitter, finančne akciu podporil
starosta obce Smilno Bc. Vladimír Baran. Pozvaní boli všetci, ktorí mali
záujem zabaviť sa v kruhu priateľov. Čapované pivo, guľáš, opekačka
a hudba – všetko zadarmo.

 Súsošie – Smilniansky gazda s býkom
V čase 18.-23.7.2016 sa konal v Zborove v Šerédyho parku
3.ročník Drevosochárskeho sympózia organizovaného občianskym
združením ŠOK spojený s otvorením zrekoštruovaného Kostola sv. Žofie.
Ten bol znovuotvorený po 100 rokoch. Štyria umelci pracovali na
sochách významných postáv dejín tohto regiónu: sv. Gorazda, grófky
Žofie Rákociovej, hudobného skladateľa Bélu Kelera a vyobrazení erbu
obce Smilno – gazdu s býkom. Po ukončení sôch boli tieto vystavené
v priestoroch novootvoreného, zrekonštruovaného Kostola sv. Žofie.
Súsošie smilnianskeho gazdu s býkom bolo vystavené pri vchode do
kostola. Autorom gazdu je Mgr. Martin Grega, ktorý vyrobil pred časom
býka. Po ukončení sprievodných kultúrnych akcií bude súsošie
privezené do Smilna.

 Október – mesiac úcty k starším
Základná organizácia JDS Smilno zvolala všetkých dôchodcov
obce Smilno a svojich členov na spoločné posedenie, ktoré sa
uskutočnilo 6. novembra 2016 v sále kultúrneho domu obce. Po

slávnostnom privítaní predsedníčkou ZO JDS Smilno Eleny Kimákovej
a peknom vystúpení žiakov tunajšej ZŠ nasledoval príhovor starostu
obce Bc. Vladimíra Barana. Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým
dôchodcom za odvedenú prácu na svojich predošlých pracoviskách.
Zároveň sa poďakoval aj členom ZO JDS Smilno za doterajšiu činnosť.
Potom nasledoval príhovor predsedníčky Okresnej organizácie JDS
Mgr. Anny Petričovej, ktorá oboznámila prítomných o význame a poslaní
základných organizácii JDS v jednotlivých obciach. Ocenila prácu našej
ZO JDS, ktorá je prínosom OO JDS pri zabezpečovaní a aktívnej účasti
na jednotlivých akciách ako „Športové hry seniorov“, „Babička okresu“
a „Zlaté ruky“. Pozvanie na spoločné posedenie prijali aj seniori ZO JDS
Zborov na čele s predsedom Ing. Ladislavom Mňahončakom a seniori
ZO JDS Stebník vedení starostom obce Štefanom Kučečkom. Pozvaní
hostia svojou aktívnou účasťou obohatili kultúrny program. Zborovskí
seniori načreli do veľmi pekných piesni a stebnícki seniori pobavili
prítomných spevom a dobrou ochotníckou scénkou, pri ktorej sme si
pripomenuli staršie časy. Na spoločnom posedení boli aj seniori zo
sociálneho domu ANTIC n. o. Bardejov so sociálnou pracovníčkou Mgr.
Ivetou Gmitterovou, ktorí predstavili výrobky ručných prác spojené
s predajom. Všetci sa dobre pobavili, pospomínali na zašlé časy. K tomu
všetkému poslúžilo aj výborné občerstvenie, na ktorom majú nemalú
zásluhu kuchár J. Amrogovič, obsluha J. Majcherová, K. Barnová, L.
Paľová, B. Horbajová, N. Vargová a P. Mačušová, ktorým touto cestou
veľmi pekne ďakujeme za ich ochotu. Tešíme sa na spoločné posedenie
v budúcom roku.
Obecný úrad sa zapojil do tejto akcie odovzdávaním peňažného
daru pre starobných dôchodcov vo výške 10,-- eur, ktoré boli schválené
obecným zastupiteľstvom.

 Krátky film o Smilne ako školská práca
V decembri 2016 oslovila pána starostu Bc. Vladimíra Barana
študentka VŠ Natália Brzáčová, ktorá sa venuje filmovaniu a poprosila

ho o možnosť natáčať kultúrne a spoločenské akcie konajúce sa v obci,
nahliadnuť do kroniky a pod. za účelom vytvorenia krátkeho filmu
o našej obci, ktorý by predložila pri svojom štúdiu ako ročníkovú prácu.
Pán starosta jej vyhovel a tak Natálka nakrúcala ešte v decembri
blahoželanie jubilantom a silvestrovskú kapustnicu seniorov.

 Zrušenie Novoročného plesu
V posledných decembrových dňoch

bol zrušený plánovaný

Novoročný ples, ktorý sa mal konať 5.1.2017. Bolo veľkým prekvapením,
ako málo ľudí prejavilo záujem o túto akciu. Po minulé roky boli
vstupenky vypredané na začiatku decembra, tentokrát sa podarilo
zaplniť len 30% kapacity.

VI. Cirkevný život
Správcom farnosti je naďalej duchovný otec JCDr. Peter Bučko,
PhD, kaplánmi Mgr. Jozef Kacvinský a Mgr. Marek Vajs.

 Rekonštrukcia kostola sv. Štefana Uhorského
V roku 2011 na základe podnetu vdp. JUDr. Petra Bučka,
miestneho farára začali prípravné práce ohľadne rekonštrukcie kostola
sv. Štefana Uhorského v Smilne. Prvý návrh stavebného riešenia
pripravil vtedajší pán kaplán Ing. Roman Matisovský, ktorý je
vyštudovaný stavebný inžinier. Navrhoval prístavbu pre novú sakristiu,
premiestnenie vitráže Umučenia Pána Ježiša na ľavú stranu chrámu a
premiestnenie hlavného oltára sv. Štefana na prednú stenu s tým, že
predná stena by bola posunutá na východ a upravená v tvare klenby.
V tom istom roku začala Hospodárska rada zbierať peňažné
prostriedky pre plánovanú rekonštrukciu a zabezpečovať všetky
administratívne záležitosti spojené so stavbou.
Zbierky za jednotlivé roky boli realizované len u občanov obce
Smilno, okrem toho boli prijaté viaceré dary.

V roku 2011 boli 4 zbierky v hodnote 10 046,50 eur, v roku 2012
bolo 6 zbierok v hodnote 13 131 eur, v roku 2013 bolo 5 zbierok v
hodnote 9 376 eur, v roku 2014 boli 4 zbierky a v roku 2015 boli 2
zbierky.
Koncom roku 2014 bol dokončený projekt rekonštrukcie kostola
vypracovaný Ing. Michalom Hudákom. V roku 2015 bola podaná zo
strany Farského úradu v Zborove žiadosť o stavebné povolenie pre
rekonštrukciu kostola vo filiálke Smilno. Pamiatkový úrad prerušil
stavebné konanie z dôvodu archeologického nálezu, ktorý realizoval p.
Gabriel Lukáč. Archeologický prieskum bol ukončený vo februári 2016,
v apríli 2016 bolo obnovené stavebné konanie a Farský úrad podal novú
žiadosť o stavebné povolenie.

 Prístavba sakristie pri kostole sv. Štefana Uhorského
V lete 2016 sa začali prvé práce na prístavbe sakristie pri kostole
sv. Štefana Uhorského v Smilne. V polovici septembra už stáli múry
novej sakristie. V októbri sa práce na chvíľu pozastavili kvôli
pretrvávajúcemu daždivému počasiu. Následne boli postavené stojky
a zašalované okná a prípravy na veniec pod plafón. O stavbu bol zo
začiatku malý záujem a venovali sa jej v podstate len 4 ľudia: Marek
Kravčík, Peter Kimák, Ing. Marek Horbaj a Daniel Kravec. So
zaobstaraním materiálu a dovozom pomáhal aj starosta Bc. Vladimír
Baran so svojimi zamestnancami.
V novembri rástla stavba pomaly, ale isto. Členky hospodárskej
rady oslovovali chlapov v obci a prosili ich o pomoc pri výstavbe
sakristie. Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoj čas
a v chladnom počasí pracovali na novej sakristii. V sobotu práce
pokračovali, každý pár ochotných rúk bol vítaný. Krov už koncom roka
bol postavený, ešte treba prikryť stavbu strechou.

 Oprava orgánu v Kostole sv. Štefana Uhorského v Smilne
Všetko starne, opotrebúva sa a potrebuje pomoc pri navrátení do
pôvodného stavu. Tak aj orgán v našom kostole mal viaceré choroby,

ktoré bolo potrebné vyliečiť. V jari 2016 sa prejavovali samovoľné
piskoty a silný hluk, ktorý pretrvával počas celej doby, keď bol orgán
zapnutý. Po prehliadke orgánu, bolo zistené, že je potrebné vymeniť
všetky membrány (300 ks) a vymeniť celý motor, pretože mechy sa
nadúvali len do polovice a celý orgán mohol úplne vypovedať. Tak sa aj
stalo na konci apríla, tesne pred prvým sv. prijímaním.
Okrem toho aj jeden zvon vykazoval známky nejakého neduhu,
zvonil len na jednej strane, hrozilo, že praskne. Po obhliadke bolo
prezentované odborníkmi, že je potrebné vymeniť celý elektrický systém
ovládania zvonov a výmena „srdiečok“.
vyhlásila

obecnú

zbierku

s tým,

že

A tak hospodárska rada
opravy

sú

nutné.

Výšku

predpokladaných nákladov rozpočítala na 25,-- eur na dospelého
človeka.
Celkové náklady na opravu orgánu boli viac ako 1 200,-- eur.
Na opravu zvonov sa odhodlali dvaja obyvatelia Smilna: pán
Michal Marcin a pán Jozef Lukáč, ako celoživotní elektrikári. Oprava sa
podarila, nebola nutná nákladná oprava celého elektrického systému.

 Detské stretká pri Kostole sv. Štefana v Smilne
Od roku 2012 sa v sobotňajšie poobedia stretávajú smilnianské
deti s našou Martou Kmeťovou na spoločných tematických stretnutiach.
Prvé dva roky si deti priblížili príbehy zo Starého zákona, potom si
postupne prešli sviatky v liturgickom roku a cirkevné prikázania.
V poslednom období si deti sami vyberajú témy, ktoré ich zaujímajú
a spoločne sa o tom rozprávajú, uvažujú a formujú svoje názory.
Stretnutia sú vždy spojené i s hrou alebo kreatívnou činnosťou,
keď deti pripravujú niečo zaujímavé na detské sv. omše, pobožnosti,
vystúpenia v domove sociálnych služieb. V lete sa deti vyšantia aj pri
futbale, naháňačke či iných pohybových hrách. Obľúbené sú spoločné
opekačky na záhrade pani Rondzikovej blízko pri kostole. Počas letných
prázdnin sa organizujú aj Noci v kostole. Táto akcia je vždy dôkladne
pripravená, aby deti mali bohatý program a v rámci neho sa viac
priblížili k nášmu chrámu i živej viere. Zatiaľ sa konali 3 noci v kostole.

Prvý rok bola téma: Kostol ako symbol a symboly v ňom, druhá noc sa
niesla v duchu témy: Modlitba. Počas tretej noci sa deti snažili pochopiť
Ježišove blahoslavenstvá. V zimnom období sa deti stretávajú na
spoločnej sánkovačke, guľovačke, ale sa aj viac rozprávajú, keď vonku
počasie

nepraje.

modlitbou

kľačiac

Každé

spoločne

stretnutie

pred

Oltárom

sv.

sa končí

Štefana

spoločnou

Uhorského

kráľa

s vlastnými poďakovaniami i prosbami detí.
V malej obci s malým počtom detí v jednotlivých ročníkoch sú
tieto spoločné stretnutia, kde sa nepozerá na vek, pohlavie, pôvod či
talent veľmi prospešné pre budovanie komunity tejto mladej generácie.
Ďalším plusom je počet miništrantov v kostole sv. Štefana. V júni 2016
bolo 15 aktívnych miništrantov, čo je najvyšší počet vo farnosti.
Toho roku pokračovali spoločné stretká našej Marty s deťmi vždy
v sobotu, ak to bolo možné, v poobedňajších hodinách. Venovali sa
rozboru sv. Písma, riešili otázky duchovného života, modlili sa, ale aj
zahrali vedomostné hry alebo futbal. Stretnutia sa zvyčajne delili na
„stretká s malými a stretká s veľkými“. V lete mali spoločné opekačky,
raz aj nočnú hru zameranú na poznanie blahoslavenstiev. V septembri
2016 začali s novým školským rokom detské sv. omše s Mgr. Marekom
Vajsom, po ktorých Marta spolu s Natálkou Mačušovou pripravovali
stále nové domáce úlohy pre deti. Každé dostalo svoj preukaz, na ktorý
sa za odmenu nalepovali nálepky so smajlíkmi. Témou bolo poznávanie
evanjelií, hľadanie v nich podľa súradníc sv. Písma, porozumenie,
priraďovanie obrázkov k textom a pod.

 Kaplnka P. Márie pri Kostole sv. Štefana Uhorského
Výbor ZO JDS zvolal na 17. apríla 2016 členskú schôdzu, na
ktorej sa zamýšľali nad výstavbou kaplnky Panny Márie. (Viac v časti
Spolky a organizácie, ZO JDS)
V lete 2016 bolo pri kostole pripravené miesto pre stavbu
kamennej kaplnky P. Márie a to zabetónovaním základu v tvare
kosoštvorca v cintorínovej časti medzi starými lipami. Samotnú kaplnku
mal stavať pán Vladimír Búrik zo Zborova, ktorý sa v tom čase naplno

venoval rekonštrukcii Zborovského hradu. Keďže práce na hrade sa
predĺžili do neskorej jesene, pán Búrik odložil prácu na kaplnke na jar
2017.
Socha Panny Márie vo výške 125 cm bola objednaná zo Spolku sv.
Vojtecha. Privezená bola do Smilna 19.10.2016. Keďže kaplnka ešte
nebola a kostol bol v rekonštrukcii, zostala socha Panny Márie u pani
Eleny Kimákovej doma. Socha bola uhradená zo zbierky od členov
Ružencového bratstva v sume 253,60 eur. Na stavbu kaplnky sa
realizuje priebežná zbierka od dôchodcov v Smilne.

 Lavičky pri kríži pod lesom
Po osadení lavičky pri prvej studničke na ceste k Stolčeku Panny
Márie, sa dňa 28.7.2016 zišli pracovníci Obecného úradu a ženy zo ZO
JDS na brigáde pri osadení lavičiek pri kríži tesne pod lesom. Zastavme
sa pri kríži na ceste k Stolčeku či za krásami našej prírody.

Významné podujatia:


Prvé sväté prijímanie
V krásnu slnečnú nedeľu dňa 1.5.2016 prijalo v Kostole sv.
Štefana Kráľa v Smilne sedem detí sviatosť prvého svätého prijímania.
Slávnosť celebroval p. kaplán Marek Vajs, hosťom bol aj vdp. Anton,
ktorý ako dôchodca slúži kňazskou službou vo Vranove n/T.
Sv. omša bola umelecky doladená vystúpením miestneho
speváckeho zboru pod vedením Mgr. Marty Kmeťovej, ktorá sa deťom
venovala aj pri príprave na tento slávnostný deň. K prvému sv.
prijímaniu pristúpili: Alexandra Belejová, Veronika Popjaková, Juraj
Lukáč, Mátyás Tomeček, Simona Paľová, Zuzana Paľová, Anna Mária
Račková.



Birmovka vo farnosti Zborov
Dňa 8.5.2016 prijali mladí kresťania z našej farnosti sviatosť
kresťanskej

dospelosti

–

birmovanie.

Slávnostná

svätá

omša

s vyslúžením sviatosti bola slúžená vo Farskom kostole v Zborove. Zo
Smilna pristúpilo k sviatosti birmovania 11 birmovancov: Jakub Popjak,
Sebastián Kmeť, Aneta Tomečková, Barbora Horbajová, Klára Barnová,
Dominik Račko, Fabián Kurtý, Laura Paľová, Richard Jančošek, Michal
Tomik, Marián Kurtý, Kamil Baran.


Farská púť na Mariánsku horu v Levoči
V sobotu 28.5.2016 zorganizoval Farský úrad v Zborove pre
tohtoročných prvoprijímajúcich púť na Mariánsku horu v Levoči
a výstup na Spišský hrad. Zaplnené boli dva autobusy, spolu cca. 80
ľudí. Smilňania mali malý mikrobus. Počasie bolo krásne, všetci cestu
zvládli. Na Mariánskej hore prešli pútnici bránou Milosrdenstva
a zúčastnili sa sv. omše, ktorú celebrovali obaja naši páni kapláni –
Marek aj Jozef. V meste Levoči sa pútnici zastavili na obhliadke
námestia, Kostol sv. Jakuba bol však pre verejnosť zatvorený. Po
výstupe na Spišský hrad boli všetci príjemne unavení ale aj plní
príjemných zážitkov.



Púť k Stolčeku Panny Márie
Stolček Panny Márie je pútnické miesto známe nielen veriacim
zo Smilna. Je to miesto vhodné pre modlitbu, či rozjímanie
v ktoromkoľvek čase a pre každého, kto si dá tú námahu a prejde
dlhú, v niektorých miestach dosť strmú lesnú cestu. Na jej konci
Vás čaká krásne prostredie čistého lesa s maličkou čistinkou, na
ktorej stojí kameň v tvare kresielka, po stáročia nazývaný Stolček
Panny Márie. Za posledné roky k nemu pribudla socha Panny Márie,
kríž i mnoho svätých obrázkov na blízkych stromoch.
V blízkosti sú 2 studničky, ktorým sa priznáva uzdravujúca
moc. Snáď aj z titulu hojného porastu medvedieho cesnaku v ich
okolí, ktorý je tak zdravý. Už koncom marca vďaka teplejšiemu

počasiu a dažďov vykukovali mladé lístočky spomedzi suchého lístia
v celej oblasti okolo Stolčeka. Ešte v máji osadili pracovníci OÚ
v Smilne novú lavičku pri prvej studničke. Zároveň začali s opravou
studničky.
K tomuto miestu sa viaže príbeh o putujúcej Panne Márii,
ktorá 7 rokov čakala na našej hore, no nenašla nikoho, komu by sa
mohla zjaviť a tak odišla do Czenstochowej a tam sa poľský národ
klania Panne Márii jasnohorskej od tých čias. Každý rok 15.
septembra sa k nášmu pútnickému miestu vyberie veľká skupina
ľudí, zvyčajne na čele s kňazom, ktorí modliac sa a spievajúc pomaly
vystupujú k Stolčeku. To miesto je veľmi blízko najvyššieho bodu
v Smilne, Smilnianskeho vrchu, ktorý má výšku 750 m. n. m. Po
takomto výstupe je vždy dobré oddýchnuť si a tak sú modlitby
ukončené malým agapé, keď sa pútnici usadia na laviciach okolo,
rozložia ohníky a opečú si klobásku, či slaninku. Tento rok sa
o pohostenie postarali aj pán starosta s poslancami a pripravili
živánsku. Aj počasie tohto roku prialo a výstup na horu bol
zvládnuteľný aj pre ľudí s ľahkými zdravotnými problémami.
Stolček Panny Márie je tu pre všetkých pútnikov, ktorí majú záujem,
nielen v jeseni, ale kedykoľvek počas roka.


Sviatok pátra Pia
Dňa 23.9.2016 sa oslavuje sviatok sv. pátra Pia z Pietrelciny.
V Kostole sv. Štefana Uhorského v Smilne sa nachádza relikvia sv. pátra
Pia, preto sa každoročne k tomuto sviatku slávi slávnostná sv. omša.
Tento rok sa slávila 25.9.2016. Sv. omšu celebrovali pán farár
z Duplína Mgr. Metod Hoľko a vdp. Anton Tatarko, ktorý pôsobí ako
pomocný kaplán vo Vranove nad Topľou, hoci je už v dôchodkovom
veku. Slávnostnej atmosfére prispel Zbor pri kostole sv. Štefana pod
vedením Mgr. Marty Kmeťovej a za doprovodu Mgr. Eduarda Kmeťa.



Polnočná sv. omša
Dňa 24.12.2016 bola vigílna sv. omša v Kostole sv. Štefana
Uhorského v Smilne slúžená presne o 24:00. Atmosféru utužilo

nádherné počasie, všetko biele a bez vetra. Možno aj vďaka tomu bol
chrám plný ako v nedeľu dopoludnia.
V nedeľu ráno 25.12.2016 bola sviatočná sv. omša spríjemnená
spevom spev. zboru sv. Štefana pod vedením Mgr. Marty Kmeťovej a za
doprovodu Mgr. Eduarda Kmeťa.

VII. Spolky a organizácie
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Smilno


Oslava sviatku žien - MDŽ s JDS
Dňa 9.3.2016 sa zišli naši seniori zo ZO JDS Smilno a spoločne oslávili

Medzinárodný deň žien.
Slávnostné posedenie otvoril a viedol člen Jednoty dôchodcov Peter
Kimák. V ďalšej časti starosta obce Bc. Vladimír Baran vyzdvihol prácu a
starostlivý prístup žien v každodennom živote ako aj významné postavenie
žien v celosvetovej spoločnosti. Po krátkom vystúpení obdaroval prítomné
ženy, členky Jednoty dôchodcov kytičkou a čokoládou. Príjemnú pohodu
stretnutia spríjemnili žiaci našej ZŠ, ktorí zarecitovali zopár pekných básni
a Benjamín Harňák zahral na husliach.
V závere kultúrneho programu Helena Marcinová predniesla krásnu
prózu. Prítomné členky sa tešili z milého prekvapenia, ktoré pripravila ZOD
a starosta obce.


Zdobenie kraslíc a tvorba veľkonočnej výzdoby
Po vzájomnej dohode predsedníčky OZ JDS Smilno Eleny Kimákovej a

riaditeľky ZŠ Smilno Mgr. Silvie Gujdanovej sa dňa 15.3.2016 stretli v
salóniku Kultúrneho domu v Smilne tunajší seniori so žiakmi ZŠ na
spoločnej hodine výtvarníctva. Účelom bolo predviesť našim deťom spôsoby
maľovania resp. zdobenia veľkonočných kraslíc. Seniorky Jozefína
Baranová a Elena Kimáková predviedli zdobenie kraslíc včelím voskom a
rôznymi farbami. Prizvaní hostia Mgr. Iveta Gmitterová ukázala deťom
rôzne druhy zdobenia vajíčok ako je nešitý patchwork, čipkované vajíčka a

iné rôzne druhy veľkonočných ozdôb. Júlia Blažeková ukázala deťom
náročný, ale veľmi pekný spôsob zdobenia vajíčok vyškrabovaním pomocou
ostrého noža orezávača. Členka ZO JDS Smilno Jana Majcherová
predviedla deťom výrobu ozdobných zajacov zo sena ako aj maľbu na
brezové drevo. Obidve strany – deti aj seniorky sa tešili z dobrej atmosféry,
ktorá vládla počas celého stretnutia. Deti si mohli vyskúšať všetky techniky
a vlastnými výtvormi si skrášlili vstupné priestory ZŠ. Táto nádherná akcia
sa udiala pod záštitou starostu obce Bc. Vladimíra Barana.


Seniorky z JDS v DSS sv. Kozmu a Damiána v N. Polianke
Tri týždne po Veľkej noci, 15. apríla 2016 na pozvanie Mgr. Ivety
Gmitterovej,

pracovníčky

Domu

sociálnej

starostlivosti

Kozmu

a Damiána z Nižnej Polianky, prišli seniorky speváckej skupiny ZO JDS
Smilno svojím spevom potešiť ubolené srdcia tamojších pacientov.
Seniorky A. Greškovičová, A. Mačušová, J. Baranová, B. Vaľová, M.
Baranová, E. Kimáková, H. Marcinová v doprovode harmonikára Petra
Kavuľu predniesli niekoľko ľudových a mariánskych piesní. Pani H.
Marcinová potešila pacientov nádherným umeleckým prednesom prózy.
Nakoniec spolu s pacientmi zaspievali známu ľudovú pieseň: A od
Prešova. V ďalšej časti návštevy pani Mgr. I. Gmitterová, za sprievodu
niekoľkých pacientov, ukázala našim seniorkám ich priestory ako
pracovné dielničky výtvarnej zručnosti a nádhernú kaplnku zasvätenú
svätcom Kozmovi a Damiánovi. Všetci sa tešili z nádhernej a dojímavej
atmosféry. Pri odchode pacienti vyjadrili úprimne potešenie s nádejou
ďalšieho spoločného stretnutia a prežitia krásnych chvíľ.


Seniori sa zamýšľajú nad kaplnkou pri kostole sv. Štefana
Výbor ZO JDS zvolal na 17. apríla 2016 riadnu členskú schôdzu,
ktorú otvorila a viedla predsedníčka ZO JDS p. Elena Kimáková. Bola
vyhodnotená výročná členská schôdza a poriadané akcie ako: oslava
MDŽ, výroba Veľkonočných ozdôb za účasti deti našej ZŠ, brigády
upratovania kostolnej lúky a príprave ďalších akcií ako: súťaž
v umeleckom prednese poézie a prózy v Bardejove, Oblastné športové

hry seniorov v Stebníku, Okresné športové hry seniorov v Zborove,
rekondičné

pobyty

v kúpeľných

domoch,

zahraničná

rekreácia

v Grécku.
Jubilantov ZO JDS odmenili úprimnou gratuláciou, sladkým
darčekom a peknou piesňou Živityje ľudyje.
Na ďalšiu časť schôdze boli pozvaní členovia hospodárskej rady pri
Kostole sv. Štefana v Smilne - Ing. M. Horbaj, M. Barnová a A. Paľová,
kde sa spoločne zamýšľali nad výstavbou kaplnky Panny Márie v okolí
budovy kostola. Dohodli sa, že všetci občania obce by mohli prispieť
dobrým návrhom výstavby, v prípade úspešného návrhu a zahájenia
výstavby kaplnky poskytnúť materiálno – finančnú pomoc.


OZ JDS zo Smilna na športových hrách v Stebníku
V sobotu 28. mája 2016 sa konal 2.ročník oblastných športových
hier seniorov, tentoraz v Stebníku. Zúčastnili sa súťažné družstva
seniorov ZO JDS zo štyroch obcí: Zborov, Smilno, Beloveža, Stebník ako
usporiadateľská ZO JDS. Seniori z obce Komárov svoju neúčasť
ospravedlnili. Našu ZO JDS a obec reprezentovalo osemčlenné družstvo
v zložení E. Kimáková, J. Baranová, A. Majcherová, G. Šimcová, M.
Tomiková, M. Baranová, A. Mačušová, F. Lacek a rozhodcovia J. Lukač,
M. Kravčik. Na týchto hrách ich sprevádzal starosta obce Bc. Vladimír
Baran.

Naše

súťažné

družstvo

získalo

celkovo

sedem

medailí.

V jednotlivých športových kategóriách obsadili dvakrát 1. miesto,
dvakrát 2. miesto a trikrát

3. miesto. Za najúspešnejšieho seniora na

športových hrach vyhlásili F. Laceka. Športové hry sa udiali vo veľmi
dobrej atmosfére o ktorú sa postarali usporiadatelia zo Stebníka. Dobrej
nálade

a priebehu

sa

pričinili

starostovia

jednotlivých

obci

a predsedníčka OO JDS Mgr. Anna Petričová a zástupcovia Okresného
a Mestského úradu z Bardejova. Športovcom gratulujeme! Najbližšie ich
čakajú okresné športové hry seniorov v Zborove dňa 18. júla 2016.
Budúci rok 2017 bude usporiadateľskou organizáciou 3. oblastných
športových hier ZO JDS Smilno.



Obhliadka kaplniek v Tyliczy
Na aprílovej členskej schôdzi ZO JDS okrem záležitosti organizácie
seniori sa zaoberali možnosťou výstavby kaplnky Panny Márie v okolí
nášho kostola. Celú vec rozdiskutovali s členmi kostolnej hospodárskej
rady. Následne skupinka senioriek sa dňa 14. júna 2016 vybrali do
blízkej poľskej obce TYLICZ, aby sa obhliadkou „Ružencovej záhrady“
inšpirovali a pokúsili vybrať vhodnú kaplnku ku nášmu kostolu. Pri
výbere kaplnky Panny Márie a vhodného výberu miesta umiestnenia pri
našom kostole mohli pomôcť všetci občania obce. (viac o kaplnke v časti
cirkevný život)



Seniori bardejovského okresu športovali v Zborove
V sobotu 18. júna 2016 v Zborove prebehli Okresné športové hry
seniorov.

Na

týchto

hrách

bolo

zúčastnených

34

družstiev

z jednotlivých základných organizácií. Medzi nami boli aj pozvaní hostia
z Olomouca a Gorlíc. Na týchto hrách boli vyhodnotené iba tri najlepšie
družstvá a najlepší jednotlivci v kategórii seniorka, senior. Nám sa
nepodarilo v silnej konkurencii zopakovať úspechy z Oblastných hier
v Stebníku. Aj tak touto cestou vyslovujeme poďakovanie nášmu
družstvu v zložení : J. Baranová, A. Majcherová, M. Tomiková, B.
Paľová, G. Šimcová a F. Lacek za účasť a reprezentáciu obce. Boli aj
také

základné organizácie z jednotlivých obci čo sa nezúčastnili

Okresných športových hier.


Volejbalový turnaj a Smilnianský zakrucaník 2016
Počas osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda dňa 5. júla 2016 začína
byť tradíciou okrem Volejbalového turnaja aj 2. ročník podujatia
,,Najdlhší Smilnianský zakrucaník“. Pod organizačnou taktovkou
predsedníčky ZO JDS v Smilne, p. Eleny Kimákovej, a za výdatnej
pomoci ostatných seniorov bol rekord z minulého roka prekonaný. (Viac
v časti Telovýchova a šport)



Júlová opekačka na Baranovke

Na poslednej akcii volejbalového turnaja sa seniori dohovorili
o ďalšej akcii, spoločnej opekačke. Tak v nedeľu po obede 10. júla 2016
o 13°° hodine, zišla sa skupina seniorov na Baranovke. Opiekli si
slaninku, špekáčiky a klobásky. Z domu si doniesli koláče a dobré
občerstvenie. V dobrej pohode a za veľmi dobrého počasia spoločne
strávili nedeľňajšie popoludnie. Zopár detí sa vyšantilo na lúke okolo
chatky.


III. ročník výstavy Dary Zeme a I. ročník výstavy Starožitnosti
Už po tretíkrát zorganizovala OZ JDS v Smilne výstavu
s priliehavou jesennou tematikou Dary Zeme. Tentokrát trvala od
11.9. – 15.9. 2016. Všetci šikovní záhradkári sa mohli touto cestou
pochváliť svojimi dopestovanými plodmi zo sveta ovocia a zeleniny.
A výsledky boli veru pekné. Vyzdobené stoly žiarili farbami. Tento
rok sa členovia JDS rozhodli, že túto výstavu obohatia aj
o starožitnosti. Obyvatelia našej obce zapožičali na účely tejto
výstavy mnohé predmety dennej potreby, pracovné nástroje,
keramiku, fotografie, knihy, výšivky ktoré používali naši rodičia,
prarodičia i praprarodičia. K výstave prispela aj pani riaditeľka ZŠ
Mgr.

Gujdanová,

premietačku

ktorá

i historické

zapožičala
stolové

písací

počítadlo.

stroj

Remington,

Spomienky

pre

niektorých ešte živé a pre niektorých už dávno minulé. Azda
najväčšiu radosť a prekvapenie prejavovali deti zo ZŠ i MŠ, ktorí sa
tiež prišli pozrieť na výstavu. Srdečne ďakujeme organizátorom
výstavy, všetkých občanom, ktorí mali záujem prispieť a Janke
Majcherovej za krásny aranžmán. Veríme, že na budúcu jeseň bude
táto

výstava

ešte

bohatšia

a zaujímavejšia.

(Tento

text

bol

zverejnený v Bardejovských novostiach dňa 27.9.2016 na šiestej
strane.)
V deň otvorenia výstavy 11. septembra sa konala riadna
členská schôdza seniorov ZO JDS Smilno, na ktorej prehodnotili
posledné akcie a oboznámili sa s ďalšími.



Výstava Zlaté ruky v Bardejove
V čase 4.–7.10.2016 sa konal IV. ročník celoslovenskej výstavy
Zlaté ruky. Výstava bola umiestnená v priestoroch Seniorcentra
v Bardejove. Hlavným organizátorom bolo ústredie JDS a Okresná
organizácia Jednoty dôchodcov v Bardejove. Výstava mala dve časti,
okresnú

a celoslovenskú

výstavu.

Na

celoslovenskej

výstave

sa

prezentovali vystavovatelia z jednotlivých krajov Slovenska, chýbal len
Trnavský kraj. Návštevníci mohli vzhliadnuť veľké množstvo výšiviek,
čipiek, tkaných textílií, regionálne krojové odevy zdobené množstvom
dekoratívnych prvkov, trojrozmerné rezbárske a modelárske práce, ale
aj výtvarné práce v podobe obrazov a množstvo iných zaujímavých
tvorivých modelov. Reprezentantmi Prešovského kraja boli aj autori zo
Smilna, ktorí na túto výstavu prepožičali svoje obrazy. Týmto ďakujeme
Mgr. Alžbete Smolkovej, Ing. Marekovi Horbajovi a Mgr. Jane Baranovej.
Priebeh výstavy sledoval aj štáb RTVS z Bratislavy, reportáž bola
odvysielaná 29.10.2016 o 9.00 hod.
Obraz Jany Baranovej bol maľovaný na objednávku Obce Smilno.
Po skončení výstavy bol odovzdaný starostovi obce a zavesený na čestné
miesto v sále Kultúrneho domu.


Október – mesiac úcty k starším
Základná organizácia JDS Smilno zvolala všetkých dôchodcov
obce Smilno a svojich členov na spoločné posedenie, ktoré sa
uskutočnilo dňa 6. novembra 2016 v sále Kultúrneho domu obce. (Viac
v časti Kultúra)



Babička bardejovského okresu
Pani Helena Marcinová znova reprezentovala obec Smilno i ZO
JDS v Smilne. Tentokrát nešlo o súťaž v prednese poézie a prózy. Dňa
4.11.2016 sa v budove Seniorcentra v Bardejove konala okresná súťaž
„Babička Bardejovského okresu 2016".
Súťaž bola organizovaná pod záštitou primátora mesta Bardejov v
spolupráci s okresnou organizáciou JDS Bardejov. Nominovaných bolo

6 babičiek z okresu Bardejov v zastúpení obcí Malcov, Raslavice, Zlaté,
Fričkovce, Smilno a Beloveža. Súťažiace sa predviedli v troch kolách.
Prvé kolo bolo predvedenie a predstavenie kroja. V druhom kole mali
babičky prezentovať svoju rodnú obec a v rámci tretieho kola bola
individuálna prezentácia všetkých nominovaných babičiek. Účastníčky
boli vyhodnotené v troch kategóriách - MISS najstaršia babička, MISS
obecenstvo a celková MISS okresu Bardejov. Po veľmi náročnom
rozhodovaní poroty „MISS obecenstvo“ bola vyhlásená babička z obce
Zlaté a v ostatných dvoch kategóriách víťazkou sa stala babička p.
Justína Semáneková z Fričkoviec. Aj keď pani Helenka nevyhrala, veľmi
pekne reprezentovala našu obec, za čo jej patrí srdečné poďakovanie.
Do celkového programu počas súťaže sa aktívne zapojila aj naša
ZO JDS Smilno. Spevácka skupina v zložení A. Mačušová, A.
Greškovičová, B. Vaľová, M. Baranová a E. Kimáková peknými piesňami
obohatili kultúrny program nádhernej akcie.


Silvestrovská kapustnica seniorov
Dňa 30. decembra 2016 sa zišli seniori na členskej schôdzi JDS
Smilno. Najprv si vypočuli vyhodnotenie predošlých akcií a oboznámili
sa s ďalšími akciami na rok 2017, ktoré chystá okresná i základná
organizácia JDS. Okrem iných najviac je potrebné sa pripraviť na
obvodné športové hry seniorov, ktoré usporiada naša základná
organizácia pod záštitou starostu obce Smilno. V ďalšej časti blahoželali
jubilantom základnej organizácie. Po oficiálnom ukončení členskej
schôdze bolo podané občerstvenie silvestrovskou kapustnicou. Seniori
si zaspievali Vianočné koledy a pani Helena Marcinová zarecitovala
peknú prózu a priložila ešte aj pekný vinš do nového roku.

Uzavretie partnerstva medzi Gminou Dubiecko a obcou
Smilno
Dňa 23.2.2016 sa v obci Dubiecko v Poľsku stretli zástupcovia
obcí Dubiecko a Smilno za účelom podpísania zmluvy o partnerskej
spolupráci. Zmluva bola uzavretá za účelom rozvoja vzájomne
prospešných vzťahov v oblasti osvety, kultúry, turistiky, športu,

hospodárstva, inovácií a obecnej správy a zároveň, čo je veľmi dôležité,
za účelom podpory vytvárania väzieb medzi obyvateľmi spriaznených
obcí. Partnerské obce sa zaviazali vytvárať podmienky a priestor pre
spoluprácu a rozvoj pri realizácii rôznych projektov a programov, ktoré
si vyžadujú zahraničných partnerov pre rôznorodé činnosti pri
organizovaní výstav, dielní, plenérov a iných kultúrnych a umeleckých
podujatí.

Obce budú spolupracovať pri výmene skúseností v oblasti

riadenia, sociálnej starostlivosti a ochrany životného prostredia ako aj
pri

aktivitách

prospešných

zvyšovaniu

kvality

práce

a služieb

v prospech občanov. Spolupráca by mala pomôcť k podpore vzájomných
kontaktov
inštitúciami

medzi

podnikateľskými

v oblasti

obchodu,

subjektmi

služieb,

malej

a špecializovanými
výroby,

ekológie,

poľnohospodárstva, vedeckého rozvoja a inovácií. Obyvatelia všetkých
vekových kategórií v oboch obciach, od detí až po dôchodcov, budú mať
možnosť nadviazať nové kontakty, spoznávať ľudí, kultúru a zvyklostí
partnerskej krajiny.


Stretnutie so zástupcami partnerskej obce Dubiecko
Dňa 12.5.2016 sa v Smilne konalo krátke stretnutie zástupcov
obcí Smilno a Dubiecko za účelom naplánovania spoločných kultúrnych
a športových podujatí u nás i v Poľsku. Jednalo sa hlavne o spoločné
stretnutia obyvateľov pri spoločných sviatkoch: Deň detí, mesiac
starších, ale aj miestny volejbalový turnaj na sv. Cyrila a Metoda, či púť
k Stolčeku Panny Márie. Národy sme si blízke, je dobré rozvíjať nové
priateľstvá.
Dňa 24.5.2016 boli pozvaní zástupcovia obce Smilno do
Dubiecka na „Dzień Samorzadu Terytorialnego“. Stretnutia sa zúčastnil
starosta obce, dvaja poslanci a kontrolór obce.



Oslava Sviatku sv. Cyrila a Metoda
Tento rok sa na slávnostnom dni v našej obci dňa 5.júla 2016
zúčastnili aj hostia z Gminy Dubiecko – Poľsko, s ktorou má obec

Smilno podpísanú partnerskú cezhraničnú spoluprácu. (Viac v časti
Telovýchova a šport)


Medzinárodný futbal v Dubiecku
Partnerská spolupráca s Gminou Dubiecko sa v tomto roku pekne
rozbehla v rámci kultúrno-športových podujatí. Po návšteve v Smilne na
volejbalovom turnaji, sa ďalšie spoločné stretnutie konalo v Dubiecku
dňa 15.8.2016 na Medzinárodnom turnaji vo futbale, ktorého sa mali
zúčastniť 2 slovenské a 2 poľské futbalové mužstvá. Nakoniec sa stretli
3 futbalové mužstvá: z Dubiecka, Babic a zo Smilna. Družstvo zo
Zborova sa nezúčastnilo. Turnaj sa konal v priateľskom duchu za
podpory fanúšikov zo všetkých uvedených obcí. Naši chlapci získali
Pohár wojtov a starostov gmin a účastnícky diplom. Ďakujeme našim
futbalistom za skvelú reprezentáciu.



Mesiac úcty k starším v Dubiecku
Pri príležitosti osláv októbra ako mesiaca úcty k starším prijali
členovia OZ JDS zo Smilna dňa 22.10.2016 pozvanie seniorov z
partnerskej gminy Dubiecko z Poľska. V poobedňajších hodinách sa
zvítali so zástupcami tamojších emeritov (seniorov), ktorí spolu s
wojtom Wieslawom Bembenekom sprevádzali našich seniorov po
krásnom Dubieckom zámku a jeho okolí. Následne spoločne
navštívili skvostné múzeum kostí prastarých zvierat (mamutov,
nosorožcov), skamenelín morských živočíchov, skamenelín dreva a
bohatú zbierku minerálov v súkromných priestoroch pána Roberta
Szybiaka priamo v Dubiecku. Všetky exempláre sú staré 1 - 3
miliónov rokov a boli nájdené prevažne na území Poľska. Potom
nasledovalo oficiálne privítanie v spoločenskej sále v Dubiecku
pánom Wieslawom Bembenekom a vedúcou seniorov pani Annou
Chruszcickou. Nasledoval bohatý kultúrny program pripravený
miestnymi žiakmi venujúcimi sa spoločenským tancom, spoločná
večera a tancovačka. Nálada bola výborná, poľskí susedia boli veľmi
srdeční a priateľskí. Aj preto bolo ťažké opustiť ich spoločnosť po

krátkom čase. Poľskí emeriti si vychutnali spoločné stretnutie pri
hudbe a tanci do neskorých nočných hodín.

Dobrovoľný hasičský zbor Smilno
V rámci XXXIII. Zborovskej stotiny bola v r. 1894 založená v obci
hasičská čata, ktorej velil miestny učiteľ František Zajac. Dobrovoľný
hasičský zbor bol založený v r. 1930 a s 56 členmi patril k početnejším
zborom v okrese. V r. 1939 už mal zbor len 15 členov a vlastnil ručnú
štvorkolesovú striekačku s príslušenstvom t.j. 50 m hadíc, 10 m savíc
a 2 masky. Zbor riadil 5 členný výbor: veliteľ Jozef Fecek, zástupca Jozef
Baran /Šnapko/, tajomník Ján Kravčík, správca majetku Jozef Kvartek
a veliteľ oddielu samaritánov Adam Paľa. V októbri 1947 boli schválené
nové stanovy DHZ.
Na ustanovujúcej schôdzi v r. 1954 bol do funkcie predsedu
zvolený Ján Sviantek a veliteľom sa stal Jozef Jančošek. Po voľbách v r.
1957 došlo v týchto funkciách k zmene. Za predsedu bol zvolený Adam
Petruš a funkciu veliteľa prevzal Ján Juraši. V nasledujúcich rokoch
funkciu predsedu zboru vykonávali Milan Opic, Jozef Štefančík, Andrej
Marcinek, Imrich Kravčík, Imrich Paľa, Ladislav Štec a Peter Porjanda,
ktorý bol v tejto funkcii viac ako 25 rokov. V r. 2000 mu bola udelená
medaila za mimoriadne zásluhy.
Vo funkcii veliteľov hasičského zboru pôsobili: Andrej Marcinek,
Karol Paľa, Jozef Štefančík, František Baran, Jozef Marcinek, Jozef
Kravec, Jozef Jurkovič a Jaroslav Blažka. Toho času 24 člennému zboru
velí Marek Lacek


Hasiči v Becherove
V sobotu 28.5.2016 sa naši dobrovoľní hasiči zúčastnili na
previerke pripravenosti DHZ-ov v Becherove. Akciu organizovala OV
DPO

v spolupráci

s OR

HaZZ

v rámci

64.

ročníka

obvodových

a okresných súťaží DHZ a hasičského dorastu a taktiež 43. ročníka
okresného kola hry Plameň 2016.

VIII. Telovýchova a šport
 Volejbalový turnaj a Smilnianský zakrucaník 2016
Oslava sviatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, dňa 5.7.2016,
má aj pre našu obec Smilno veľký význam. Tento rok sa na nej zúčastnili
aj hostia z Gminy Dubiecko – Poľsko, s ktorou má obec Smilno
podpísanú partnerskú cezhraničnú spoluprácu. Na túto prvú spoločnú
športovo-kultúrnu akciu prišli 40 hostia, od detí po seniorov. Rannú
slávnostnú omšu v Kostole sv. Štefana Kráľa si poľskí priatelia
nenechali ujsť. Následne sa zišli v budove Kultúrneho domu pri
spoločnom obede a kultúrnom vystúpení. Deti z Dubiecka sa predstavili
ukážkou spoločenských tancov. Z obce Smilno sa spevom a hrou na
zobcovú flautu predstavila Frederika Rondziková, spevom Vanessa
Kravčíková a Lukáš Paňko. Za seniorov vystúpila s prednesom prózy
pani Helena Marcinová. Následne sa všetci ponáhľali na tradičný a
očakávaný ,,Volejbalový turnaj o pohár starostu obce“. Konal sa od
13:30 na ihrisku pri ZŠ v Smilne, kde organizátori akcie, Obec Smilno
a ZO JDS zabezpečili bohaté občerstvenie v podobe čapovaného piva,
kofoly a kotlíkového guľášu. Po úvodnom nástupe 6 súťažných družstiev
a krátkom príhovore starostu obce, p. Vladimíra Barana, sa turnaj
oficiálne zahájil.
Začína byť tradíciou aj 2. ročník podujatia ,,Najdlhší Smilnianský
zakrucaník“. Aj tento rok ľudia neváhali a doma napiekli kysnuté záviny
s rôznou náplňou, ktoré potom pri škole pospájali k sebe, čím dosiahli
prekvapujúcu dĺžku koláča 22,63 m a prekonali minuloročnú dĺžku.
Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojím kulinárskym umom, ale
hlavne ochotou zúčastniť sa spoločného podujatia.
Počas

ochutnávky

zakrucaníka

a vydareného

gulášu

nám

zaspievali aj členky ZO JDS zo Stebníka, pridali sa aj hostia
z partnerskej Gminy Dubiecko a aj ostatní účastníci podujatia. Po
urputných bojoch v 2 skupinách si nakoniec zmerali sily vo finále
družstvo OZ a družstvo Maskoti, ktoré turnaj aj zaslúžene vyhralo. Za

nimi sa umiestnili družstvá: SNS, Šmilňanská BANDA, Medúzy a rodina
Rondzikových.

Starosta

obce

a poslanci

nakoniec

pristúpili

k

slávnostnému vyhláseniu výsledkov a odovzdávaniu cien. Víťazné
poháre a diplomy s darčekmi si kapitáni s radosťou prevzali a rozdelili
medzi členov svojich tímov. Cenu za ,,Najdlhší Smilnianský zakrúcaník“
si prišla za ZO JDS Smilno prevziať jej predsedníčka, pani Kimáková,
ktorej zároveň ďakujeme za usporiadanie akcie. Veľká vďaka patrí tiež
všetkým, ktorí ochotne pomáhali a aktívne sa zapojili do organizácie
turnaja.

 Cyklistický okruh
Veru dobre nám padol štátny sviatok pripadajúci na pondelok
29.8.2016, k tomu krásne počasie a dobrá nálada športovo naladených
ľudí. O 14.00 hod. sa pred OÚ v Smilne zišlo 29 miestnych cyklistov vo
veku od 4 do 60 rokov, z toho 3 ženy, ktorí zdolali 28 km dlhý cyklistický
okruh. Tento rok sa kultúrno-športová komisia rozhodla obnoviť
cyklotrasu zo Smilna cez Šarišské Čierne, Ciglu, Dubovú, Nižný a Vyšný
Mirošov, Hutku, Nižnú Polianku a späť do Smilna. Všetci cyklisti sa
vrátili s úsmevom na tvári, spokojní, že zdolali túto trasu. Aj keď nešlo
o preteky, prvý sa vrátil Marek Lacek, druhý v poradí Štefan Magoč,
prvú trojku uzavrel Patrik Paľa. V salóniku OÚ sa následne všetci
osviežili čapovaným pivom, či citronádou. Vďaka miestnemu kuchárovi
Jožkovi, ešte hodný čas zostali v svornej debate pri kvalitnej domácej
klobáske.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za záujem a dobrú vôľu zísť sa
pri takejto športovej akcii a tešíme sa na ďalší ročník.

 Silvestrovský turnaj
V posledný deň roku 2016 sa v Kultúrnom dome v Smilne zišli
priaznivci stolného tenisu a šípok, aby takto v športovom duchu strávili

sobotné popoludnie. Účasť bola hojná, zábava výborná, občerstvenie
nechýbalo. V disciplíne stolného tenisu sa vytvorili dve kategórie: muži
a žiaci. V šípkach bola jedna kategória pre všetkých súťaženia chtivých.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme víťazom, ktorí si
odniesli pekné ocenenia, vrátane víťazných pohárov.
Výsledky:
Stolný tenis – žiaci:
1. miesto Kristián Gmitter
2. miesto Vojtech Velička
3. miesto Lukáš Magoč
Stolný tenis – muži:
1. miesto Marián Rondzik
2. miesto Vladimír Tomeček
3. miesto Štefan Magoč
Šípky:
1. miesto Ján Kravec
2. miesto Vladimír Vaľa
3. miesto Ing. Marek Horbaj

Obecný športový klub SMILNO
V sezóne 2015-2016 odohralo mužstvo futbalistov OŠK Smilno 26
zápasov v I. triede dospelých. Zo 14. miesta ako nováčikovia si polepšili
o jedno miesto a sezónu ukončili ako 13. v tabuľke.
OŠK Smilno 5 zápasov vyhralo, 4 krát remizovalo a 17 x prehralo.
Celkové dosiahnuté skóre bolo 38:73.
O jedno miesto v skupine si polepšili aj vďaka 3 bodom TJ Čerhov
Bartošovce, ktoré boli tomuto družstvu odrátané.
Sezóna 2016/2017 – dospelí v 1. triede
1. zápas s Osikovom vyhralo Smilno ako hosť: 0:1.
V sezóne 2015/2016 hrali futbal za Smilno aj žiaci a to v skupine B –
U15. Celkovo ukončili sezónu ako poslední v tabuľke, t. j. na 9. mieste.

Odohrali všetkých 16 zápasov, 2x vyhrali a

14 x prehrali, celkové

dosiahnuté skóre 22:100 a 6 pridelených bodov.
Sezónu 2016/2017 už žiaci nezačali, vypadli z tabuľky.


Jesenná sezóna
Dňa 6.11.2016 odohralo futbalové mužstvo OŠK Smilno posledný
futbalový zápas jesennej časti sezóny 2016/2017. Celkovo zostalo na
12. mieste v tabuľke I. triedy dospelých. Odohral plný počet zápasov –
14, Štyrikrát vyhralo, dvakrát remízovalo a osemkrát prehralo. Zatiaľ
dosiahlo celkové skóre 29:44 a získalo 14 bodov.

IX. Mimoriadne udalosti
 Labutia rodinka na smilnianskom rybníku
Dňa 17.3.2016 zavítala na smilniansky rybník labutia rodinka.
Bolo to zaujímavé, keďže dva dni predtým nás prekvapila nádielka
snehu.

 Upozornenie majiteľov psov v obci Smilno
Vzhľadom na opakované problémy s nečistotou a ohrozením zo
strany psov v obci, boli v apríli upozornení majitelia psov v obci Smilno,
aby dodržiavali ustanovenia VZN č. 6/2013 o chove, vodení a držaní
psov na území obce Smilno. Upozornenie sa týkalo najmä zákazu
voľného pohybu psov v intraviláne obce ako aj v priestoroch

školy,

škôlky, ihriska, cintorína a pod. Držitelia psov sú povinní postarať sa
o výkaly zvierat a postarať sa, aby ich zvieratá nepôsobili rušivo na
okolie a spoluobčanov (hluk, špina, zápach).

 Fotka zo Smilna na www.ebay.com
Na stránke www.ebay.com bola v máji ponúknutá na predaj fotka
zo 17. septembra 1939 fotená v Smilne. Boli na nej obyvatelia Smilna

a nemeckí vojaci, čas tesne po začiatku 2. svetovej vojny. Fotka bola
vyvesená aj na obecnej stránke s výzvou, či dnešní obyvatelia spoznajú
svojich príbuzných.

 Poľadovica na miestnych komunikáciách
Dňa 9.12.2016 v poobedňajších hodinách od 15:00 sa spustil
jemný dážď, ktorý so zapadajúcim slnkom primŕzal a vytvorila sa hrubá
vrstva ľadu po všetkých komunikáciách v obci. Viacerým občanom táto
situácia skomplikovala cestu domov z práce pešo či už autom. Niektoré
autá skončili v priekopách a bolo ich nutné vytiahnuť. Občania si
pomáhali navzájom. Starosta obce zabezpečil ešte v ten deň posypové
auto zo Slovenskej správy ciest, ktoré okolo 21:30 hod. prešlo obcou
a nahrubo posypalo miestne komunikácie kamenivom. Táto situácia
zotrvala do 12.12.2016. Potom sa počasie stabilizovalo.

 Bezplatné meranie zraku
Dňa 13.12.2016 si mohli občania obce prísť bezplatne zmerať
zrak. V salóniku obecného úradu túto službu poskytovalo Občianske
združenie SuperOčko. Viacerí občania prišli a využili túto možnosť,
dostali aj predpis, ktorý mohli použiť v optike.

 Vianoce v Smilne 2016
Po niekoľkých rokoch sme sa v Smilne konečne dočkali krásnych
zasnežených Vianoc. Hrubá inovať sa držala na stromoch už celý týždeň
pred Vianocami, čiastočne opadávať začala až 27.12.2016, keď sa
počasie oteplilo na 0 C. Často nás však trápila poľadovica a bolo
potrebné udržiavať miestne komunikácie.

