ROK 2019
I. Samospráva obce
• Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2019
Ročné príjmy Obce Smilno

391 627,68 eur

Z toho: podielové dane:

253 740,07 eur

miestne dane: pozemky

5 605,54 eur

stavby a byty

2 080,13 eur

pes

335,00 eur

tko

6 832,79 eur

ostatné poplatky

2 510,85 eur

Príjem ZŠ s MŠ

67 371,60 eur

Ročné výdaje Obecného úradu

201 366,66 eur

• Voľby prezidenta SR v roku 2019
§

Definitívne výsledky z I. kola konaného 16.3.2019:
1. kandidát postupujúci do 2. kola: Zuzana Čaputová
870 415 hlasov = 40,57%
2. kandidát postupujúci do 2. kola: Maroš Šefčovič
400 379 hlasov = 18,66 %

Výsledky za obec Smilno:
Štefan Harabin

77 hlasov = 29,50 %

Zuzana Čaputová

62 hlasov = 23,75 %

Maroš Šefčovič

52 hlasov = 19,92 %

František Mikloško

29 hlasov = 11,11 %

Marián Kotleba

23 hlasov = 8,81%

Milan Krajniak

8 hlasov = 3,06%

Béla Bugár

5 hlasov = 1,91%

Eduard Chmelár

3 hlasy = 1,14 %

Martin Daňo

1 hlas = 0,38 %

Bohumila Tauchmanová

1 hlas = 0,38 %

Volebná účasť 46,2%
§

Druhé kolo sa konalo 30.3.2019

Za prezidentku Slovenskej republiky bola zvolená Zuzana Čaputová
Výsledok voľby: 58,40% (1 056 582 hlasov)
Výsledky za obec Smilno:
Maroš Šefčovič

125 hlasov = 53,87 %

Zuzana Čaputová

107 hlasov = 46,12 %

Volebná účasť 42,2%

II. Obyvateľstvo
• Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva podľa pohlavia
2019
Spolu

Muži

Ženy

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 1.1.

696

354

342

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12.

702

356

346

Narodení

5

5

0

Zomretí

8

4

4

14

4

10

Vysťahovaní z trvalého pobytu

5

3

2

Migračné saldo

9

1

8

Celkový prírastok obyvateľstva

6

2

4

-3

1

-4

Prisťahovaní na trvalý pobyt

Prirodzený prírastok obyvateľstva

• Prehľad stavu obyvateľstva podľa veku
31.12.2019
Spolu

Muži

Ženy

0-14 rokov

96

51

45

15-64 rokov

470

246

224

65 a viac rokov

136

59

77

• Spoločenská kronika roku 2019
NARODILI SA:
•

Tobias Tomik

•

Mathias Paľa

•

Michal Katin

•

Marek Barna

•

Marek Majcher

UZAVRELI MANŽELSTVO:
•

Lenka Hrivňáková a Patrik Tomik

•

Lívia Kravcová a Ing. Marek Barna

•

Bc. Barbora Blažeková a Ing. Kamil Mihalik

•

Martina Špaková a Ján Petrík

•

Lukáš Krafčík a Emília Šimcová

•

Ing. Tomáš Havriš a Ing. Stanislava Baranová

•

Kristína Kravčíková a Matúš Smetanka

•

Mgr. Paulína Želinská a Boleslav Pavlovský

OPUSTILI NÁS:
•

Emil Petruš

•

Ján Marcinek (dovtedy najstarší občan Smilna)

•

Karol Špak

•

Helena Opicová, r. Jančošková

•

Miroslav Vonkomer

•

Anna Kravčíková, r. Baranová
Smilna)

•

Mária Blažeková, r. Fojtíková

•

Pavlína Gurská, r. Jančošková

(dovtedy najstaršia občianka

III. Školstvo
•

Zimná olympiáda 2019
Dňa 17. 1. 2019 sme v spolupráci s nadáciou Fénix n.o. pod
vedením p. Milana Stachuru zorganizovali preteky na boboch.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, v dvoch kolách. Prvá kategória
1. a 2. ročník, druhá kategória 3. a 4. ročník.
Víťazmi v oboch kategóriách sa stali:
1. kategória:

1. miesto Matej Dujčák, čas 34 s.
2. miesto Sandra Laceková, čas 49 s.
3. miesto Peter Gujdan, 65 s.

2. kategória:

1. miesto Jozef Lukáč, 38 s.
2. miesto Zuzana Rondziková, 45 s.
3. miesto Filip Dujčák, 55 s.

Víťazi si odniesli z olympiády medaily a všetci zúčastnení žiaci
odznaky.
•

Karneval
V škole (1.3.2019) a v škôlke (26.2.2019) sa konal hneď po
jarných prázdninách. O organizáciu a nákup cien sa postarali pani
učiteľky.
Karneval bol financovaný v rámci schváleného rozpočtu obce pre
školské zariadenia v obci. Karnevaly sa už druhý rok konali v
priestoroch školy a škôlky v doobedňajších hodinách.
Masky boli ako vždy krásne a vďaka pani učiteľkám a ich
programu sa deti zabavili. Zvlášť kreatívne a ocenené boli masky
„Šarkan (Jožko Lukáč), Pani jeseň (Samuel Damián Tančin), či Kocúr
v čižmách (Dajana Sabolová)“.
V škole sa pani riaditeľka prezliekla za čarodejnicu, pani
učiteľka za šaša a pani vychovávateľka za policajtku. Okrem ocenení,
dostala každá maska aj tombolovú výhru.

•

V marci
ZŠ s MŠ - spoločné predstavenie pre deti za účelom výchovy k
separácii odpadov.

•

Veľká noc
Znova spolu a ako vždy veselo a úspešne. Aj takto by sme mohli
zhodnotiť tvorivé stretnutie žiakov Základnej školy v Smilne so
seniormi

miestnej

Základnej

organizácie

Jednoty

dôchodcov

Slovenska, ktoré sa konalo 9.4.2019 v priestoroch Kultúrneho domu v
Smilne. Tentoraz vo veľkonočnom duchu.
Pod vedením pani Eleny Kimákovej pripravili seniorky rôzne
aktivity pre deti ako zdobenie kraslíc voskom, polystyrénových vajíčok
flitrami, tvorenie veľkonočných pozdravov, ale hlavne zdobenie maxi
obecného vajca. Už druhý rok stojí pred Obecným úradom v Smilne
"dinosaurie" veľkonočné vajce, ktoré akrylovými farbami a filcovými
aplikáciami vyzdobili žiaci pod vedením pani riaditeľky Mgr. Silvie
Gujdanovej,

pani

učiteľky

Mgr.

Martiny

Kohútovej

a

pani

vychovávateľky pani Anny Jurkovej. Vajíčku robí spoločnosť elegantná
maxi zajačica zo sena, ktorú vyrobila a zapožičala Janka Majcherová.
Každoročne sa pri príležitosti veľkých sviatkov stretávajú tí
najmladší a tí najstarší v našej obci, aby sa vzájomne obohatili a
vytvorili niečo krásne. Seniori pripravujú deťom spoločné aktivity, pri
ktorých sa oživia staré remeslá, zvyky a obyčaje. Deti so svojou
nekonečnou energiou prinášajú nové podnety a motivujú staršiu
generáciu k aktivite. Tieto stretnutia sú formou poďakovania deťom,
ktoré pod vedením skvelých pedagógov vždy pripravia bohatý a
zaujímavý kultúrny program pri oslavách októbra - mesiaca úcty k
starším.
•

Hviezdoslavov Kubín
Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili obvodového kola
súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v Zborove.

Našu školu reprezentovali Peter Gujdan, Sandra Laceková, Jozef
Lukáč, Sára Kravčíková, Zuzana Rondziková a Ján Gujdan.
V 1. kategórii v prednese poézie získal 3. miesto Peter Gujdan. V
1. kategórii v prednese prózy získal 3. miesto Ján Gujdan a 2. miesto
Sára Kravčíková. Cenu divákov získal Ján Gujdan.
•

Deň narcisov, 11.4.2019
Na deň narcisov, ako je už zvykom, navštívili príbytky v našej
obci, OÚ a miestnu školu žiaci Spojenej ZŠ v Zborove, aby uskutočnili
zbierku na podporu boja proti rakovine.

•

Zápis do 1. ročníka ZŠ
Uskutočnil sa 29.4.2019. Naša základná škola ponúka výučbu
anglického jazyka od 1. ročníka, školskú družinu, obedy, mnoho
kultúrnych a športových podujatí počas školského roka.
Do 1. ročníka sa prihlásilo 5 žiakov (4 dievčatá a 1 chlapec)

•

Zápis do MŠ
Konal sa v čase od 20. do 24.5.2019 v priestoroch MŠ,
prihlásilo sa 5 detí. Po hygienickej kontrole je škôlka prispôsobená pre
max. 23,5 dieťaťa.
V školskom roku 2019/2020 navštevovalo MŠ 23 detí, z toho 7
predškolákov.

•

Deň matiek, 24.5.2019
Silné

puto „dieťa-mama“ prirodzene

prechádza

z

rodinného

prostredia do prostredia školského. Preto sme si aj my na ZŠ s MŠ v
Smilne chceli uctiť naše mamky, babky.... básničkami, pesničkami,
scénkou o stvorení ženy, moderným a ľudovým tancom.
•

Pozorovanie motýľov
Tento rok sme sa rozhodli zakúpiť motýliu farmu. Počas cca 4
týždňov

sme

pozorovali

vývoj

motýľa

od

malých

húseníc,

cez

zakuklenie a vyliahnutie motýľa. Po vyliahnutí motýľov sme sa o ne
starali a nakoniec sme ich pustli do voľnej prírody.
•

Výlet Starý Smokovec - Tricklandia, 31.5.2019
Pani riaditeľka Mgr. Silvia Gujdanová objednala pre žiakov vstup
do Tricklandie v Starom Smokovci. Bolo to miesto jedinečného
putovania Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. V jej
priestoroch sa nachádzali námety slovenských ľudových povestí,
rozprávok, ako aj reálie obcí a zámkov Slovenska (napr. Vlkolínec,
Dunajec, Bojnický zámok...) Bola rozložená na ploche 500 m
štvorcových, na ktorých sa nachádzalo 24 abstrakcií.
Počasie prialo a tak nasledovala prechádzka okolo Štrbského
plesa a šťastný príchod domov.

•

Medzinárodný Deň detí 3.6.2019
Tento rok sme sa rozhodli oslavovať MDD v popoludňajších
hodinách. Žiaci sa zúčastnili športovej olympiády. Najúspešnejší žiaci
boli ocenení sladkou odmenou.

•

Divadelné predstavenie v DJZ Prešov
Dňa 7.6.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného
predstavenia Červená čiapočka v DJZ Prešov.

•

Výlet MŠ v ZOO Košice, 12.6.2019
Po dlhšom čase sa škôlkari opäť vybrali do Košickej ZOO, ktorá
je spojená s Dinoparkom. Tento park sa nachádza v lesnom poraste s
obrovskými napodobeninami historických zvierat. Nachádza sa tu aj
pieskovisko, kde sa deti môžu zahrať na antropológov a hľadať skryté
pozostatky, 3D kino s krátkym filmom a bufet s posedením.

•

Výtvarná súťaž „O najmladší výtvarný talent“, 14.6.2019
Laureátkou súťaže na tému "Mesto Bardejov" sa stala žiačka 2.
ročníka Sandra Laceková, ktorá nakreslila detské ihrisko. Porote sa

páčili aj iné práce našich žiakov, preto boli ocenení aj Matej Dujčák,
Šimon Paľa, Diana Mačušová, Klaudia Kmecová, Marek Paňko a Peter
Gujdan. Ich práce boli vystavené na samostatnom paneli.
•

Výtvarná súťaž Čarovné jabĺčko
Dňa 12. 6. 2019 si boli žiaci našej školy Peter Gujdan a Klaudia
Kmecová prevziať ceny na SZUŠ pod Vinbargom za výtvarnú súťaž
Čarovné jabĺčko na tému Svet z oblakov.
Peter Gujdan, žiak 2. ročníka získal 2. miesto a Klaudia
Kmecová, taktiež žiačka 2. ročníka získala 3. miesto.

•

Noc v škole
Z piatka 21.6.2019 na sobotu 22.6.2019 naši žiaci absolvovali
Noc v škole.
Po úprave triedy, ktorú sme si pripravili na spanie v spacákoch,
sme mali malé pohostenie, urobili sme si prechádzku po Smilne,
čakala nás diskotéka a chutná večera, za ktorú ďakujeme pani
kuchárke Renáte. Navštívil nás aj pán kaplán Marek. Unavení sme si
ľahli spať, niektorí z nás zaspali ihneď, niektorí si šuškali do 23.00
hod.

•

Plavecký výcvik, 23.9. - 30.9.2019
Takmer na začiatku školského roka naši žiaci pod vedením pani
učiteliek a trénerov z Detskej organizácie Fénix absolvovali plavecký
výcvik v plavárni v Bardejove. Deti, ktoré sa naučili plávať minulý rok,
boli hneď zaradení k plavcom a hneď v prvý deň aj skákali z mostíkov.
Následne si zlepšovali techniku plávania, hlavne kraula. Prváci a
menej odvážni sa pod vedením trénerky učili základy splývania a
plávania. Výcvik trval 6 dní, v posledný deň dostali všetky deti diplom,
odznak a turistickú mapu za odmenu.

•

Školáci v divadle
Pani

učiteľky

využili

v novembri

ešte

teplejšie

počasie

a

zabezpečili našim školákom výlet do Prešova, do Divadla Jonáša
Záborského, aby si deti zvykali aj na veľké kultúrne podujatia.
Predstavenie Červená čiapočka sa deťom páčilo a cesta vlakom je
tiež predsa zážitkom.
•

Mikuláš v MŠ a ZŠ
Aj tento rok k našim deťom a žiakom zavítal Mikuláš v sprievode
anjela a čerta. Škôlkari mali aj slzičky v očkách, taký bol čert
presvedčivý. Za zachovanie tradičnej mikulášskej návštevy s bohatou
nádielkou sladkostí znova ďakujeme Pavlovi Goriščákovi, predsedovi
SNS pre Bardejov.

•

ZŠ na vystúpení Každý má svoje meno, 13.12.2019
Žiaci Základnej školy v Smilne sa zúčastnili predstavenia
Súkromnej základnej umeleckej školy, Dlhý rad 30, ktoré sa
uskutočnilo v Športovej hale v Bardejove. Znova si užili predpoludnie
plné spevu, hudby, tanca i dramatického umenia.

•

Vianočná besiedka v ZŠ a MŠ
V advente organizujú pani učiteľky zo základnej i z materskej
školy vianočnú besiedku s pestrým hudobným programom a malým
občerstvením pre rodičov i starých rodičov miestnych detí a žiakov.
V

základnej

škole

sa

podujatie

konalo

19.12.2019

v

popoludňajších hodinách. Pani učiteľky i deti znova prekvapili novým
programom. Po predstavení si našli žiaci pod stromčekom mnoho
zábavných i edukatívnych hier.
Detičky z materskej školy potešili svojich rodičov 20.12.2019, v
posledný deň pred vianočnými prázdninami. Aj tu pani učiteľky
pripravili s drobčekmi úžasný program. Po vystúpení si aj tieto deti
našli kopec hračiek pod stromčekom.

IV. Výstavba obce
•

Kultúrny dom
-

oprava priestoru medzi salónikom a kuchyňou - odstránenie starej
montovanej steny a osadenie novej drevenej s presklením,

-

vyspravenie priestoru pod schodmi a príprava nového miesta pre
skladovanie skla a porcelánu pre verejné i súkromné akcie,

•

vymaľovanie vestibulu na bielo.

Požiarna zbrojnica
V marci a v apríli 2019 boli prevedené výkopové práce okolo
budúcej požiarnej zbrojnice pre zavedenie inžinierskych sietí elektriny a vody.

•

Úprava terénu okolo autobusovej zastávky a čistenie priekop
V marci bol vyčistený jarok Smilnianka tečúci spod Červenej
hory k rybníku na úseku za autobusovou zastávkou ako aj priekopy
na druhej strane cesty od Jozefa Petruša po Požiarnu zbrojnicu.
Zároveň bol za pomoci bagra vyrovnaný úsek okolo elektrickej trafo
stanice a pripravený terén na nové oddychové zákutie s lavičkami a
bohatou zeleňou, ako si ho naplánovali seniori zo ZO JDS Smilno.

•

Úprava terénu starého cintorína
Na prelome mesiacov marec a apríl 2019 bolo zrealizovaných
viacero prác, ktorými sa dosiahli úpravy terénu v obci.
Na ulici smerom k MŠ boli orezané "hrabiky" tvoriace živý plot
okolo cintorína a zrezané posledné ovocné stromy a ihličnany okolo
"palanka" pri kostole. Boli odstránené schodíky na starý cintorín a
zábradlie popri nich. Bagrom bol upravený terén až po bráničku na
cintorín ku kostolu. Nový chodníček bol zatiaľ vysypaný a spevnený
hrubým makadamom.
Rovnako bol spevnený terén od brány ku kostolu až po chodník
na nový cintorín okolo budovy pre skladovanie náradia.

•

Úprava terénu nového cintorína
Zo severnej strany bola odstránená posledná časť starého
oplotenia a odstránené staré tuje. Terén bol vyrovnaný.
V pláne je zakúpenie nových tují a ich vysadenie za účelom
ohradenia nového cintorína ako aj parkoviska pod starým cintorínom.

•

Orezávka líp okolo kostola
V apríli boli orezané ďalšie lipy v blízkosti kostola. Vzhľadom na
výšku a mohutnosť týchto stromov je potrebné ich upraviť postupným
orezávaním, tohto roku to stálo 1200,-- eur.
Všetky náklady súvisiace s úpravou cintorína a okolia hradil
Obecný úrad z rozpočtu obce určeného na opravy a udržiavanie
objektov v obci.

•

Projekty na získanie finančných prostriedkov pre Obec Smilno
V prvom kvartáli roku 2019 boli z Obecného úradu podané
viaceré žiadosti o finančnú podporu, granty a dotácie na rôzne
ustanovizne, ktoré takúto pomoc poskytujú.
Ministerstvo financií SR: na výmenu tepelných telies v budove
KD - žiadosť zamietnutá.
Úrad vlády SR: na výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ čiastočná dotácia vo výške 35 000,-- eur - žiadosť bola zamietnutá.
V júni bola podaná nová žiadosť o výstavbu ihriska a to z
prostriedkov PSK, poskytujú 50%, rozpočet bol daný na cca: 54 000,-eur - aj táto žiadosť bola zamietnutá.
Envirofond: na zateplenie budovy MŠ a ŠJ - v prvom kole bola
žiadosť zamietnutá. V decembri 2019 bola podaná nová žiadosť, ktorá
bola schválená vo výške 47 000,-- eur.
V apríli bola schválená dotácia z Prešovského samosprávneho
kraja na knihu Dejiny obce Smilno vo výške 1 000,-- eur.
Ministerstvo financií SR schválilo pre obec Smilno 8 000,-- eur
na opravu parkoviska pri budove MŠ a príjazdovú cestu.

•

Projekty pre plánovaný bytový dom
Vypracovanie projektov na nové vodovodné pripojenie pre
plánovaný bytový dom s 8 bytovými jednotkami.
V máji bol vypracovaný projekt na novú prípojku vody od VVS,
následne projekt na plynovú prípojku.

•

Doplnenie inventáru OÚ
V máji sa konali viaceré oslavy rodinného charakteru vrátane
svadby, preto obecný úrad doplnil inventár kuchyne o nové príbory,
sklenené poháre na vodu, na kávu a pálenku.
Do vynoveného priestoru medzi salónikom

a kuchyňou bola

osadená nová plechová skriňa pre odkladanie obrusov.
Koncom roka 2019 prispela do inventáru OÚ aj pani Jozefína
Baranová, ktorá darovala nábytok vhodný na uskladnenie bieleho
riadu v blízkosti salónika.
•

Záplaty na ceste okolo školy
Pred Veľkou nocou bola "zaplátaná" cesta popri základnej škole.
V priebehu nasledujúcich 2 rokov je v pláne nový asfaltový koberec.

•

Obrubník pred OÚ
Dňa 11.4.2019 bol osadený nový betónový plot pri OÚ na
rozhraní pozemku so súp. č. 175.
Vo veľkom týždni v stredu a vo štvrtok osadili pracovníci OÚ
obrubník okolo žumpy pred OÚ, kde bude pripravený podklad pre
drevené sochy roľníka a býka.
Stačili tri veľké brigády 1., 4. a 8. mája a zámková dlažba pred
Obecným úradom je hotová, krásna v sivých odtieňoch. Zúčastnilo sa
ich na striedačku 25 mužov z našej obce na výzvu pána starostu.
Nechýbali starosta, zástupca starostu, poslanci, ich synovia, priatelia,
miestni majstri, stavbári.

Veľká vďaka patrí poslancom: Marekovi Kravčíkovi, Emilovi
Tomikovi, Jozefovi Lukáčovi, Patrikovi Nižníkovi, starostovi Vladimírovi
Baranovi, Marekovi Lacekovi, Martinovi Lacekovi, Štefanovi Magočovi,
Vladimírovi Tomečkovi, Danielovi Baran-Tomikovi, Marcelovi Baranovi,
Danielovi

Kravčíkovi,

Jozefovi

Petrušovi,

Zdenkovi

Rondzikovi,

Vladimírovi

Mariánovi

Kravčíkovi,

Krafčíkovi,

Jakubovi

Barnovi,

Petrovi Marcinovi, Viktorovi Veličkovi, Jozefovi Vancovi.
O teplé jedlo 2x denne sa postaral náš kuchár Jožko Amrogovič,
o pitný režim v podobe čapovaného piva pán starosta. Aj domáci
koláčik vždy prišiel.
•

Čistenie Džvirníka
V stredu 18.4.2019 vo veľkonočnom týždni sa starosta,
poslanci, hlavný kontrolór a ich blízki priatelia rozhodli zrealizovať
brigádu za účelom vyčistenia priekop a priestranstiev okolo cesty cez
les Džvirník. Minulý rok sa konala veľká akcia aj za pomoci seniorov a
neporiadku sa vyzbieralo veľmi veľa, niekoľko vlečiek a 70 vriec. Tento
rok sa počasie v plánovanom čase zhoršilo a tak sa muži rozhodli, že to
zvládnu sami.

•

Zalesňovanie, 26.4.2019
Naše

seniorky

sú

nápomocné

aj

Lesohospodárskemu

spoločenstvu v Smilne. Aj tento rok sa zúčastnili pri čistení rúbaniska
a pri zalesňovaní výsadbou lesných drevín ako smrek, buk, či dub.
Nakoniec nazbierali dve vrecia domového odpadu, ktorý priviezli
nedisciplinovaní spoluobčania.
•

Porucha vodovodného potrubia, 22.5.2019
V posledných rokoch sa čoraz častejšie vyskytujú poruchy na
miestnom vodovode, či už na tom v správe Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti alebo na vedení pre družstvo.
V máji prasklo potrubie na hlavnej ulici pri dome č. 108.

•

Práce na Požiarnej zbrojnici
Koncom júna 2019 bola pripojená elektrická energia, začiatkom
júla vodovodná prípojka.
V auguste

starosta

obce

zorganizoval

brigádu

a spoločne

s poslancami a dobrovoľníkmi odstránili starý plech zo strechy.
Koncom septembra bola dokončená nová plechová strecha.
V októbri boli namontované snežné zábrany na streche. Na
južnej strane pracovníci OÚ vybúrali nové okno, upravili fasádu a na
tejto strane bola natiahnutá farebná omietka.
V

septembri

a

októbri

pokračovali

práce

na

vnútornom

elektrickom vedení. V novembri boli osadené nové okná a dvere a v
decembri pokračovali práce v interiéri.
•

Plánovaná výstavba bytového domu
Stále

prebieha

obdobie

konzultácií

a

plánovania

čo

najvhodnejšieho umiestnenia bytového domu ale i multifunkčného
ihriska na parcele č. 404/1, ktorá je vo vlastníctve obce a na ktorej
dnes stojí škola.
Vzhľadom na udržanie mladých rodín v obci sa uvažuje s dvojale aj s trojizbovými bytmi. Začiatkom augusta rozhodlo Obecné
zastupiteľstvo o rozdelení parcely, aby bolo možné v nasledujúcom
roku

začať

s

výstavbou.

V

októbri

obec

zverejnila

zámer

na

prenechanie parcely pri ZŠ do prenájmu za účelom postavenia
bytového domu s 8-mimi bytovými jednotkami (päť 3-izbové a tri 2dvojizbové).
•

Opravy v interiéri Domu nádeje
Dňa 24.7.2019 boli ukončené opravy v interiéri Domu nádeje,
hlavne čo sa týka severnej steny, kde je vchod a okno na chóre.
Opadajúca omietka bola odstránená, steny spevnené, spodná časť
okna zaizolovaná polystyrénom a vyspravená.
Na chóre pribudli 3 nové lavičky (2 dlhé 2 metre, 1 dlhá 1 meter),
aby sa zvýšila kapacita a využitie priestoru.

Do výklenku pri schodoch bola osadená stolička a drevený
podstavec s opierkou pre keyboard a noty.
•

Rekonštrukcia chodníka k ZŠ
Koncom

júla

2019

pracovníci

obecného

úradu

previedli

rekonštrukciu časti mosta, ponad ktorý vedie chodník po Novej ulici
smerom k budove ZŠ.
Úpravou sa zabezpečilo zníženie prevýšenia oproti nadväzujúcej
vozovke. Chodník bol už v dezolátnom stave, nepoužiteľný. Za pomoci
bagra bol po celej dĺžke odstránený asfalt a rozdrvený podklad.
Samotné stavebné práce ako osadzovanie obrubníkov a pokládku
zámkovej dlažby realizovala firma Dlažbard na základe výberového
konania a to v čase od 21.8. do 27.8.2019.
Rekonštrukcia tejto časti obecnej komunikácie bola realizovaná
z prostriedkov poskytnutých Ministerstvom financií.
Dielo dofinancovala obec z vlastných prostriedkov.
•

Projekt Revitalizácia centrálnej časti obce Smilno
V rámci členstva v MAS Dukla sa obec Smilno ako člen tohto
združenia obcí uchádzala o grant na revitalizáciu plôch v obci,
tentokrát išlo o obecnú cestu od č. domu 150 po budovu MŠ vrátane,
priľahlé parkovisko pri MŠ a obecný pozemok, z ktorého má byť
oddychová zóna pre občanov. Do konca roka 2019 neboli výsledky
známe.

•

Posedenie pred OÚ
V októbri bolo schodište pred budovou obecného úradu v Smilne
skrášlené i spríjemnené novým posedením - lavicami osadenými na
zábradlí a stolíkom, všetko z masívu.

•

Nový plynový kotol v ZŠ

Na začiatku vykurovacej sezóny začal plynový kotol v škole znova
štrajkovať. Chyba bola síce odstrániteľná, avšak vzhľadom na vek
kotla a jeho výkonnosť sa pristúpilo ku kúpe nového plynového
kondenzačného kotla.
•

Výmena topných telies v budove KSB
Problémy s vykurovaním boli aj v budove obecného úradu.
Doposiaľ sa vykurovalo gamatkami, ktoré spaľovali plyn nedokonale a
v miestnostiach pri ubratí výkonu zostával zápach za plynom.
Spotreba plynu bola tiež vysoká. Vedenie obce sa preto dohodlo na
postupnej výmene gamatiek za radiátory a plynový kotol. Zatiaľ sa v
jeseni zrealizovala prvá vetva a to v administratívnych miestnostiach,
zasadačke na poschodí, vo vestibule a oboch sociálnych zariadeniach.

•

Úpravy zasadačky v budove KSB
V zasadačke na poschodí po zmene topných telies došlo aj k
zmene celkového interiéru - pracovníci obecného úradu vyspravili
praskliny, vymaľovali strop i steny, odstránili staré linoleum a položili
novú plávajúcu podlahu.
K zútulneniu interiéru prispela veľkou mierou pani Mária
Zelemová,

ktorá

poskytla

obývaciu

stenu

a

sedaciu

súpravu.

Konferenčný stolík darovala Elena Kimáková.
Seniorky zorganizovali v novembri 2 brigády, počas ktorých
vyumývali dovezený nábytok i okná po maľovaní zasadačky. Nová
miestnosť určená predovšetkým pre potreby seniorov zo ZO JDS
Smilno je tak pripravená.
•

Stavebné práce na Hasičskej zbrojnici
V novembri pokračovali práce na Hasičskej zbrojnici - boli
vymenené všetky okná, vchodové dvere a rolovacie dvere na garáži pre
požiarnickú AVIU. Pracovníci obecného úradu svojpomocne vyspravili
všetky špalety okolo okien a dverí. Osadili aj otváracie vrátka s
rebríkom na povalu a vyspravili stropy.

V decembri začal starosta Vladimír Baran a poslanec Patrik
Nižník s výstavbou otvoreného krbu v prednej časti zbrojnice, ktorá má
slúžiť ako spoločenská miestnosť. Do konca roka stihli pracovníci
obecného úradu aj vymaľovať steny.

V. Kultúra
•

Seniori oslávili MDŽ
Sviatok žien MDŽ je spomienka na štrajkujúce newyorské
krajčírky z roku 1908 za zrušenie desaťhodinového pracovného času,
proti

nízkym

mzdám

a

zlým

pracovným

podmienkam.

Je

to

medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN. Od roku 1975 je
pripomínaný ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť,
spravodlivosť, mier a rozvoj.
Za tým účelom základná organizácia JDS v Smilne na deň
9.marca zvolala svojich členov na spoločenské posedenie, aby sme si
uctili naše nežné pohlavie – ženy, ktoré sú zárukou a nosným pilierom
rodiny.
Posedenie otvoril a viedol tajomník ZO JDS Ján Kravec. Nakoľko
je to pôstne Veľkonočné obdobie, kultúrny program bol skromný. Ženy
zaspievali niekoľko mariánskych piesni a Ján Kravec sa vo svojom
vystúpení poďakoval ženám za ich obetavosť v rodinách a predniesol
báseň.
V ďalšom programe Vladimír Baran - starosta obce Smilno,
vyzdvihol postavenie ženy v spoločnosti, ich starostlivosť, výchovu deti
a chod domácnosti. V závere im poprial všetko dobré k sviatku MDŽ
a na znak vďaky im odovzdal kvet. Následne muži – členovia ZO
obslúžili ženy s chutným občerstvením, ktoré prichystal kuchár Jožko
Amrogovič.
•

Knižnica
O chod knižnice sa stará študentka vysokej školy Martina
Kravčíková, každú druhú sobotu je k dispozícii čitateľom.
Za prvé 4 mesiace bolo zakúpených 7 nových kníh do
knižničného fondu - 5 detských a 2 náučné.

•

Máj stojí opäť pred OÚ
Popri prácach na „námestíčku“ stihli chlapi postaviť pred
budovou OÚ aj máj a odpratali veľkonočné vajce i zajačicu.

•

Juniáles
Dňa 22.6.2019 sa na verejných priestoroch pred Penziónom
Alnus konal Juniáles organizovaný Poľovníckym združením Ondava.
Pivo a kofola boli samozrejmosťou. O guľáš sa postaral pán Ivan
Barna, o dobrú zábavu ľudová speváčka Monika Soroková, saxofonista
Lukáš Magoč a cigánska kapela. Celý program moderoval hlavný
organizátor Rastislav Rondzik.

•

Jánske ohne, 28.6.2019
Tento rok mladí členovia DHZ a ich kamaráti obnovili obyčaj
Jánskych ohňov v Smilne. Postavili vatru, jej zapálenie odložili
vzhľadom na iné kultúrne udalosti v obci. Guľáš a pivo nechýbali.
Účasť bola dobrá.

•

Výstava obrazov umelcov zo Smilna
Pod záštitou Jednoty dôchodcov Slovenska v Smilne bola v čase
od 23.6.2019 do 4.7.2019 v sále Kultúrneho domu v Smilne
sprístupnená verejnosti výstava obrazov našich miestnych umelcov.
Vystavené boli obrazy Janky Baranovej, Alžbety Smolkovej,
Mareka Horbaja, Viktora Veličku, začínajúcej Simony Paľovej.
Spestrením boli maľby a kresby žiakov miestnej základnej školy
a detí z miestnej materskej školy. Výstava bola otvorená dňa 23.6.2019
a to na členskej schôdzi JDS v Smilne, následne bola sprístupnená
verejnosti počas pracovných hodín Obecného úradu.
Ďakujeme všetkým autorom, aranžérke Janke Majcherovej i pani
učiteľkám zo školy i škôlky, ktoré poskytli výkresy detí.
Ďakujeme aj za návštevu školákov a škôlkarov, ktorí si v sále
vymaľovali pekné obrázky a škôlkari nám aj zatancovali. Účastníci
výstavy sa zapísali do pamätnej knihy.

•

Postavy z erbu obce pred OÚ v Smilne
V sobotu 3.8.2019 boli ukončené práce na ploche pred
Obecným úradom v Smilne a to upravením povrchu žumpy, ktorá
špatila centrálnu časť. Pracovníci obecného úradu ju upravili, spevnili
a osadili na ňu drevené postavy gazdu a býka, ktoré má Smilno v erbe.
Postavy stoja na umelom trávniku, ktorý zelenou farbou kontrastuje so
svetlou farbou dreva. V noci je súsošie podsvietené.

•

Kniha Smilno - dejiny obce
Vzhľadom na komplikácie pri zberaní materiálov o Smilne sa
odložilo vydanie knihy o histórii obce na rok 2020 a ďalej sa
pokračovalo v zberaní materiálov, hlavne čo sa týka krojov.

•

Kniha Dejiny obce Smilno (Spomienky jej občanov)
Rok 2019 je pre obec Smilno jubilejným, Smilno oslavuje 770.
výročie od prvej písomnej zmienky. Keďže nevyšiel zámer s vydaním
historickej knihy, starosta s poslancami sa rozhodli, že krásne
spomienky, slovník, či rozprávku alebo prímenia používané v obci a
množstvo fotiek, ktoré obyvatelia poskytli, je potrebné dať do jedného
celku a vydať ešte v tomto roku. Útla knižočka bola vydaná v auguste
2019. Veľká vďaka patrí autorom: Mgr. Alžbete Smolkovej, ktorá
opísala ťažký život Smilňanov vo vojnovom a medzivojnovom období,
Kataríne Kravcovej, ktorá poskytla životopis svojho dedka Jána
Marcineka. Ten zapísal svoj život od detstva do veku 30 rokov. Slovník
s typicky smilnianskymi slovami zapísala Jozefína Baranová, írečitú
rozprávočku zapísal Ján Kravec a prezývky, prímenia a názvy ulíc
spísal Bc. Vladimír Baran. Knihu zostavila Ing. Silvia Paľová a jazykovo
upravila Mgr. Henrieta Dujčáková.

•

Okresné kolo v prednese poézie a prózy
Dňa 13.mája 2019 v okresnej knižnici Bardejov sa uskutočnila
súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Ako minulého roku aj
tento rok sme mali dvojité zastúpenie, Helena Marcinová a Ján Kravec.

V dobre obsadenej súťaži si Helena Marcinová obhájila víťazstvo
v prednese prózy a postúpila do krajského kola, ktoré prebehlo vo
Svidníku 23. mája 2019. Pani Helenka aj tam zvíťazila a postúpila do
celoslovenskej súťaže. Gratulujeme.
•

Deň matiek v Šarišskom Čiernom
Dňa 19. mája 2019 obecný úrad susednej obce Šarišské Čierne
usporiadal oslavy Dňa matiek. Na požiadanie OO JDS Bardejov
v snahe založiť novú základnú organizáciu JDS ku tejto akcii prizvala
spevácku skupinu z našej ZO JDS Smilno.
Na tomto spoločnom posedení kultúrny program obohatili
ľudovými pesničkami Anna Greškovičová, Božena Vaľová, Gabriela
Šimcová, Elena Kimáková a František Lacek.

•

Blahoželanie seniorom
Aj tento rok pokračujú poslanci s pánom starostom v zavedenej
tradícii a blahoželajú seniorom, ktorí sa v tomto roku dožívajú
krásneho veku: 70, 80, 85 rokov.
Dňa 9. augusta 2019 boli na krátkej návšteve u týchto našich
občanov, aby im popriali ešte veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania
a radosti zo života:
Gabriela Šimcová
Veronika Čisariková
Mária Baranová
František Greškovič
Jozef Marcinek
Margaréta Mačušová
Imrich Mačuš
Margita Jančošková
Veronika Opicová
Dňa 18. decembra 2019 blahoželali našim seniorom, ktorí sa
dožili krásnych okrúhlych narodenín:

Gabriela Varjanová
Ján Pecha
Veronika Špaková
Leonard Greškovič
Ľudmila Špaková
Anna Majcherová
Anna Špaková
Marta Golecová
Imrich Čisarik
Mária Rondziková
Adam Kurtý
Marta Miková
Pavel Tomeček
•

Návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Zborove
V piatok 13.9.2019 navštívila obec Zborov prezidentka SR
Zuzana Čaputová. Oficiálny program návštevy sa začal v Šerédyho
parku,

kde

pani

prezidentka

položila

veniec

k

pamätníku

Československej armády (Českej družiny).
Po krátkom privítaní starostom obce a piesni, ktorú zaspieval
Matičný spevokol Zborovčan, sa pani prezidentka stretla a pozdravila s
občanmi a širokou verejnosťou. Následne sa delegácia presunula na
Zborovský hrad, kde si všetci prezreli postup rekonštrukčných prác.
Potom

nasledovalo

rokovanie

so

starostami

obcí

Mikroregiónu

Makovica vo Vínnej pivnici Zborovského hradu. Po krátkom vyhlásení
pre médiá pokračoval program v rómskej osade, kde sa pani
prezidentka oboznámila s výsledkami projektu OMAMA. Podujatia sa
na základe osobnej pozvánky zúčastnil i starosta obce Smilno Bc.
Vladimír Baran.
•

Výstava Plody Zeme
Ako už býva krásnym zvykom, aj tento rok šikovné ženy zo
Smilna vypestovali krásnu úrodu ovocia a zeleniny a poskytli ju na

výstavu Plody zeme, ktorá sa začala v sobotu 14.9.2019 na schôdzi
členov ZO JDS Smilno a trvala do utorka 17.9.2019.
Výstavu

si

pozreli

viacerí

občania

našej

obce,

náhodní

návštevníci a žiaci z miestnej základnej školy, ktorí v sále kultúrneho
domu strávili v pondelok hodinu výtvarnej výchovy. O aranžmán sa
postarala Janka Majcherová.
•

Úspech pani Marcinovej
Dňa 28. februára 2019 sa pani Helena Marcinová zúčastnila
súťaže Vansovej Lomničky, ktorú organizovala Okresná organizácia
Únie žien Slovenska v Bardejove. Pani Helena sa umiestnila na 2.
mieste v IV. kategórii v prednese prózy.
Dňa 23.10.2019 sa pani Helenka zúčastnila 6. celoslovenskej
prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov 2019,
ktorá je venovaná pamiatke štúrovského básnika Janka Kráľa.
Podujatie sa konalo v príjemnom prostredí Kaštieľa Topoľčianky.
Každý účastník obdŕžal Pochvalné uznanie.

•

Október – mesiac úcty k starším, 27.10.2019
Seniorská organizácia ZO JDS Smilno a OÚ Smilno na deň 27.
októbra 2019 zvolali všetkých starobných dôchodcov obce Smilno na
spoločné posedenie na akciu „Október – mesiac úcty k starším“.
V úvode predsedníčka seniorskej organizácie Elena Kimáková
privítala všetkých prítomných a hostí. Nasledovala úvodná báseň na
aktuálnu tému, ktorú predniesol Ján Kravec. Vzápätí vystúpili deti
našej ZŠ s obsiahlym kultúrnym programom. Patrí veľké poďakovanie
deťom za milý program a učiteľskému zboru za trpezlivú a náročnú
prípravu.
V ďalšej časti, starosta obce Vladimír Baran na adresu
starobných dôchodcov vyslovil poďakovanie seniorskej organizácii za
jej činnosť a spoluprácu pri akciách v obci a práci s deťmi. Na tomto
posedení sa prihovoril aj vzácny hosť, predseda revíznej komisie
Ústredia – Jednoty dôchodcov na Slovensku pán Štefan Eller. V závere

svojho vystúpenia odovzdal starostovi obce Vladimírovi Baranovi
„Ďakovný

list“

v mene

krajskej

a okresnej

organizácie

JDS

za

spoluprácu a pomoc ZO JDS Smilno v jej činnosti.
V ďalšej časti Helena Marcinová obohatila program umeleckým
prednesom prózy.
Nedeľné posedenie dôchodcov rozveselila piesňami aj hudobná –
spevácka skupina Kontry zo Zborova.
Teplé občerstvenie rezeň so zemiakmi boli z kuchyne Jožka
Amrogoviča, koláče od miestnych žien a ostatné občerstvenie od
obecného úradu. Zároveň dostali všetci starobní dôchodcovia v obci
poukážku na nákup tovaru v predajniach Marián Tomik - ADAMS v
Smilne.

VI. Cirkevný život
•

Rekonštrukcia kostola pokračuje
Náš

kostol

navštívila

liturgická

komisia

z

košického

Arcibiskupstva, ktorá navrhovala, kam majú byť osadené historické
oltáriky a sochy v interiéri kostola.
V marci boli čiastočne zrekonštruované malé oltáriky: Božské
srdce Ježišovo a Oltár Panny Márie - zvonka omaľované okrovou
farbou a menšie nedostatky na povrchu opravené pánom stolárom
Petrom Kimákom. Oltáriky maľoval pán Emil Majcher.
V apríli bolo zakúpené a nainštalované ozvučenie kostola, je v
neutrálnej sivej farbe. Zabezpečil ho Rastislav Juraši.
Janka Baranová na podnet seniorov zo ZO JDS namaľovala do
vynoveného chrámu veľký obraz Božieho milosrdenstva - výška plátna
je 140 cm. Nový rám vyhotovil Peter Kimák ml. Obraz bol osadený na
ľavú stenu v hlavnej lodi kostola na Zelený štvrtok 18.4.2019.
Dňa 30.3.2019 sa konala veľká brigáda pre vyčistenie okolia
kostola od stavebného materiálu, odpadov, vyrovnanie terénu. Ďalšia o
týždeň 6.4.2019. Práve v tomto období realizoval pán starosta práce za
pomoci bagra a zabezpečil hlinu pre úpravu terénu v tesnej blízkosti
kostola.
•

Modlitby pri Jaskynke Panny Márie
Modlitby vždy 15. v mesiaci pri Jaskynke Panny Márie - tradícia
pokračuje a seniorky sa každý mesiac v 15. deň stretávajú o 14:00
hod., aby sa spoločne pomodlili modlitbu ruženca.

•

Veľká noc
Tohto roku bolo nádherné počasie, kostol vynovený, ozvučený.
Vo Veľký piatok sa konala krížová cesta so sprievodom po obci.
Ozvučenie zabezpečoval megafón.
Jedlá v košíkoch svätil pán kaplán Marek Vajs na Bielu sobotu
za slnečného počasia s teplotou 21 C. Pašie spievali mladí speváci:

Sebastián Kmeť, Fabián Kurtý a Lukáš Paňko. Na Bielu sobotu boli
dlhé obrady so všetkými žalmami a čítaniami.
Veľkonočnú nedeľu i pondelok spríjemnil Zbor sv. Štefana pod
vedením Marty Kmeťovej a za hudobného sprievodu jej manžela
Eduarda Kmeťa.
•

Prvé sv. prijímanie
Prvá sv. spoveď s p. kaplánom Marekom Vajsom sa konala
11.5.2019 o 10:30 hod.
Slávnostná sv. omša, kedy deti prijali prvýkrát Pána Ježiša sa
konala 12.5.2019 o 10:30 hod. v Kostole sv. Štefana Kráľa v Smilne.
Slávnostnú atmosféru dotvorili hudobné vstupy miestneho speváckeho
zboru.
Prvoprijímajúce deti: Filip Dujčák, Dajana Sabolová, Daniel
Mezeš a Jaroslav Mika.

•

Prvá sobášna sv. omša
Bola odslúžená vo vynovenom Kostole sv. Štefana v Smilne dňa
4.5.2019, sobášili sa Barbora Blažeková a Kamil Mihalik.

•

Omša pri Kaplnke Panny Márie na sviatok sv. Petra a Pavla
Ďalším úctyhodným zvykom v Smilne je vysluhovanie sv. omše
pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla pri miestnej kaplnke Panny
Márie.
Tento rok bola omša v slnečnú sobotu ráno o 9:00 hod. Po omši
nasledovala gratulácia pánovi kaplánovi Petrovi Pasterňákovi.

•

Výmena kňazov vo farnosti Zborov
S prázdninami zvyčajne prichádza aj čas rozlúčky s niektorým z
našich duchovných otcov. Po 4 kaplánskych rokoch sa s nami dňa
30.6.2019 nedeľnou svätou omšou rozlúčil Mgr. Marek Vajs, ktorý bol
na ďalšiu službu poslaný do farnosti Trhovište v okrese Michalovce.

Novým kňazom v našej farnosti je Mgr. Peter Sabol, ktorý k nám
prišiel z Pavloviec nad Uhom. Ako kňaz pôsobí už 14 rokov.
V zborovskej farnosti nastala unikátna situácia, keď sa na fare
nachádzajú 3 kňazi a všetci majú krstné meno Peter.
•

Birmovka
V tomto kalendárnom roku začala príprava na birmovku a to
študentov narodených v roku 2004 a skôr. Príprava bude trvať 2 roky.
Od septembra sa birmovancom venuje pán kaplán Peter Sabol na
rodinných omšiach pre birmovancov, ktoré sa konali vždy v 3. piatok v
mesiaci.

•

Rodinné sv. omše
Nový pán kaplán Peter Sabol sa podujal slúžiť v Smilne tzv.
rodinné sv. omše. Každý piatok bola sv. omša tematická. V prvý piatok
v mesiaci sa slúžila prvopiatková sv. omša s pobožnosťou. V druhý
piatok

v

mesiaci

bola

sv.

omša

zameraná

pre

deti,

hlavne

prvoprijímajúce, ktoré dostávali aj úlohy. Tretí piatok v mesiaci bol
určený birmovancom, vždy sa museli pripraviť, aby vedeli správne
odpovedať na otázky pána kaplána, zväčša si mali naštudovať životopis
niektorého svätého alebo blahoslaveného z východného Slovenska.
Štvrtý piatok v mesiaci bol určený pre celé rodiny a témy boli tiež
špecifické.
•

•

Obohatenie interiéru kostola
-

nové svietniky 6 ks na oltár

-

konsekračné kríže na stenách so svietnikmi

-

keramické mištičky na svätenú vodu

Bratstvo sv. kríža
Bratstvo sv. kríža dalo vyčistiť kríž pred vstupom do kostola
začiatkom augusta 2019. Zakúpilo a venovalo nový veľký pozlátený
kríž na oltár.

•

Konsekrácia Oltára a Kostola sv. Štefana Uhorského
Veriaci v Smilne sa dočkali ukončenia stavebných prác na
prístavbe novej sakristie, prestavby vnútorných priestorov kostola sv.
Štefana Uhorského a osadenia nového mramorového oltára a ambonu.
Všetky tieto práce viedli ku konečnému cieľu a to konsekrácii oltára a
celého kostola.
Slávnostnú ceremóniu konsekrácie celebroval jeho excelencia
košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober spoločne za
prítomnosti všetkých troch kňazov zborovskej farnosti a kňazov z
Bardejovských Kúpeľov dňa 18.8.2019 o 10:30.
Slávnostnej svätej omši a posväteniu predchádzala modlitba sv.
ruženca.

Nasledovala

prezentácia

fotodokumentácie

na

zvislej

projekcii, ktorá bola doplnená o hovorené slovo približujúce okolnosti a
problémy, ktoré sa pri stavbe tohto diela vyskytli. Slovo striedali
hudobné vstupy Zboru pri Kostole sv. Štefana pod vedením Mgr. Marty
Kmeťovej a hudobného doprovodu Mgr. Eduarda Kmeťa.
Po úvodnom slove jeho excelencie pána biskupa sa ujal slova
pán Ing. Marek Horbaj, ktorý podrobne priblížil prítomným veriacim
časovú os, priebeh prác i finančnú stránku veci. Poďakoval mnohým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dnešnému výsledku, či už
finančne, materiálne, vlastnou prácou.
Slávnostná liturgia pokračovala až po homíliu, po ktorej
nasledovali samotné obrady konsekrácie oltára a následne kostola.
Znakom posviacky kostola sú 4 mramorové kríže osadené na
vnútorných stenách hlavnej lode kostola. Oltár i tieto kríže boli
pomazané krizmou rukou biskupa a následne okiadzané kadidlom. Po
obrade svetla, kedy boli zasvietené sviece na oltári a pri krížoch a
svetlá

v

kostole,

pokračovala

bohoslužba

obety.

K

slávnostnej

atmosfére prispel náš chrámový zbor, ktorý sprevádzal celú liturgiu a
pomáhal veriacim pri spevoch, ktoré sú typické len pri tejto príležitosti.
Po ukončení sv. omše bolo pri kostole pripravené pohostenie v
podobe koláčov, zákuskov a kávy. Zároveň bolo možné zakúpiť si
knihu Dejiny obce Smilno (Spomienky jej obyvateľov), finančný výťažok

bol použitý na ďalšie nutné práce, ktoré si stavba kostola vyžaduje.
Kostol bolo možné podporiť aj kúpou voňavého vrecúška s levanduľou.
V sále Kultúrneho domu v Smilne sa konal slávnostný obed a
následné posedenie pre pozvaných kňazov a ďalších pozvaných hostí,
najmä tých, ktorí najviac prispeli k rekonštrukcii kostola. Prítomných
privítal pán starosta Bc. Vladimír Baran, ktorý okrem odborných a
pomocných prác, ktoré vykonali ruky našich šikovných chlapov
vyzdvihol aj prácu žien a ich pomoc vo forme teplého jedla a koláčov
pre brigádnikov. Posedenie trvalo celé popoludnie. Za výborný obed i
následné chody patrí vďaka Jožkovi Amrogovičovi, ktorý varil bez
nároku na odmenu a spoločnosti Sorbel, ktorá prispela čerstvým
mäsom.
•

Vzácna návšteva v Smilne
Vzhľadom na obdobie odpustových slávností, ktoré sa v tomto
období konajú po celom Slovensku, predovšetkým v chrámoch
zasvätených Panne Márii a sv. Štefanovi Uhorskému, sa mnohí pozvaní
kňazi ospravedlnili za neúčasť na slávnosti konsekrácie oltára a
kostola sv. Štefana Uhorského v Smilne pre povinnosti vo vlastných
farnostiach.
Mons. ThLic. Kamil Jankech, bývalý farár zborovskej farnosti
zavítal do nášho kostola v deň sviatku sv. Štefana Uhorského
16.8.2019, kedy slúžil sv. omšu.
Utorok 20.8.2019 sa niesol v očakávaní ešte väčšej návštevy,
kedy našu obec, náš kostol i veriacich zo všetkých obcí zborovskej
farnosti navštívil Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko, ktorý tu aj
slúžil sv. omšu. Je to jediný slovenský žijúci kardinál, najvýraznejšia
osobnosť novodobých dejín v katolíckej cirkvi na Slovensku. O to viac
si uvedomujeme, aká vzácna je jeho návšteva. Pri návšteve Smilna sa
prejavil ako múdry a skúsený človek a pokorný kňaz. Jeho homília sa
niesla v duchu viery, nábožnosti a lásky, ktorú sám kráľ Štefan
Uhorský kedysi vštepoval svojmu synovi Imrichovi. Aj slová jeho
eminencie boli otcovské. Bohu Vďaka za túto úžasnú príležitosť pre

všetkých veriacich našej farnosti - možnosť byť osobne prítomný na
omši slúženej kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý v tomto roku
oslavuje 70 rokov kňazskej služby.
•

Púť k Stolčeku Panny Márie, 15.9.2019
Každoročne sa mnohí tešia na jedinečný výstup na naše
pútnické miesto Stolček Panny Márie práve v deň Sedembolestnej
Panny Márie.
Cesta je namáhavá, stúpanie do strmého kopca dá mnohým
zabrať, veď čistinka s kameňom, na ktorom podľa legendy sedela
Panna Mária, je až v blízkosti vrcholca Smilnianskeho vrchu.
Počas pracovného týždňa pred púťou zorganizoval obecný úrad
brigádu za účelom vyčistenia čistinky a prívozu stolov a lavíc. V deň
púte zabezpečilo vedenie obce ohniská a živánske, aby sa pútnici po
dlhej ceste posilnili aj telesne. Púte sa zúčastnilo vyše 50 ľudí každého
veku, od škôlkarov po seniorov, miestnych i cudzích, ktorí prišli na
pozvanie. Spoločne sa pomodlili i zaspievali niekoľko náboženských
piesní. Náhodne sa v tom čase zastavili i poľskí manželia, ktorí v tom
čase prechádzali touto trasou.

•

Vystúpenie Zboru v Bardejovských Kúpeľoch
Vedúca nášho zboru Mgr. Marta Kmeťová prijala pozvanie od
vdp. Mgr. Petra Obšitníka z Bardejovských Kúpeľov, ktorý si prial, aby
náš zbor vystúpil v Kostole povýšenia Sv. kríža v deň slávenia
odpustovej slávnosti. Ten bol presunutý zo soboty na nedeľu
15.9.2019.
Polhodinka pred sv. omšou bola spestrená prostredníctvom
hovoreného slova, ktoré bolo popretkávané hudobnými vstupmi nášho
zboru. Aj počas sv. omše zaspieval náš zbor pár piesní, všetko za
dirigovania Marty Kmeťovej a s hudobným doprovodom Mgr. Eduarda
Kmeťa. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol náš nový pán
kaplán PaedDr. Mgr. Peter Sabol, ktorý sa s členmi zboru a miestnymi
kňazmi po sv. omši rád vyfotil.

•

Smilno spieva koledy
Regionálne

týždenníky

MY

aj

tento

rok

pokračujú

v predvianočnej kampani 3. ročníka „Slovensko spieva koledy“. Aj naša
obec Smilno sa tento rok dňa 11. decembra 2019 o 18:00 hodine
prvýkrát zapojilo do tejto kampane. Pred kultúrnym domom sa zišlo
okolo 60 občanov našej obce vo všetkých vekových kategóriách a za
doprovodu Mgr. Marty Kmeťovej na varhanach odspievali predpísané
koledy. Táto akcia sa uskutočnila pod záštitou starostu obce Bc.
Vladimíra Barana a ZO JDS Smilno. Nakoniec pre účastníkov bolo
pripravené agapé.
•

Vianoce v Smilne
Netradične sa začal vianočný čas v Smilne. Len 4 dni pred
štedrým dňom predniesol pán kaplán Sabol požiadavku, aby pred
polnočnou omšou bola jasličková pobožnosť. Deťom i študentom, ktorí
sa chystali na väčšie predstavenie to skrížilo plány, ale spoločne našli
cestu, aby na poslednú chvíľu pripravili 45 minútové predstavenie pre
veriacich. Jednotlivé pasáže divadielka sa striedali s hudobnými
vstupmi chrámového zboru, či hovoreným slovom. Pán kaplán Sabol
bol spokojný a vyslovil želanie, aby sa Vianoce v Smilne vždy začínali
takto.

•

Dobrá novina
Na sviatok sv. Štefana koledovalo šesť skupiniek detí od 7 rokov
a mladých študentov z našej obce. Výťažok poputoval do Afriky na
projekty Dobrej noviny.

VII. Spolky a organizácie
• Základná

organizácia

Jednoty

dôchodcov

Slovenska

Smilno
•

Páračky a doskové hry
V sobotu 5.februára 2019 poobede sa v salóniku kultúrneho
domu zišlo 21 seniorov, aby si spríjemnili zimné poobedie.
Ženy si obnovili staré zvyky pri driapaní (skubaní) peria a popri
tom si zaspievali.
Chlapi si zahrali doskové hry (šach, dáma, človeče nehnevaj sa)
aj kartové hry žolíka. Žienky doma upiekli koláče a nakoniec sa všetci
pohostili.

•

Výročná schôdza JDS, 17.2.2019
Podľa pokynov okresnej organizácie JDS na deň 17. februára
bola zvolaná výročná členská schôdza ZO JDS Smilno.
V poobedňajších hodinách v salóniku kultúrneho domu sa zišli
seniori ZO JDS Smilno, aby prehodnotili svoju činnosť za rok 2018.
Po úvodnom privítaní prítomných členov a hostí nasledovala
smútočná spomienka za nebohú členku Helenu Opicovú minútou
ticha. Potom nasledoval samotný program. Bola prerokovaná správa
o činnosti, správa o hospodárení ako aj správa revíznej komisie
o dodržiavaní plánu práce a hospodárenia za rok 2018.
V ďalšej časti bol schválený plán práce, rozpočet ZO JDS na rok
2019 ako aj voľba nového hospodára ZO JDS, nakoľko z funkcie
odstúpila p. Anna Greškovičová z osobných dôvodov. V diskusii okrem
iného p. Antónia Hanuščáková, členka predsedníctva OO JDS
Bardejov, poďakovala celej základnej organizácii za vykonanú činnosť
v roku 2018. Potom Imrich Mačuš informoval prítomných o snahe
vybudovania prístreškov – altánkov pri stolčeku Panny Márie a vyzval
všetkých k úzkej spolupráci. Počas diskusie aj podpredsedníčka OO
JDS Bardejov p. Jaroslava Marcinčinová vyslovila poďakovanie za
výsledky organizácie ZO JDS Smilno a nakoniec aj oboznámila

prítomných o ďalších rokovaniach ústredia JDS s vládou SR pre
uľahčenie života seniorov Slovenska.
Po prijatí uznesenia nasledovalo občerstvenie, ktoré pripravil
Jožko Amrogovič.
•

Spartakiáda seniorov v športovej hale Mier Bardejov
Okresná organizácia seniorov 28.marca 2019 usporiadala
športové hry v športovej hale Mier Bardejov.
Po úvodnom privítaní zástupcov – športovcov z jednotlivých
základných organizácií a hostí, pozreli si vystúpenie tanečnej skupiny
Mája a nasledovalo samotné súťaženie. Podľa počtu členov v základnej
organizácii, nás reprezentovalo 3 - členné družstvo v zložení František
Lacek, Ján Kravec a Jozef Marcinek.
V silnej celookresnej konkurencii sa nestratili a František Lacek
si domov priniesol medailu a diplom za 2. miesto.
Víťazom jednotlivcov sa stal Milan Vabno zo Zborova a v
družstvách na 1.mieste sa umiestnilo družstvo 5. ZO JDS Bardejov.

•

5. Obvodné športové hry seniorov v Zborove
Po koordinačnej porade predsedov ZO a starostov obci nášho
obvodu, boli 5. Obvodné športové hry seniorov usporiadané 17. mája
2019 v Zborove.
Našu obec reprezentovalo družstvo v zložení: František Lacek,
Ján

Kravec,

Jozef

Marcinek,

Mária

Paľová, Bronislava

Paľová

a náhradník Ladislav Vaľa. V skupine rozhodcov pracovali Jozef
Lukáč, Gabriela Šimcová a Ján Konival.
Hoci ako družstvo sme nepostúpili na okresné športové hry
seniorov, ale ako jednotlivci sme dosiahli pekné umiestnenia. Medaile
si domov priniesli Bronislava Paľová, Mária Paľová a Ján Kravec.
Bronislava Paľová sa stala najúspešnejšou športovkyňou hier.
Na Okresných športových hrách dňa 6. júla 2019 v Kružlove
nás budú zastupovať Ján Kravec a Bronislava Paľová.

•

Hora Zvír – Litmanová, hrad Kežmarok
Horúce ráno 13. júna 2019 sa seniori ZO JDS Smilno
autobusom Vasiľa Krochtu vybrali na výlet. Tento rok si namierili na
pútnické miesto hora Zvír - Litmanová.
Po duchovnej príprave sme sa zúčastnili svätej omše, ktorú
celebroval

Prešovský

arcibiskup

Ján

Babjak.

Po

svätej

omši

nasledovala posviacka duchovných predmetov a Korunka Božieho
milosrdenstva. Po jej skončení sme sa pešo presunuli späť na
parkovisko, kde čakal autobus, ktorý nás zaviezol na salaš v Starej
Ľubovni. Občerstvili sme sa obedom, každý podľa vlastnej chute,
nasadli do autobusu a šli ďalej obdivovať historický hrad v Kežmarku.
Prehliadka hradu s výkladom sprievodkyne trvala zhruba 45 minút.
Napriek opakovaným výzvam v miestnom rozhlase bol o tento
výlet malý záujem.
Cestovné bolo hradené z dotácie OÚ pre naplánovanú činnosť ZO
JDS Smilno na rok 2019.
•

Členská schôdza ZO JDS s výstavou obrazov
Vychádzajúc zo zasadnutia výboru bola zvolaná členská schôdza
ZO JDS Smilno na deň 23. júna 2019. Po úvodných ceremóniách boli
na schôdzi prehodnotené akcie od poslednej schôdze, zablahoželali
sme jubilantom – členom ZO JDS a boli prijaté úlohy ku zabezpečeniu
osláv svätých vierozvestcov Cyrila i Metoda. Táto schôdza bola
obohatená o výstavu obrazov od našich výtvarníkov obce Smilno. (viac
o výstave v časti Kultúra)

•

Členská schôdza ZO JDS s výstavou „Dary zeme“
Seniori ZO JDS Smilno zvolali v sobotu 14.9.2019 členskú
schôdzu. Prehodnotili svoju činnosť a akcie od poslednej júnovej
členskej schôdze, zablahoželali jubilantom základnej organizácie
a stanovili si úlohy pre zabezpečenie veľkej akcie „ Október – mesiac
úcty k starším“.

Súčasťou členskej schôdze bola aj výstava „5. ročník Dary zeme“.
(viac v časti Kultúra)
•

Zdobenie medovníčkov, 9.12.2019
Seniori zo ZO JDS Smilno pozvali žiakov Základnej školy do
salónika Kultúrneho domu v Smilne, kde im pripravili príjemné
predvianočné aktivity. Po úvodnom slove pána Petra Kimáka a jeho
poďakovaní za vystúpenie žiakov v októbri pre dôchodcov Smilna
nasledovalo vyfarbovanie omaľovánok s vianočnou tematikou. Okrem
tejto klasickej zábavy na deti čakali upečené medovníčky a sladká
bielková poleva, či cukrová posýpka pri tetuškách zo ZO JDS a na
druhej strane sviečky, brezové podstavce a mnoho dekoračného
materiálu, z ktorých si deti vytvárali ikebanky. Obrázky, ikebanky i
medovníčky si deti vzali so sebou domov. Aby niečo zostalo aj v škole,
darovali seniori žiakom a pani učiteľkám závesný vianočný stromček z
konárov a špagátu vyzdobený led svetlami a vianočnými ozdobami. Na
toto spoločné stretnutie sa prišli pozrieť aj kolegovia z predsedníctva
JDS.

(podpredseda

Andrej

Hankovský

s manželkou,

členka

predsedníctva Anna Chovancová s manželom). Nečakanou návštevou
boli aj pracovníci Bardejovskej televízie, ktorí zdokumentovali zručnosť
našich deti.
Posedenie s deťmi bolo ukončené spoločnou fotografiou pri
adventnom venci na schodisku pred budovou Obecného úradu v
Smilne.
•

Vianočná eufória v „In Víta“

Zborov, 20.12.2019

Seniori ZO JDS Smilno si nacvičili krátky program vianočného
koledovania a zavítali do domu sociálnych služieb „In Víta“

Zborov

potešiť tunajších chovancov.
Predviedli

im

scénku

staršieho

jasličkovania

a zaspievali

niekoľko vianočných piesni.
Nakoniec im popriali veselé Vianoce a skoré uzdravenie.

•

ANTIC – Vianoce 2019, 30.12.2019
Na pozvanie od sociálnej pracovníčky Mgr. Ivety Gmitterovej,
naši koledníci – seniori zavítali do domu sociálnych služieb ANTIC
v Bardejove. Po úvodnom predstavení a oboznámení sa s históriou
obce Smilno, predviedli seniori scénku vianočného koledovania –
jasličkovania. Potom si spoločne s tamojšími chovancami zaspievali
niekoľko vianočných piesni a popriali im veľa zdravia, šťastia a Božích
milostí do nového roka.

•

Posedenie na konci roka
Býva zvykom, že seniori v závere roka prizvú poslancov obecného
zastupiteľstva na spoločné posedenie. Tak sa udialo aj tohto roku
29.decembra 2019.
Po

úvodnom

Sedembolestnej
starostovi

obce

privítaní

Panne

Márii,

Vladimírovi

a zaspievaní

hymny

predsedníčka
Baranovi

seniorov

seniorov

a poslancom

ku

poďakovala
obecného

zastupiteľstva za dobrú spoluprácu a za nezištnú pomoc, ktorá sa ušla
seniorom. V ďalšej časti odovzdali darčeky seniorom – jubilantom
a nasledovalo malé agapé.
•

Koledovanie seniorov zo ZO JDS Smilno
V dňoch 25. - 30. 12. 2019 koledovali aj naši seniori zo ZO JDS
Smilno v domácnostiach našej obce.
Elena Kimáková, František Lacek, Ján Kravec a Marián Rondzik
si pripravili vystúpenie podobné niekdajšiemu koledovaniu.
Spolu navštívili 29 rodín a výťažok vo výške 284,-- eur obetovali
na Kostol sv. Štefana Uhorského v Smilne.

Uzavretie partnerstva medzi Gminou Dubiecko a Smilnom
•

Návšteva poľskej Gminy Dubiecko, 18.9.2019
Po veľmi dlhej odmlke, viac ako jedného roka sa podarilo
uskutočniť spoločné stretnutie zástupcov obcí Smilno a Dubiecko na
pôde Gminy Dubiecko.

Po minuloročných komunálnych voľbách na Slovensku i v
Poľsku došlo k zmenám štatutárneho zástupcu gminy. Po Wieslawowi
Bembenekovi zaujal post wojta MSc. Jacek Grzegorzak.
Zo strany Smilna sa stretnutia zúčastnil starosta Bc. Vladimír
Baran, hlavný kontrolór obce Ing. Marek Horbaj a poslanec Marek
Kravčík. Predmetom rokovania bol plán budúcoročnej spolupráce
medzi družobnými obcami.

Dobrovoľný hasičský zbor Smilno
•

Previerka pripravenosti DHZ Smilno
Dňa 18.05.2019 sa v obci Chmeľová uskutočnila previerka
pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov makovického okrsku,
na ktorej sa zúčastnili členovia 12 dobrovoľných hasičských zborov z
obcí: Zborov, Becherov, Hutka, Chmeľová, Jedlinka, Mikulášová, Nižná
Polianka, Smilno, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka.
Úlohu, ktorú dostalo naše družstvo - postaviť protipovodňovú
bariéru, naši dobrovoľní hasiči úspešne zvládli.

VIII. Telovýchova a šport
•

Smilnianska biela stopa
Snehové podmienky úžasné, mráz drží, podklad spevnený po
nedávnom odmäku - ideálne podmienky pre bežkovanie.
Kultúrno-športová komisia v Smilne sa rozhodla pre zraz
bežkárov 20.1.2019 o 13:30 pri Kultúrnom dome v Smilne.
Účastníkov bolo cca. 45, nielen zo Smilna, ale aj zo Zborova,
Bardejova a okolitých dedín.
O teplé pohostenie v podobe mačanky s chlebom sa postaral
kuchár Jožko Amrogovič, o chutný punč a organizáciu sa postarali
starosta Vlado Baran a poslanci OZ Henrieta Dujčáková, Jožko Lukáč,
Beďo Velička.

•

FIT KLUB Smilno
Trénerka Mgr. Martina Kušnírová udržiava v kondícii ženy,
slečny a dievčatá, ktoré si rady zacvičia pod odborným vedením.
Prichádza po večeroch na otočku z Prešova, kde pracuje. Tento rok boli
zakúpené z rozpočtu obce cvičebné pomôcky - balančná podložka,
plastový stepper, 5 kg. činka a gumený cvičebný pás.
Vo februári usporiadala trénerka príjemný večer pre svoje
zverenkyne v Alnus café v Smilne s pohostením a tombolou. Dievčatá
na oplátku zabezpečili živú hudbu. Akcia sa konala z príležitosti 5.
jubilea od vzniku Fitklubu.

•

Oslavy svätých vierozvestcov Cyrila i Metoda
Sviatočný deň vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sme v Smilne
znova oslávili športovo i kultúrne zároveň.
V ranných hodinách sa veriaci občania zišli v kostole na svätej
omši a v popoludňajšej dobe na športovom ihrisku pri základnej škole.
Obecný úrad a JDS v Smilne zorganizovali tradičné podujatie pre
občanov Smilna.

Volejbalového

turnaja

o putovný

pohár

starostu

obce

sa

zúčastnilo 5 družstiev. Na prvom mieste skončilo Družstvo Alnus pod
vedením Ivana Barnu, na druhom mieste skončili naši mladí, ktorí si
hovorili "Mlaďasi", na treťom mieste sa umiestnilo družstvo obecného
zastupiteľstva pod vedením starostu Vladimíra Barana.
Aj keď sem - tam spŕchlo, počasie bolo akurátne. Deti sa
vyšantili na skákacom hrade a nafukovacej šmýkačke, pivo a kola
tiekli potokom, guľáš od Jožka Amrogoviča bol tiež skvelý a pre
všetkých.
Teší nás, že Smilniansky najdlhší zakrucaník bol tohto roku
naozaj najdlhší od počiatku jeho krátkej histórie. V tento 5. ročník
upiekli šikovné gazdiné 27,2 m. domácich zakrucaníkov plnených
makom, kakaom, orechmi, pudingom či jablkami.
O dobrú náladu sa postarala Skupina heligonkárov Matice
slovenskej z Bardejova.
Sponzorsky (finančne alebo hmotným darom) sa na piatkovom
podujatí podieľali: Komunálna poisťovňa, a.s., Slovenská národná
strana, Miriam Slezáková, pán Ducár, Ivan Barna.
•

Cyklistika
Podujatie sa konalo v nedeľné popoludnie 22.9.2019 za
slnečného počasia.
V rámci oficiálneho začiatku si cyklisti uctili pamiatku na
každoročného účastníka športových podujatí v Smilne - Janíka Vaňa minútou ticha. Tento rok bola vybratá trasa cez Džvirník smerom na
Dubovú, Nižný Mirošov až cez Nižnú Polianku a späť do Smilna. Účasť
bola cez 40 cyklistov, od škôlkarov po seniorov, zo Smilna, blízkych
dedín i úplne noví účastníci. Zdatní a odvážni si vybrali veľký okruh.
Deti s niekoľkými dospelými zvládli trasu k studničke v Džvirniku a
späť, niektorí až po Šarišské Čierne a späť. Na všetkých čakal po
návrate guľáš s čerstvým chlebom od Jožka Amrogoviča a čapované
pivo. Deťom sa ušla aj limonáda a slané pochutiny.

•

Silvestrovský turnaj, 31.12.2019
Tradičné športové podujatie aj tento rok pritiahlo mnohých
záujemcov o súboj v stolnom tenise a šípkach. V sále kultúrneho domu
boli k dispozícii 3 tenisové stoly, v salóniku 2 terče pre šípky. Účasť
bola o niečo vyššia ako po minulé roky. V stolnom tenise boli tri
kategórie: registrovaní hráči, dospelí hráči bez registrácie a mládež. Pri
šípkach bola jedna spoločná kategória. Hráčov prišli povzbudiť aj
príbuzní a priatelia.
Výsledky súbojov boli nasledovné:
Stolný tenis - registrovaní:
1. miesto:

Ing. Marián Rondzik

2. miesto:

Juraj Klim

3. miesto:

Andrej Kurilčin

Stolný tenis - neregistrovaní:
1. miesto:

Marián Greškovič

2. miesto:

František Lacek

3. miesto:

Benedikt Tribula

Stolný tenis - mládež:
1. miesto:

Lukáš Magoč

2. miesto:

Peter Labanc

3. miesto:

Lukáš Paňko

Šípky:
1. miesto:

Marek Horbaj

2. miesto:

Peter Krivjančin

3. miesto:

Rudolf Paľa

Víťazné poháre a vecné odmeny odovzdali víťazom starosta obce
Bc. Vladimír Baran a poslanci Mgr. Henrieta Dujčáková, Marek
Kravčík, Emil Tomik a Bedřich Velička. Počas celého turnaja bolo k

dispozícii občerstvenie v podobe čaju, punču, slaného i sladkého
pečiva. No po vynaložení toľkej energie dobre padlo i posilnenie teplou
mačankou s chlebom od Jožka Amrogoviča.

Obecný športový klub SMILNO
•

Ping-pong sezóna 2018-2019
Naše stolnotenisové družstvo, ktoré je súčasťou OŠK Smilno,
odohralo v sezóne všetkých 18 zápasov a skončilo na predposlednom
9. mieste v tabuľke. Len raz vyhralo, 3-krát remizovalo a 14-krát
prehralo. Celkovo získalo 23 bodov.
Jednotlivé zápasy sa konali striedavo v Smilne každý druhý
piatok počas sezóny v sále KD. Inak v telocvičniach alebo KD v okrese
Bardejov.
V

hodnotení

jednotlivcov

sa

členovia

družstva

umiestnili

nasledovne:
František Špak na 26. mieste, Vladimír Tomeček na 28. mieste,
Štefan Magoč na 38. mieste, Jozef Lukáč na 51. mieste, Ľubomír Špak
na 61. mieste, Eduard Rondzik na 66. mieste, Vladimír Baran na 68
mieste, Jaroslav Paňko na 73. mieste, Emil Čisárik na 79. mieste.
•

Futbal
Jarná časť sezóny 2018/2019
OŠK Smilno sa umiestnil v tabuľke VII. ligy dospelých ObFZ
Bardejov na treťom mieste so skóre 55:28.
Mužstvo

zahralo

všetkých

18

zápasov,

11x

vyhralo,

2x

remizovalo a 5x prehralo. Celkovo získalo 32 bodov.
Sezóna 2019/2020 v svojej jesennej časti
OŠK Smilno klesol z 3. až na 7. miesto v tabuľke. Chlapci
odohrali všetkých 11 zápasov, vyhrali 3x, ani raz neremizovali a 8x
prehrali. Skončili so skóre 14:24 a získali 9 bodov.

IX. Mimoriadne udalosti
•

Bociany
V polovici marca prileteli bociany. Na budúci rok bude potrebné
ich hniezdo premiestniť, pretože v blízkosti sa bude stavať bytový dom.

•

Požiar bývalého kina
Dňa 15.4.2019 v čase okolo 17:20 sa po neoprávnenom
vniknutí na pozemok za bývalým kinom v obci Smilno vznietilo staré
auto a následne budova bývalého kina (naposledy Pneuservisu).
Obvinený bol maloletý chlapec z obce Smilno, ktorý z dôvodu
nerozvážnosti podpálil auto stojace za budovou a tá sa následne tiež
vznietila. Veľkej záchrannej akcie sa zúčastnili 2 policajné hliadky,
hasiči z Bardejova a do neskorých večerných hodín dohliadali na ťažko
uhasiteľnú povalu členovia DHZ zo Smilna. Vedľa stojaca budova
krčmy nebola ohňom poškodená.

