ROK 2017
I. Samospráva obce
Starostom obce je pán Bc. Vladimír Baran.

• Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2017
Ročné príjmy Obce Smilno
Z toho:

313 098,76 eur

Daň z pozemkov

7 540,96 eur

Daň zo stavieb

1 808,82 eur

Poplatok za vývoz TDO

6 610,35 eur

Ostatné poplatky od obyvateľov

2 901,74 eur

Príjem ZŠ s MŠ

68 213,58 eur

Ročné výdaje Obecného úradu

137 508,02 eur

• Voľby do VÚC – župné voľby
Dňa 4.11.2017 sa zapĺňali volebné miestnosti vo všetkých
obciach Slovenska. Konali sa voľby do orgánov vyšších územných
celkov. V našej obci sme volili predsedu a poslancov pre Prešovský
samosprávny kraj. Volebná účasť bola nízka, volieb sa zúčastnilo 201
voličov z 585 zapísaných, čo je 34,36%. Za predsedu PSK bol zvolený
Milan Majerský, súčasný primátor mesta Levoča, ktorému občania
v Smilne dali 74 hlasov.
Za poslancov PSK boli zvolení títo kandidáti
Meno a priezvisko

Strana

Počet hlasov v Smilne

Celkový počet hlasov

Boris Hanuščák

SMER - SD

35

5 513

Jozef Kmec

Nezávislý

35

4 717

Juraj Bochňa

Nezávislý

65

6 399

Martin Šmilňák

KDH,(OĽANO),NOVA,SaS

53

4 767

Patrik Mihaľ

KDH,(OĽANO),NOVA,SaS

136

6 613

Pavol Ceľuch

Nezávislý

53

5 786

II. Obyvateľstvo
• Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva podľa pohlavia
2017
Spolu

Muži

Ženy

693

356

337

Narodení

7

2

5

Zomretí

7

3

4

Prisťahovaní na trvalý pobyt

2

2

0

Vysťahovaní z trvalého pobytu

15

4

11

Migračné saldo

-13

-2

-11

Celkový prírastok obyvateľstva

-13

-3

-10

7

2

5

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12

Živonarodení

• Prehľad stavu obyvateľstva podľa veku
2017
Spolu

Muži

Ženy

0-14 rokov

88

49

39

15-64 rokov

473

249

224

65 a viac rokov

145

62

83

Percento nezamestnanosti za rok 2017 je 13,09 %

• Spoločenská kronika roku 2017
NARODILI SA:
•

Amélia Tomečková, 7.3.2017, Smilno 266

•

Timea Baranová, 27.4.2017, Smilno 66

•

Timea Pechová, 21.6.2017, Smilno 212

•

Karolína Masicová, 25.7.2017, Smilno 6

•

František Šiba, 2.9.2017, Smilno 104

•

Laura Zoe Nižníková, 27.10.2017, Smilno 133

•

Adam Rodák, 9.12.2017, Smilno 38

KRSTY: 9 (6 dievčat, 3 chlapci)
UZAVRELI MANŽELSTVO:
•

Mgr. Mária Kravcová a Ing. Peter Michalco v Krížoch 6.5.2017

•

Dominika Tomiková a Miloš Paňko v Smilne 27.5.2017

•

Soňa Mirdalová a Lukáš Štefančík v Zborove 27.5.2017

•

Jana Molitorová a Jozef Kravec v Hrabušiciach 2.6.2017

•

Viktória Marčoková a Matúš Gmitter v Bardejove 10.6.2017

•

Mgr. Ľubica Kivaderová a Pavel Stehnáč v Prešove 17.6.2017

•

Mgr. Mária Danihelová a Ing. Pavol Hajmacher v Malackách
16.9.2017

•

Monika Baluchová a Jozef Randár v Bardejove 16.9.2017

OPUSTILI NÁS (z toho 3 nezaopatrení):
•

Helena Kurtyová, r. Kvarteková †08.03.2017, Smilno 187

•

Albert Tomeček, †03.06.2017, Smilno 54

•

Pavol Michalčin, †13.06.2017, Smilno 204

•

Jozef Jurkovič, †06.08.2017, Smilno 179

•

Helena Baranová, r. Svianteková, †11.09.2017, Smilno 5

•

Monika Baranová, r. Kravcová, †08.12.2017, Smilno 23

•

Milena Špaková, r. Majcherová, † 22.12.2017, Smilno 26

•

František Opic, † 27.12.2017, Smilno 36

Okrem týchto občanov boli v Smilne pochovaní aj ľudia s pôvodom zo
Smilna, ktorí mali v čase smrti trvalý pobyt v iných obciach.
Spolu bolo v Smilne 12 pohrebov.
†

Ján Banický – Zborov

†

Ján Marcinek – CZ

†

František Tomeček – Podhorany

†

Verona Hafiňáková– Košice

Sociálna služba v obci – stravovanie dôchodcov
Od novembra 2017 je v platnosti VZN obce Smilno č. 2/2017
o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodku.
Obedy sú varené v Školskej jedálni miestnej ZŠ. Dôchodcovia si
zabezpečujú dva obedáre na výmenu. Obedy rozváža pracovník OÚ
Smilno alebo pán starosta.

III. Školstvo
• Významné podujatia a aktivity:
Karneval
Dňa 11.2.2017 sa v sále Kultúrneho domu konal Detský
karneval. Tohto

roku sa o organizáciu postarali rodičia žiakov

Základnej školy. Veľkou mierou podporili túto každoročnú akciu
starosta obce Smilno, riaditeľka ZŠ v Smilne, Biodružstvo, Vodoterm
Bardejov, Familia Ristorante, Potraviny Adams. Spolu sa prihlásilo 58
detí nielen zo Smilna ale aj z blízkych obcí i z Bardejova.
Masky boli nádherné, prepracované do detailov, námety od
výmyslu sveta. Deti boli rozdelené na dve kategórie: materská škola
a základná škola. Obe kategórie boli ocenené krásnymi cenami v počte
16 ocenení pre každú kategóriu. Hlavnou cenou pre MŠ bol detský
notebook, ktorý vyhral Adamko Geletka s maskou snehuliaka, pre ZŠ
spoločenská hra Dostihy, ktorú vyhrala Evička Slezáková s maskou
draka. Počas karnevalu sa všetci tešili na zaujímavú tombolu, kde
prvou cenou boli maľované obrazy od Mgr. Janky Baranovej. O zábavu
sa tento rok postarali mladí ľudia z OZ Dračia stopa z Košíc.
K dispozícii bol bufet s ponukou punču, vareného vína, kávy, čaju
a sladkostí.

Školáci na klzisku
Na konci zimnej sezóny 20.3.2017 sa žiaci z miestnej ZŠ vybrali
do Bardejova rozlúčiť sa so zimnými športami korčuľovaním na
mestskom krytom klzisku. Nabalení s korčuľami v ruksakoch cestovali
autobusom do Bardejova. Pred odchodom z Bardejova sa spolu s pani
učiteľkami zastavili v cukrárni na maškrtu. Deti sa zabávali a boli pani
riaditeľke vďačné za skvelý nápad a príjemný výlet.
Škola v prírode
V tomto školskom roku 2016/2017 boli žiaci ZŠ s MŠ v Smilne
prvýkrát

v Škole

v prírode.

Túto

akciu

financovalo

Ministerstvo

školstva ako účelovú dotáciu. Pani riaditeľka Mgr. Silvia Gujdanová
požiadala

o dotáciu

a zabezpečila

všetky

potrebné

dokumenty

a náležitosti súvisiace s touto akciou.
Dňa 1.5.2017 ráno nastúpilo 20 žiakov s cestovnými kuframi do
autobusu

smerujúceho

do

Nového

Smokovca.

Ubytovanie

bolo

zabezpečené v hoteli Villa Siesta. Tam strávili 5 krásnych dní plných
rôznych aktivít. V doobedňajších hodinách deti spoznávali naše Tatry.
Navštívili

Štrbské

pleso,

Rainerovu

útulňu,

Važeckú

jaskyňu,

Tatranské národné múzeum, Starý Smokovec. Poobede sa deťom
venovali animátori, ktorí zvolili týždňovú hru na indiánov. Žiaci sa
vrátili dňa 5.5.2017 o 15:00 hod. vysmiati a plní zážitkov.
Ďakujeme pani učiteľkám Silvii a Martine za skvelý výlet
a odvahu zobrať si na zodpovednosť skupinku detí na celý týždeň.
Viac o priebehu akcie sa môžete dozvedieť na internetovej
stránke ZŠ s MŠ Smilno: https://zssmssmilno.edupage.org, kde je
pridaných množstvo fotiek z každého dňa.
Do školy na bicykli
V dňoch 12.-16. júla 2017 sa uskutočnil 2. roč. celoslovenskej
akcie Do školy na bicykli.

Kampaň má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na
alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Podporuje
ju majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan a Slovenská pošta.
Do akcie sa zapojili aj deti z našej ZŠ, ktoré 13.6.2017 prišli do
školy na bicykloch a kolobežkách a počas vyučovania sa zúčastnili aj
niekoľkých súťažných disciplín.
Vystúpenie s hudobnými nástrojmi v materskej škole
Dňa 15.6.2017 sa v triede miestnej MŠ hneď zrána zišli škôlkari
i školáci, aby sa viac zoznámili s hudobnými nástrojmi. Pán zo Zvolena
deťom predstavil hudobné nástroje zábavnou formou. Ukázal aj viaceré
netradičné hudobné nástroje, napríklad hadicu od vysávača.
Malí umelci zo Smilna
V júni prebehlo vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Čarovné jablko",
ktorú organizuje SZUŠ Pod Vinbargom Prvou tohtoročnou témou bolo
nakresliť alebo namaľovať "Čo mám najradšej". Spolu sa zúčastilo 400
súťažiacich vo všetkých kategóriách. Porota to mala ťažké, preto
udelila aj niekoľko cien "cena poroty". Žiakom našej ZŠ sa podarilo
uspieť a získať niekoľko pekných miest.
V II. kategórii (1. a 2. ročník): 1. miesto - Jozef Lukáč (2. ročník)
3. miesto - Ján Gujdan (2. ročník)
cenu poroty - Filip Dujčák (1. ročník)
V III. kategórii (3. a 4. ročník): 2. miesto - Anna Mária Račková (4.roč.)
3. miesto - Zuzana Paľová (4. roč.)
cenu poroty - Simona Paľová (4.roč.)
Alexandra Belejová (4.roč.)
Elokované pracovisko Základnej školy
Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva SR sa organizačná
zložka Základnej školy – doterajšia materská škola – premenovala na

Elokované

pracovisko,

ktoré

i naďalej

poskytuje

predprimárne

vzdelávanie našich detí. Dôvodom je umiestnenie škôlky v inej budove
ako je ZŠ a keďže ide o jednu právnickú osobu, bolo potrebné v zmysle
zákona zmeniť pomenovanie.
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa konalo
v priestoroch ZŠ v Smilne dňa 4.9.2017. Miestnu školu v tomto
školskom roku navštevuje 25 žiakov, z toho 2 deti si plnia povinnú
školskú

dochádzku

v zahraničí.

V našej

škole

sa

učia

aj

deti

z okolitých obcí: Nižná Polianka, Vyšná Polianka, Varadka, Dlhá Lúka,
Šarišské Čierne, Mikulášová.
Divadielko v ZŠ
Dňa 27.6.2017 zavítalo do MŠ v Smilne Divadlo Portál z Prešova
s predstavením Martinko Klingáč. Do triedy MŠ prišli aj žiaci ZŠ. Herci
hrali v krásnych kostýmoch, niektoré scénky hrali s bábkami. Celkový
dojem dotvorili pestré kulisy.
Divadelné predstavenie v DJZ v Prešove
Dňa 22.11.2017 sa naši školáci vydali na krásny výlet vlakom
do Prešova, aby predpoludnie strávili na divadelnom predstavení
Neobyčajné

dobrodružstvá

malého

Buratina

v

Divadle

Jonáša

Záborského. Deťom sa páčilo ako predstavenie, tak aj cesta vláčikom.
Divadlo Portál v MŠ
Dňa 1.12.2017 k našim žiakom a škôlkarom znova zavítali herci
z Divadla Portál. Rozložili kulisy, obliekli si krásne kostýmy a zahrali
krásnu a poučnú ľudovú rozprávku O troch grošoch.
Mikuláš ľúbi naše deti
Deň pred sviatkom sv. Mikuláša prišiel dobrý strýčko Mikuláš aj
k deťom do miestnej základnej i materskej školy. Ako je dobrým

zvykom, sprevádzali ho anjel a čert. Z miestnych rodičov sa na túto
úlohu nikto necítil a tak ako je to posledné roky, prišli zástupcovia
Slovenskej národnej strany aj s pánom Mgr. Pavlom Goriščákom.
Vystúpenie v Športovej hale
Dňa 7.12.2017 sa naši školáci opäť vybrali na výlet, aby jedno
mrazivé predpoludnie strávili na krásnom vianočnom predstavení
Súkromnej základnej umeleckej školy, Dlhý rad 30 z Bardejova.
Program mal názov "Na krídlach" a bol napodobeninou českého
filmu Anděl Pána. V programe účinkovali aj deti zo Smilna – Vanesska
Kravčíková a Lukáš Paňko - v speváckom zbore pod vedením Marty
Kmeťovej.
Predvianočná nálada v salóniku kultúrneho domu
Dňa 12.12.2017 si seniorky zo ZO JDS v Smilne pozvali do
salónika miestneho kultúrneho domu žiakov zo ZŠ v Smilne a zaúčali
ich do tajov zdobenia vianočných medovníkov. Viac v časti Spolky
a organizácie/ZO JDS Smilno.

IV. Výstavba obce
Separácia odpadu
Už v roku 2016 sa začalo so zberom jedlého oleja ako ďalšej
komodity separovaného odpadu. Prvý zber sa konal 11.1.2017 – ľudia
si na to ešte nezvykli. Pravidelným prispievateľom je však pán Emil
Lacek, ktorý aj tentokrát priniesol 2 l použitého jedlého oleja.
Nový denný stacionár v okolici
Od 1.2.2017 bol v Zborove otvorený nový denný stacionár
spoločnosťou IN-VITA, ktorá už pár rokov prevádzkuje zariadenie
s celodenným pobytom pre seniorov so zdravotnými problémami.

Mokrý múr v ZŠ
Začiatkom roka sa zhoršil havarijný stav obvodového múra vo
vestibule školy a strechy nad ním. Plafón a múr úplne premokli a voda
tiekla do vedier do vnútra školy. Voda nastekala po vonkajšom múre
a nových oknách a zamrzla v hrúbke aj 5 cm. Pracovníci OÚ
pozhadzovali sneh zo strechy, rozsekali ľadové kryhy a vyčistili
odkvapovú rúru.
Nové auto pre obec
V polovici januára 2017 prebehla verejná súťaž za účelom
obstarania nového osobného auta pre účely obce. Výberové konanie
a uzavretie

kontraktu

prebehlo

prostredníctvom

elektronického

trhoviska EKS. Citroen Jumper v hodnote 13 789,-- eur.
Dňa 15.3.2017 bol starosta obce Bc. Vladimír Baran vyzdvihnúť
nové auto, prvá väčšia cesta smerovala dňa 17.3.2017 do Gminy
Dubiecko na partnerskú návštevu.
PD Smilno
Dňa 10.2.2017 bol Družstvu podielnikov „Biodružstvu“ Smilno
udelený diplom za 1. miesto za dosiahnuté reprodukčné výsledky za
rok 2016 v okrese Bardejov.
Druhé miesto získalo Družstvo Zborov a 3.miesto Družstvo
Raslavice. V súčasnosti na Družstve v Smilne je chovaných 370 ks
hovädzieho dobytka, z toho 150 ks dojných kráv. Družstvo vyrobí
takmer milión litrov mlieka, ktoré predáva mliekarni BEL a. s.
Michalovce a prostredníctvom dvoch mliečnych automatov v Bardejove
a vo Svidníku. Informácie poskytol pán Milan Šivec, podpredseda
predstavenstva.
Oprava cesty III. triedy č. 3523 Smilno – Šarišské Čierne
Oprava cesty č. 3523 je schválená a zahrnutá do rozpočtu opráv
ciest v PSK v roku 2017. Jedná sa o úsek cesty III. triedy od začiatku

obce Smilno (od Zborova) smerom na Šarišské Čierne po križovatku s
cestou č. 3517 za lesom Džvirník.
Dňa 18.4.2016 napísal starosta obce Bc. Vladimír Baran žiadosť
o opravu tejto cesty predsedovi PSK MUDr. Petrovi Chudíkovi.
V žiadosti vyzdvihol nutnosť zlepšenia stavu vozovky vzhľadom na
mnohé dôvody jej využívania od miestnych obyvateľov, cez cyklistov,
turistov, rýchlu záchrannú službu, ADOS. Túto žiadosť podporili
svojím podpisom aj primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščák
a starostovia okolitých obcí, menovite Ján Lukáč, Mgr. Andrej Buvalič,
Mgr. Ján Cundra, Mgr. Milana Gerženiová, Peter Rusiňák, Anna
Guzyová. Všetkým chceme veľmi pekne poďakovať za podporu. Veríme,
že

opravou

tejto

cesty

sa

zlepšia

dopravné

podmienky

nielen

obyvateľov Smilna, ale aj okolitých dedín a cyklistov, ktorí s obľubou
tento úsek využívajú.
V tlači bola táto informácia zverejnená dňa 23.3.2017 na
spravodajskom portáli Prešov 24.
http://presov.dnes24.sk/rekonstrukcie-regionalnych-ciest-tietouseky-v-presovskom-okrese-sa-dockaju-opravy-266003
Jarné upratovanie v Smilne
Aj tento rok vyzval starosta obce obyvateľov Smilna, aby konáre
po jarnej orezávke nevyhadzovali v okolí dediny ale priviezli ich na
kostolnú lúku.
Ďalším

krokom

veľkokapacitného

v ústrety

kontajnera,

do

občanom
ktorého

bude

je

zabezpečenie
možné

vyhodiť

nadrozmerný odpad z domácností ako nábytok, matrace, koberce,
drobný stavebný odpad a pod.
Separácia odpadu
V júni 2017 boli na obecnom pozemku, kde je predajné miesto,
osadené dva 240 litrové kontajnery na plasty a jeden 110 litrový
kontajner na sklo. Starosta obce chce takýmto spôsobom pomôcť

obyvateľom s odpadom a predchádzať ďalšiemu rozrastaniu divokej
skládky na Kremienke.
Vytopená budova TJ
S roztápajúcim sa snehom a ľadom pribudlo tento rok aj viacero
porúch na vodovodnom vedení, ktoré spravuje BIO - Družstvo Smilno.
Hlavne domy, ktoré sú vyššie položené, napr. bytový dom pri družstve
nebol zásobovaný pitnou vodou z vodovodu dva týždne. Na vedení bolo
viacero porúch, voda vyvierala na povrch zeme.
Pri týchto opravách sa objavila porucha aj v tesnej blízkosti
budovy TJ, ale aj v stene budovy. Voda zaplavila hlavnú miestnosť
i sprchy. Bolo potrebné vymeniť podlahu, ktorú nebolo možné riadne
vysušiť a dochádzalo k množeniu plesní. Obecný úrad zabezpečil
nákup a osadenie novej dlažby.
Investície roku 2017
Do konca apríla 2017 boli pre potreby obce Smilno zabezpečené
tieto automobily, stroje a zariadenia: požiarnická AVIA (používaná, vo
výbornom stave), nový Citroen Berlingo, nový záhradný traktor
s kosačkou, opravený prívesný vozík, opravený traktor.
Nový náter pre strechu skladu na cintoríne
Presne v Medzinárodný deň detí, pán Emil Lacek dobrovoľne
namaľoval strechu a plechové dvere skladu a WC na cintoríne.
Materiál zabezpečil OÚ.
Oprava požiarnej zbrojnice
V júni bol zabetónovaný preklad pre nové dvere na budove
starého obchodu, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť ako požiarna
zbrojnica

s garážom

pre

požiarnickú

AVIU

a s miestnosťou

pre

stretávanie sa dobrovoľných hasičov, príp. organizovanie spoločných
akcií.

Od ministerstva vnútra požiadal starosta obce Bc. Vladimír
Baran o dotáciu na opravu požiarnej zbrojnice a o protipovodňový
vozík.
Držiaky na bicykle
S príchodom

jari

pribudlo

v obci

i bicyklistov.

Aby

bola

podporená táto športová aktivita i pre bežnú každodennú potrebu
prekonávania vzdialeností, zabezpečil starosta obce hliníkové držiaky,
ktoré osadil pri OÚ, pri miestnej základnej škole i pri materskej škole.
Oprava miestneho rozhlasu
V máji previedli zamestnanci OÚ opravu miestneho rozhlasu na
ulici

„Hurka“,

kde

dochádzalo

k opakovaným

poruchám.

Obec

zakúpila pre tento účel 1 km nového káblu a hlásenia už počujú aj
občania novo vystavených domov smerom na Šarišské Čierne. V lete
sa pokračovalo vo výmene elektrického vedenia aj v iných častiach
obce.
Priekopy v obci
Jar

svojím

počasím

nepriala

zamestnancom

obce,

aby

pokračovali v opravách priekop pozdĺž cesty cez „valal“. Až v máji bol
vybagrovaný ďalší úsek a bolo možné ukladať betónové kocky od domu
č. 74 smerom hore ku kostolu.
Zatečenie stropu v budove kultúrneho domu
Počas jednej silnej búrky spojenej s nárazovým vetrom pretiekol
aj strop na poschodí kultúrneho domu. Nahlásená poistná udalosť
bola vybavená k spokojnosti.
Opravy v budove Obecného úradu v Smilne
V letnom období boli vymaľované kancelárske priestory OÚ
a osadená

drevená

obložka

a čalúnené

dvere.

V

salóniku

boli

namontované nové stropné svetlá bielej farby sálajúce studené biele
svetlo.
Oprava podlahy v ZŠ
Začiatkom augusta zabezpečil starosta obce opravu podlahy v 2.
triede miestnej ZŠ a nalepenie nového linolea v rámci udržiavania
obecných

budov.

Podlaha

bola

vyspravená

vrstvou

nivelačného

materiálu.
Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
V roku 2017 sa Obec Smilno uchádzala o dotáciu z rozpočtu
PSK v rámci programu Kultúra vypracovaním projektu, ktorý mal
zabezpečiť nové pracovné pomôcky do kuchyne obecného úradu v
hodnote 1 000,-- eur za účelom lepšieho zabezpečenia spoločenských
akcií v obci, ako verejných, tak súkromných. Obec uspela a zo
získaných prostriedkov kúpila nový 5-platničkový plynový sporák,
kuchynský robot, 3 veľké nerezové hrnce a kameninovú panvicu.
Oprava cesty Smilno – Šarišské Čierne
V týždni od 7.8.2017 začali stavebné práce na rekonštrukcii
cesty smerom na Šarišské Čierne. Do konca týždňa boli vybagrované
priekopy. Do 17.8.2017 bolo upravené podložie v určitých úsekoch
cesty do hĺbky cca 50 cm. Do konca leta boli práce ukončené a to
natiahnutím dvoch vrstiev asfaltu, v septembri sa pokračovalo
vysypaním krajníc makadamom a asfaltovou drvinou a namaľovaním
bielych pásov určujúcich krajnicu.
Oprava cesty „valal“
Dňa 23.8.2017 začali prvé stavebné práce na časti miestnej
komunikácie – časť „valal“ od križovatky od č. d. 33 do č. d. 57. Cesta
bola posypaná cementom a následne sfrézovaná a premiešaná.

Práce na oboch úsekoch opravovaných ciest boli ukončené
31.8.2017 natiahnutím druhej vrstvy asfaltu. Deti využívajú cestu na
bicyklovanie, korčuľovanie, autá jazdia plynule.
Do

konca

jesene

boli

priekopy

hore

valalom

vydlaždené

betónovými kockami.
Úprava Kremienky
Za mnohé roky sa na území Kremienka (bývalý lom kremeňa)
vytvorila divoká skládka. V roku 2017 sa starosta obce Bc. Baran
postaral

o čistenie

a úpravu

tohto

priestranstva

z prostriedkov

rozpočtu obce Smilno. Odpad bol zredukovaný, pôda zarovnaná
bagrom. V pláne obce je zmeniť toto územie výsadbou nových stromov
(platanov) za pomoci miestnych žiakov v jari 2018.
Oprava uvítacích tabúľ
Na začiatku i konci obce Smilno boli pred niekoľkými rokmi
osadené drevené uvítacie tabule s nápisom Víta Vás Smilno.
Vplyvom poveternostných podmienok drevené písmená odpadli.
Na pôvodné tabule boli nalepené plastové tabuľky hnedej farby so
žltým nápisom Vitajte v obci Smilno.
Výrub tují pri kostole
V lete 2017 boli zrezané staré tuje, ktoré rástli vedľa chodníka
pri kostole. Otvoril sa tak priestor a nová jaskynka Panny Márie je
viditeľná z každej strany.
Nové odpadkové koše pri autobusových zastávkach v obci
V decembri 2017 boli na každej autobusovej zastávke v Smilne
upevnené nové zelené odpadkové koše.

V. Kultúra
Nový rok
Nový rok bol v našej obci privítaný polnočnými ohňostrojmi,
ktoré sa ozývali a farbili oblohu z každej strany dediny. Aj pri obecnom
úrade strieľali „delobuchy“, ktorými sa zakončil športovo ladený
Silvester. Obloha nebola jasná, bolo zamračené počasie, ale prituhlo
na -11 stupňov C.
Začiatok roku 2017 bol ochudobnený o tradičné kultúrne
podujatia. 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.
Po dlhom čase sa nekonala ani jasličková pobožnosť, ktorá bola
zvyčajne medzi sviatkami, alebo v prvú januárovú nedeľu. A ani Zbor
pri kostole sv. Štefana sa nezúčastnil tradičného novoročného
koncertu na farskej úrovni. Pozvanie na koncert zo strany zborovských
organizátorov prišlo neskoro, len týždeň pred jeho konaním.
Prvé tri týždne nového roka boli kruto mrazivé. SHMÚ pravidelne
hlásil výstrahy pred nízkymi teplotami do -24 C, čo sa aj potvrdilo.
Výstrahy platili pre dni 7.1., 9. – 10. 1., 20. – 21. 1. 2017.
Divadelné predstavenie Odkrytý kríž
Dňa 5.3.2017 k nám do Smilna zavítali mladí z Mládežníckej
divadelnej skupiny zo Zborova pod vedením Rasťa Jurašiho a Valiky
Bodíkovej. Herci zobrazili príbeh vnútorného boja zla a dobra, dobrých
a zlých vlastností, nakoniec však vyhralo dobro a osvietený Kristov
kríž.
Predstavenie

nebolo

zamerané

na veľké

herecké

výkony,

podstatné boli myšlienkovo hlboké texty podfarbené dynamickou
hudbou.

Mladí

potleskom.

divadelníci

boli

ocenení

silným

a opakovaným

Stavanie mája
Tak a už je to tu, máj lásky čas a s ním krásny pestrofarebný
máj pred OÚ v Smilne. Ďakujeme piatim smilnianským chlapom –
Matúšovi Gmitterovi, Marekovi Gmitterovi, Vladimírovi Baranovi,
starostovi, Marekovi Lacekovi a Marianovi Kravčikovi, ktorí si našli čas
i dobrú vôľu a zaslúžili sa o zachovanie tradície.
Zvyky stavania májov patria medzi tradičné zvyky na Slovensku.
Máje sa pred obytné sídla stavali ako prejav úcty a žičlivosti. Dnes sa
stavia tento symbol života symbolicky uprostred námestia v obci, aby
nám pripomenul dávne tradície predkov. Stavanie májov sa časom
ustálilo do troch podôb. Staval ho mládenec dievčaťu, o ktoré mal
vážny záujem. Ďalej máje stavali mládenci všetkým dievčatám, ktoré
dovŕšili podľa miestneho zvyku vek dospelosti, alebo sa máje stavali
všetkým dievčatám. Aby nebolo ľútosti pre ostatné dievčatá či
chlapcov, ktorí sa ešte nezaľúbili, stavali mládenci ako spoločný dar
pre všetky slobodné dievčatá máj uprostred dediny.

Nové obrazy v priestoroch Kultúrno-správnej budovy
Do rozvíjajúcej sa zbierky obrazov Smilna a jeho blízkeho okolia
prispel tohto roku v máji i Ing. Marek Horbaj a to obrazom Kostola sv.
Štefana, ktorý bol zavesený v salóniku.
V júni dokončila čierno-biely obraz bývalého smilnianského
kaštieľa Mgr. Jana Baranová. Jej obraz pripomína staré „pánske časy“.

Adventný veniec v Smilne
Je to prvýkrát v histórii Smilna, že na schodisku kultúrneho
domu svietil celý advent krásny adventný veniec. Vďaka za nápad a
jeho zhotovenie patrí seniorom zo ZO JDS v Smilne a pánovi
starostovi. Pán Peter Kimák naplánoval a dodal svetlá, pán starosta
dodal

ostatný

materiál,

pán

Július

Kravčík

pozváral

železnú

konštrukciu a pani Kimáková s Jankou Majcherovou zhotovili krásny
veniec z čečiny, bielych mašlí a drevených hviezd.

Blahoželáme jubilantom v roku 2017
Aj tento rok majú viacerí obyvatelia našej obce krásne okrúhle
jubileum. Prvým štyrom boli dňa 6.4.2017 zablahoželať starosta obce
so svojím zástupcom. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia,
šťastia a Božieho požehnania týmto oslávencom:
Veronika Jurkovičová
Marta Kravčíková
Jozef Paľa
Michal Marcin
Dňa 16.11.2017 sa starosta obce Vladimír Baran spolu so
svojím zástupcom Jozefom Randárom vybrali zablahoželať seniorom,
ktorí sa v období od 1.5.2017 do 30.11.2017 dožili krásneho životného
jubilea. Pri tejto príležitosti boli tiež obdarovaní pamätným darčekom.
Všetkým srdečne blahoželáme a do ďalšieho života prajeme čo najviac
zdravia, šťastia a radosti zo života.
Jubilanti:
Štefan Marcin

70 r.

Mgr. Mária Jančošková

70 r.

Agnesa Hrozeková

85 r.

Mária Krafčíková

80 r.

Emil Čisárik

70 r.

Margita Dzurová

80 r.

Mária Jurašiová

85 r.

JUNIÁLES 18.6.2017 pri Alnuse
Dňa

18.6.2017

od

15:00

hod.

zorganizovalo

Poľovnícke

združenie Ondava Juniáles v našej obci na parkovisku pri reštaurácii
Alnus. Je to po prvýkrát, čo sa podujatie takéhoto druhu konalo
v našej obci. Akciu sprevádzala živá hudba, vystúpenie trubačov.
K dispozícii boli atrakcie pre deti i občerstvenie a poľovnícky guľáš
zdarma pre verejnosť.

Film o Smilne od Natálie Brzáčovej
Na prelome rokov 2016 - 2017 natáčala v našej obci krátky film
o tradíciách a súčasnom živote v obci mladá študentka Akadémie
umení Natália Brzáčová. Konečné dielo bolo súčasťou jej záverečných
skúšok pri ukončení štúdia. Po jeho skrátení a upravení vzniklo promo
video pre potreby obce. Natália je pravnučkou nebohej Heleny
Baranovej, r. Sviantekovej zo Smilna.
Lietadlo v Smilne
Počas júla sa v Nižnej Polianke organizovalo podujatie s názvom
"Karpaty 1914 - 1915", ktoré bolo rekonštrukciou bojov 1. sv. vojny.
Zišli sa ho i zahraniční účastníci. Jedna dvojica priletela na
malom lietadle až z Českej republiky a urobila si prestávku na lúke
pod

Smilnianským

vrchom,

na

tzv.

"Baranovej

žemi".

Miestni

obyvatelia i deti boli k návštevníkom pohostinní a zásobili ich
potravinami a vodou.

VI. Cirkevný život
Správcom farnosti je naďalej duchovný otec JCDr. Peter Bučko,
PhD.
Pán

kaplán

Mgr.

Jozef

Kacvinský

odchádza

do

farnosti

Hanušovce nad Topľou, vyslovujeme mu hojnosť Božích milostí
a vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať za jeho prácu v našej farnosti.
Na jeho miesto nastupuje Mgr. Miloš Jalčák a spolu s Mgr.
Marekom Vajsom sú kaplánmi v našej farnosti.

• Kaplnka P. Márie pri Kostole sv. Štefana Uhorského
Dňa 15.8.2017 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie posvätil
pán

kaplán

Miloš

Jalčák

sochu

Nepoškvrnenej

Panny

Márie.

Začiatkom augusta 2017 boli dokončené jej práce. Stojí na betónovom
základe.

Kaplnka

je

vybudovaná

z pieskovcových

kameňov

zo

smilnianskeho chotára. Hlavným staviteľom bol Vlado Burik zo
Zborova, ktorý postupne cez leto staval kaplnku s klenbovou strechou
a kamenným podstavcom na sochu. Korene pôvodu p. Burika sú
z našej obce, nebohá babička Zuzana Kotuľaková bola rodená
Anderková, rodáčka zo Smilna.
Práce organizovala pani Elena Kimáková. Pomáhali členovia ZO
JDS i ďalší, ktorí svojou zručnosťou prispeli k vybudovaniu chodníka
a osadeniu lavičiek. Vďaka patrí i Petrovi Vonkomerovi st. za osadenie
obrubníkov, Emilovi Čisaríkovi za uloženie kameňov na chodník,
Petrovi Kimákovi ml. za lavičky, Patrikovi Nižníkovi za mramorové
tabule, Jane Majcherovej za kvetinovú výzdobu.
Socha Panny Márie bola zakúpená z finančných prostriedkov
venovaných zo Spolku sv. ruženca v Smilne. Práce a materiál boli
uhradené z milodarov dobrodincov. Veľkým dielom prispel p. starosta
Vladimír Baran zapožičaním potrebnej techniky, dovozom materiálov,
každodenným vozením p. Burika zo Zborova a späť.

• Rekonštrukcia studničiek na ceste k Stolčeku
Ako každý rok, aj tento sa dňa 15.9.2017 konala púť k Stolčeku
Panny Márie, k miestu, ktoré mali v úcte celé stáročia už naši
predkovia. Popri ceste vyvierajú 3 studničky, ktoré sa Obec Smilno
snaží postupne upraviť do lepšieho stavu, skultúrniť tieto miesta,
chrániť pramene obmurovaním i strieškou a osadiť lavičky.

• Zateplenie prístavby Kostola sv. Štefana
V septembri 2017 bola zateplená budova prístavby pri Kostole
sv. Štefana za pomoci miestnych majstrov, stavbárov. Práce na
vonkajšej fasáde sú ukončené. Pokračujú práce v interiéri. V novembri
ešte nebol prerazený vchod z prístavby do kostola.

• V Taizé máme prvého slovenského brata
Počas veľkonočných sviatkov (16.4.2017) potvrdil večnými
sľubmi vstup do komunity v Taizé vo Francúzsku prvý slovenský brat
Jean Daniel, pôvodom zo Smilna. Pri skladaní večných sľubov v Taizé
bola prítomná jeho najbližšia rodina – rodičia, súrodenci, tety a ujovia.
Z viacerých rozhovorov uverejnených od roku 2013 - 2018
v Katolíckych novinách vyberáme nasledovné:
„Vyrástol som v malej dedine Smilno pri Bardejove. Už tam som
mal možnosť spoznať nielen spevy, ale aj knihy brata Rogera preložené
do slovenčiny. Veľmi ma zaujal jednoduchý štýl, ale i zvláštna hĺbka
a dobrota, ktorá z jeho slov sálala. Vďaka organistom a mnohým
aktivitám kantorky som mohol objaviť krásu a bohatstvo liturgie, cez
ktorú som rástol a spoznával rôzne spirituality.“
Do Taizé prvýkrát prišiel v roku 2010 ako dobrovoľník. Počas
šiestich týždňov mal možnosť spoznať mladých ľudí z celého sveta,
ktorí tam prichádzajú na stretnutia organizované bratmi komunity.
V decembri 2011 vstúpil do komunity, prijal biely habit a nové
meno – Jean Daniel. Čas od vstupu až po rok 2017 bol časom
formácie, rozoznávania, štúdia, ale hlavne spoločného života v
komunite. Jeden rok prežil aj medzi bratmi v Bangladéši. Ako išiel čas,
sprevádzaný

jedným

z

bratov

postupne

rástol

a

chápal

svoje

rozhodnutie nasledovať Krista.

VÝZNAMNÉ PODUJATIA:
•

1. sv. prijímanie
Dňa 14.5.2017 prijali 4 chlapci zo Smilna prvé sväté prijímanie.
Na celú slávnosť ich po duchovnej stránke pripravoval Mgr. Marek
Vajs. Hudobný doprovod a scenár sv. omše pripravila s deťmi Marta
a Eduard Kmeťoví. Pri sv. omši zaspieval aj Zbor pri kostole sv.
Štefana, ale aj malí prvoprijímajúci. K prvému sv. prijímaniu pristúpili:
Andrej Kimák, Alex Geletka, Jakub Čupa, Benjamín Harňák.

•

Detské sv. omše
Aj v novom roku pokračovali detské sv. omše, vždy v pondelok
o 18:00 hod., ktoré slúžil Mgr. Marek Vajs a na keyborde hrala Marta
Kmeťová. Tematicky sa pokračovalo v poznávaní evanjelií a to veselou
zábavnou formou. Deti sa vždy tešili na stretnutia, na ktorých boli
pravidelne ocenení čokoládkami, vecnými darmi a nálepkami smajlíkov
za splnené úlohy.

•

Odpustová slávnosť v Smilne
V nedeľu 20.8.2017 bola slávená slávnostná sv. omša, ktorú
celebroval pán kaplán Miloš Jalčák. Ani veľmi daždivé a chladné
počasie neodradilo veriacich zo Smilna a ich príbuzných, ktorí
pricestovali, od účasti na sv. omši. Slávnostnú atmosféru podčiarklo aj
vystúpenie speváckeho zboru pod vedením Marty a Eda Kmeťových.
Počas slávenia sv. omše sa stala aj nemilá vec, keďže začala
pretekať strecha kostola a voda kvapkala na dievčenské lavičky.

•

Duchovná obnova ružencového bratstva
Začiatkom novembra v dňoch 3.-5.11.2017 sa konala duchovná
obnova ružencových bratstiev vo farnosti Zborov. Obnova bola vedená
otcami dominikánmi z Dominikánskeho mariánskeho centra z Košíc.
V nedeľu 5.11.2017 bola vo filiálke Smilno. Začala sa spoločnou
modlitbou sv. ruženca o 8:20 hod. v Kostole sv. Štefana Uhorského
pod vedením fr. Šebastiána. Pokračovalo sa sv. omšou, ktorú slúžil fr.
Alan Dely DP, promótor pre ruženec. Po sv. omši pokračoval fr. Alan
besedou „Čo je ružencové bratstvo a ako ho dnes vytvoriť“.
Po

spoločnom

obede

otcov

dominikánov

s našimi

pánmi

kaplánmi a horliteľkami jednotlivých ruží v salóniku Kultúrneho domu
v Smilne, pokračovala duchovná obnova od 15:00 hod. Poobedňajšia
beseda „Ovocie modlitby ruženca“ bola spojená s modlitbou korunky
k Božiemu milosrdenstvu. Duchovná obnova ružencového bratstva
bola začatá v tento deň. Následne sa majú záujemcovia o členstvo

v Živom, Svätom alebo Večnom ruženci prihlásiť písomne do Bratstva,
vytvoria sa nové ruže a budú sa dodržiavať základne stanovy Bratstva.
Do 17.12.2017 bolo možné odovzdať nové prihlášky do Bratstva
v sakristii kostola sv. Štefana. Dňa 18.12.2017 boli v kostole vyvesené
zoznamy nových ruženčiarov podľa toho, do ktorej skupiny sa zapísali.
Ešte je potrebné zvoliť si horliteľov, hlavnú vedúcu a finančnú
komisiu.
•

Polnočná sv. omša
Aj tento rok sme privítali znovunarodeného Ježiška polnočnou
vianočnou omšou. Počasie síce nebolo mrazivé ako po iné roky avšak
aj vďaka tomu bol kostol plný veriacich. Najkrajším okamihom je
každoročne pieseň Tichá noc pri zhasnutých svetlách v kostole, keď
žiari len vianočný stromček. Tento rok daroval do kostola jedličku
Marek Kravčík.

•

Jasličková pobožnosť 26.12.2017
Druhý

sviatok

vianočný

bol

v

Smilne

naplnený

rôznymi

kresťanskými udalosťami. Po sv. omši bol pokrstený nový život,
poobede bol jeden život odprevadený do večnosti pri pohrebnom
obrade. Záver dňa bol však opäť vianočný a to vďaka Jasličkovej
pobožností miestnych detí pod vedením Marty a Eda Kmeťových.
Vianočný

príbeh

bol

prerušovaný

vystúpením

mladej

generácie

rastúcich umelcov - na saxofóne hral Lukáš Magoč, na husliach
Benjamín Harňák, na flaute Terézia Mačušová, sólo si zaspieval Lukáš
Paňko. Pridal sa aj miestny spevácky zbor. Pobožnosť bola ukončená
požehnaním detí a ich rodičov z úst pána kaplána Miloša Jalčáka.

VII. Spolky a organizácie
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Smilno
•

Ľadová krása na Hrebienku vo Vysokých Tatrách
Už po štvrý krát stál na Hrebienku nádherný Tatranský ľadový
dóm. Niesol sa v štýle spišskej gotiky. 8 sochári a 7 pomocníci sa
vyhrali s 90 tonami ľadu a premenili ho na chrám s jedinečným
dizajnom i atmosférou.
Na túto nádheru sa boli pozrieť aj zástupcovia ZO JDS zo Smilna
v rámci spoločnej akcie JDS Bardejov.

•

Spomienková akcia – páračky
Dlhé zimné večery dali podnet seniorom, aby sa 25.1.2017 zišli
na spomienkovej akcii - páračky. Ženy si obnovili v pamäti ako sa ešte
pred niekoľkými rokmi schádzali po susedoch, aby si navzájom
pomohli párať perie z husi alebo kačiek. Pospomínali si ako sa
vyrozprávali kadejaké príhody v obci a blízkom okolí.
Muži si krátili čas doskovými hrami a hraním kariet. Nakoniec
sa občerstvili a pochutili na kapustníkoch, šiškách, mafinách, ktoré
šikovné gazdinky pripravili ešte doma a zaspievali množstvo pekných
ľudových piesni.

•

Tretia výročná schôdza seniorov
Výbor základnej organizácie zvolal v nedeľu 12. februára 2017
výročnú

členskú

schôdzu

JDS

v Smilne.

Výročnej

schôdze

sa

zúčastnilo 32 členov ZO a traja hostia a to člen revíznej komisie
ústredia JDS Ing. Štefan Eller, člen predsedníctva okresnej organizácie
JDS Bardejov Ing. Ladislav Mňahončak a starosta obce Bc. Vladimír
Baran.
Na výročnej členskej schôdzi bola prehodnotená činnosť ZO JDS
Smilno

za

rok

2016

a prejednaná

revízna

správa

k činnosti

a hospodáreniu ZO JDS za rok 2016. V ďalšej časti si vytýčili plán
činnosti na rok 2017.
V ďalšej

časti

schôdze

zablahoželali

jubilantom

základnej

organizácie. V diskusii Ing. Eller informoval prítomných o výsledkoch
jednania ústredia JDS Slovenska a vlády SR, a o celkovom poslaní
seniorskej organizácie na Slovensku. V závere po krátkom občerstvení
si prítomní zaspievali niekoľko pekných ľudových piesni.
•

MDŽ – JDS
Dňa 7.3.2017 sa stretli seniori z OZ JDS v Smilne pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien. Pozvanie prijal aj starosta obce Bc. Vladimír
Baran, ktorý sa príležitostne prihovoril prítomným ženám. Pani Helena
Marcinová

predniesla

v úvode

báseň

k Nebeskej

Matke

a všetci

spoločne zaspievali pieseň.
Nasledovalo

krátke

občerstvenie

spríjemnené

mariánskymi

piesňami. V závere boli ženy obdarované malým darčekom z rozpočtu
základnej organizácie.
•

Stretnutie seniorov a detí pri tvorbe veľkonočnej výzdoby
Po roku sa opäť stretli pri spoločnej aktivite miestni školáci a
seniori. Dňa 3. apríla 2017 sa salónik kultúrneho domu v Smilne
zmenil na tvorivú dielňu. Organizátormi akcie boli seniorky z OZ JDS v
Smilne, ktoré s radosťou deťom predvádzali rôzne techniky zdobenia
slepačích vajíčok, polystyrenových vajíčok, brezového dreva, či výrobu
zajacov zo sena. Za veselého detského džavotu boli najprv vymaľované
papierové maľovanky, potom deti maľovali na brezové drevo. Pôvodne z
neho mali byť ušaté zajace, no fantázii sa medze nekladú a výsledky
boli všelijaké, no všetky krásne.
Ďalšou atrakciou bola výroba zajacov, alebo vajíčok z novinového
paiera a sena, ktorú predvádzala a deti učila Janka Majcherová.
Všetky deti sa vystriedali pri zdobení slepačích vajíčok včelím voskom.
Následne si ich zafarbili v cibuľových šupkách. Tieto techniky deti učili
pani Jozefína Baranová, Elena Kimáková a Marta Kravčíková.

Poslednou aktivitou bolo zdobenie polystyrenových vajíčok
trblietavými flitrami pomocou špendlíkov. Čas určený pre zmysluplnú
zábavu rýchlo ubehol a deti aj s pani učiteľkami sa vrátili do školy, aby
si vlastnými výtvormi vyzdobili vstupné priestory miestnej ZŠ.
•

3. Obvodné športové hry JDS v Smilne
Dňa 27.5.2017 sa v Smilne konali obvodné športové hry JDS.
Bol to 3. ročník, no pre našu obec to bola prvá akcia tohto druhu
a rozsahu. Súťažili 2 družstvá zo Smilna, 2 družstvá zo Zborova, 1
družstvo z Beloveže, 1 družstvo zo Stebníka. Účastníci zo ZO JDS
Komárov sa nezúčastnili.
Celkovo sa súťažilo v 9 súťažných disciplínach: hod loptou do
basketbalového koša, kop loptou do bránky, streľba hokejkou s
tenisovou loptičkou do bránky, hod granátom do diaľky, hod granátom
na cieľ, vrh guľou, hod vaľkom na figurínu, streľba zo vzduchovky, hod
šípkami.
Celkovo najúspešnejším družstvom bolo súťažné družstvo ZO
JDS z Beloveže, ktoré si odnieslo putovný pohár a v nasledujúcom
roku zorganizuje 4. ročník OŠH JDS.
Najúspešnejšou ženou sa stala Mária Kováčová zo Zborova,
najúspešnejším mužom sa stal Dušan Velgos zo Zborova. Seniori zo
ZO JDS Smilno získali tiež pekné umiestnenia, odniesli si diplomy
a medaily:
Jozefína Baranová – 1. miesto v streľbe hokejkou
s tenisovou loptičkou do bránky
1. miesto v streľbe zo vzduchovky
3. miesto v hode šípkami
Ján Kravec – 1. miesto v kope loptou do bránky
2. miesto streľbe zo vzduchovky
3. miesto v streľbe hokejkou s tenisovou loptičkou
do bránky
František Lacek –1. miesto v streľbe zo vzduchovky
3. miesto v hode granátom na cieľ

3. miesto v hode šípkami
Mária Paľová – 1. miesto v hode loptou do
basketbalového koša
3. miesto v hode granátom do diaľky
Anna Greškovičová – 2. miesto v streľbe hokejkou
s tenisovou loptičkou do bránky
3. miesto v hode vaľkom do figuríny
Gabriela

Šimcová

–

2.

miesto

v streľbe

zo

vzduchovky
František Batla – 2. miesto v hode šípkami
Anna Mačušová – 3. miesto v hode granátom na cieľ
Ján

Konival

–

3.

miesto

v

hode

loptou

do

basketbalového koša
•

Okresné športové hry seniorov
Po vydarených Obvodných športových hrách seniorov, ktoré sa
uskutočnili v Smilne, nasledovali Okresné športové hry seniorov, ktoré
boli usporiadané 17. júna 2017 v Bardejove.
V rámci okresnej organizácie JDS, náš druhý obvod mohol vyslať
20 seniorov v 4 súťažných družstvách. V silnej konkurencii 27
súťažných družstiev okresu Bardejov, z Česka a Poľska naše družstva
dosiahli výborné výsledky.
V celkovom hodnotení družstiev obsadili 2. miesto, 3. miesto a 8.
miesto. Družstvo Jána Kravca obsadilo 3. miesto a družstvo Františka
Laceka obsadilo 8. miesto. V celkovom hodnotení jednotlivcov z našich
športovcov – seniorov František Lacek sa umiestnil na peknom
9.mieste. V individuálnej súťaži streľby zo vzduchovky František Lacek
zvíťazil a priniesol domov zlatú medailu.

•

Najdlhší smilniansky zakrucaník
V tomto roku sa organizácie 3. ročníka tohto podujatia tradične
ujala pani Elena Kimáková, predsedníčka ZO JDS Smilno. Svoje
sladké kysnuté záviny prinieslo znova viac gazdiniek a zakrucaník

dosiahol nový rekord 24,85 m. Pri tejto príležitosti udelil pán starosta
Vladimír Baran pani Kimákovej Ďakovný list za organizáciu tejto akcie.
•

Októbrové posedenie dôchodcov
Mesiac október je vyhlásený za "Mesiac úcty k starším“. Z toho

dôvodu ZO JDS v Smilne a OÚ Smilno usporiadali dňa 26.10.2017
spoločné posedenie všetkých dôchodcov obce a členov ZO JDS. Spoločné
posedenie otvorila a riadila predsedníčka ZO JDS p. Elena Kimáková.
Sprievodný kultúrny program pripravili žiaci ZŠ zo Smilna. Týmto chceme
poďakovať pani učiteľkám za ich ústretovosť a spoluprácu. Nasledoval
príhovor starostu obce Bc. Vladimíra Barana, ktorý pri tejto príležitosti
poďakoval seniorom za odvedenú statočnú prácu počas svojho života.
Poďakoval sa za doterajšiu činnosť členom ZO JDS. Za veľkú pomoc pri
realizovaní programu obce „INTERREG“, starosta obce odmenil vecným
darčekom predsedníčku ZO JDS Elenu Kimákovú, členku ZO JDS Janu
Majcherovú a pracovníčku OÚ Ing. Silviu Paľovú. V ďalšej časti člen
predsedníctva OOJDS Bardejov

Ing. Ladislav Mňahončak sa taktiež

poďakoval za doterajšiu prácu a nabádal k užšej spolupráci medzi
susednými obcami Smilno a Zborov.
Kultúrny program pokračoval vystúpením Lukáša Magoča, ktorý
predviedol skvelú hru na saxofóne. Pokračovala spevácka skupina
seniorov zo Zborova a spevácka skupina senioriek zo Smilna. Po
kultúrnom programe nasledovali dve prekvapenia. To prvé, zamyslenie sa
seniorky, nám prečítala p. Gabriela Šimcová. A druhé prekvapenie bolo
v podobe obrazu „Stolčeka Panny Márie“, ktorý pre seniorov namaľovala
Mgr. Jana Baranová. Keďže mnoho starších ľudí už nemá dosť síl vyjsť k
nášmu pútnickému miestu peši, pripomenie si ho týmto obrazom.
Pohostenie bolo bohaté, po chlebíku s bravčovou masťou a cibuľou
nasledoval bravčový rezeň so zemiakovým šalátom od kuchára Jožka,
zákusok a káva. O obsluhu sa postarali dievčatá Barborka Horbajová,
Klárka Barnová a Natálka Mačušová. Zvyšok posedenia si seniori
spríjemnili spoločným spevom.

•

Predvianočná nálada v salóniku kultúrneho domu
Tohto roku je to už druhýkrát, čo si seniorky zo ZO JDS v Smilne

pozvali do salónika miestneho kultúrneho domu žiakov zo ZŠ v Smilne.
Tentoraz 12.12.2017 zanôtili vianočne. Po srdečnom sa zvítaní za účasti
starostu obce, zaúčali seniorky deti do tajov zdobenia vianočných
medovníkov bielkovou polevou. Medovníčky napiekli seniorky v predstihu
doma. S ozdobenými medovníčkami sa pekne podelili: časť venovali na
školskú výstavku, časť si vzali domov a pekná výslužka ostala aj
starostovi obce.
K Vianociam patrí aj vianočná výzdoba. Janka Majcherová deťom
predvádzala výrobu vianočných ozdôb a vianočných vencov. Aj deti si
takúto prácu vyskúšali. Kombinovali prírodné a umelé materiály. Pre deti
boli pripravené aj maľovanky so zimnou a vianočnou tematikou. Po
krátkom občerstvení, deti pekne zaspievali a zavinšovali k blížiacim sa
vianočným sviatkom.
•

Posedenie seniorov
Už býva zvykom, že seniori ZO JDS Smilno sa stretnú na konci

roka. Aj tohto roku 30.12. 2017 zvolali svojich členov, aby sa poďakovali
za uplynulý starý rok. Spoločné posedenie otvorila predsedníčka Elena
Kimáková. Privítala prítomných seniorov a hostí. Poďakovala sa za
vzájomnú

spoluprácu v základnej

organizácii.

Zvlášť

vyslovila

veľké

poďakovanie prizvaným hosťom, ktorí boli seniorom nápomocní pri
usporiadaní obvodných športových hier seniorov v Smilne a pri výstavbe
kaplnky – jaskynky Nepoškvrnenej Panny Márie.
V ďalšej časti zablahoželali jubilantom - seniorom JDS, zaspievali
im pieseň „Živite ľudije“ a odovzdali sladký darček. V oficiálnej časti
starosta obce Vladimír Baran všetkým prítomným poďakoval za dobrú
spoluprácu pri akciách, ktoré organizoval obecný úrad a zastupiteľstvo.
Potom nasledovalo občerstvenie, vianočné vinšovačky, koledy a iné ľudové
piesne.

Uzavretie partnerstva medzi Gminou Dubiecko a obcou
Smilno
•

Program INTERREG
Pred rokom dňa 23.2.2016 uzatvorili zástupcovia obce Smilno
a Gminy Dubiecko zmluvu o cezhraničnej spolupráci za účelom rozvoja
vzájomných vzťahov v oblasti kultúrno-spoločenskej. Odvtedy bolo
zorganizovaných niekoľko spoločných akcií ako v Dubiecku, tak aj
v Smilne. Na konci roku 2016 podal wójt z Dubiecka Wieslaw
Bembenek
z prostriedkov

žiadosť

o poskytnutie

Európskeho

fondu

finančných

regionálneho

prostriedkov

rozvoja

v rámci

programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Poľskí partneri v spolupráci so zástupcami zo Smilna pripravili
niekoľko spoločných podujatí pre utuženie vzťahov našich blízkych
národov a priblíženie našich zvykov a tradícií. Žiadosť bola schválená.
Projekt zahŕňa 6 rôznorodých podujatí spojených s predvádzaním
kulinárného

umenia,

remesiel,

zvykov,

prehliadok

historických

pamiatok a pod. striedavo v Dubiecku a v Smilne. Trvanie projektu je
od mája 2017 do septembra 2017. Práve kvôli organizačnému
zabezpečeniu sa dňa 17.3.2017 v Poľsku stretli starosta obce Bc.
Vladimír Baran a predsedníčka miestnej OZ JDS pani Elena Kimáková
s wójtom Wieslawom Bembenekom. Pani Ewa Bembenek prezentovala
celý projekt a jednotlivé akcie a spoločne sa rozdelili najbližšie úlohy.
•

Prvé stretnutie v Dubiecku
V dňoch 20.-21.5.2017 sa prvýkrát stretli účastníci poľskoslovenského projektu v rámci programu INTERREG. V prvý deň sa
stretli v Dubiecku na spoločnom obede. Po obede 4 ženy zo ZO JDS
v Smilne (p. Kimáková, p. Baranová, p. Majcherová, p. Tomiková)
a kuchár p. Amrogovič odišli do kuchyne tamojšieho Gymnázia, kde
pripravovali slovenské špeciality z kysnutého cesta, slovenský guľáš
a mačanku s údeným kolenom. Ostatní účastníci mali v programe
poobedňajšiu

prehliadku

Múzea

minerálov,

výstavy

moderného

umenia dubieckej rodáčky Renaty Szyszlak, 300 rokov starého

dreveného kostolíka, nového kostola z roku 1960. Večer sa slovenskí
i poľskí účastníci ubytovali v Krasiczyne, kde mali veľkú grilovačku
spojenú so spevom a tancom pri hudbe akordeónu. V nedeľu ráno
nasledovala prehliadka Zámku v Krasiczyne a sv. omša v tamojšom
kostole. Nedeľňajšie poobedie sa nieslo prehliadkou poľských piesní
v rámci súťaže ľudových kapiel a speváckych súborov na námestí v
Nienadowej. Účastníci zo Smilna mali podmienku spoluúčasti na
tomto podujatí a to vystúpením slovenského ľudového súboru. Keďže
v obci Smilno nemáme ľudový súbor, p. Kimáková oslovila p. Janu
Pituchovú, ktorá je predáčkou súboru Rokytovčan. Aj naše ženy zo ZO
JDS

sa

predstavili

s tradičnými

slovenskými

piesňami.

Spev

sprevádzal hrou na akordeóne p. Marián Bukovský zo Zborova. Popri
prehliadke

ľudových

spevov

bola

akcia

spojená

s ochutnávkou

slovenských jedál, ktoré naše gazdinky a kuchár pripravili v sobotu.
•

Druhé stretnutie v Dubiecku
V dňoch 24. až 25. júna 2017 sa zrealizovalo druhé stretnutie v
rámci projektu Folklór naším spoločným dedičstvom prírodným i
kultúrnym s názvom: Po stopách kultúrneho a prírodného dedičstva
regiónu Przemysl.
Znova sme navštívili pekné miesta našich susedov, ktoré
oplývajú prírodnou krásou i bohatstvom kultúrnych pamiatok. V
sobotu 24. júna 2017 navštívila delegácia zo Slovenska a účastníci z
Poľska pôdu Dubiecka. Veľkému záujmu sa tešil Zámok s parkom v
Dubiecku, Regionálna izba pamätihodností v Sliwnicy, v ktorej mali
účastníci ukážku predmetov, nábytku i zariadení používaných v
dávnych dobách. Časť skupiny navštívila kostol v Dubiecku, Múzeum
fosílií a minerálov, mali možnosť

vidieť miestny drevený kostol i

prírodnú rezerváciu v obci WinePodbukowina. Druhá časť skupiny
hrala poľsko-slovenský priateľský futbalový zápas na športovom
ihrisku v Dubiecku. O 18:00 hodine mali všetci možnosť sledovať
obrad svätojánskej noci v obci Słonne.

V nasledujúci deň 25. júna sa konala prehliadka objektov
prírodno-kultúrneho dedičstva okresu Przemysl, t. j. Zámku v
Krasiczyne a Arboréta v Bolestraszyciach.
•

Priatelia z Dubiecka u nás
Tretie stretnutie v rámci spoločného projektu v rámci programu
Interreg s našimi priateľmi z Gminy Dubiecko z Poľska sa konalo v
dňoch 5.- 6.7.2017 na území Slovenska.
V prvý deň sa návšteva začala prehliadkou Skanzemu vo
Svidníku, ktorý je súčasťou Múzea ukrajinskej kultúry. Poobedie malo
kultúrno-športový charakter. Hlavným podujatím bol volejbalový
turnaj o pohár starostu obce Smilno. (viac v časti Telovýchova a šport)
Tohto roku zostavili družstvo aj zástupcovia z Dubiecka a skončili na
peknom 4. mieste. Súbežne sa konalo podujatie organizované ZO JDS
v Smilne - Najdlhší smilnianský zakrucaník. (viac v časti Spolky
a organizácie/ZO JDS Smilno)
Druhý deň sme strávili prehliadkou kultúrnych pamiatok nášho
regiónu. Pred obedom si väčšina z účastníkov dopriala výstup na
Zborovský

hrad. V

Bardejovských

Kúpeľoch

navštívila

poľsko-

slovenská skupina apartmán cisárovnej Sisi, ktorý je sprístupnený v
Liečebnom dome Alžbeta a Skanzen. V Bardejove mohli účastníci
podujatia spoznať historické pamiatky ako Bazilika sv. Egídia,
Radnica, námestie či obnovená Synagóga a Pamätník holokaustu.
•

Tvorivé dielne ručných prác
V rámci spoločného projektu s Gminou Dubiecko: "Folklór naším
spoločným dedičstvom prírodným i kultúrnym" sa v dňoch 8. - 14. 8.
2017 konala akcia Tvorivé dielne ručných prác v salóniku kultúrneho
domu v Smilne. Účastníci sa mohli pokochať krásou výrobkov z
rôznych materiálov a zároveň si mohli sami vyskúšať ich tvorbu. Časť
materiálov a nástrojov bola hradená z prostriedkov uvedeného
projektu a väčšina výrobkov poputuje v posledný augustový víkend do
Dubiecka,

kde

budú

konkurovať

ručným

prácam

tamojších

obyvateľov. Podstatou projektu je porovnanie a priblíženie kultúr
našich národov, k čomu ručné práce patria.
Svoju zručnosť predviedli p. Čechová z Hervartova so svojimi
prútenými košíkmi, p. Iveta Gmitterová a jej klienti z DSS Antic s
výzdobou sklenených dóz servítkami a špagátom , p. Mária Pavlovská s
výrobou

slamených

ozdôb,

p.

Jana

Majcherová

s

veselými

postavičkami zvieratiek zo sena a špagátu, p. Zuzana Rondziková s
dcérou Frederikou s výrobou vencov a gulí zdobených stužkami, p.
Alena

Mačušová

s dcérou

Patríciou

s vianočnými

guľami,

Jana

Baranová s maľbami kvetov na plátne a plátenými ozdobami na stenu,
Viktória Vargová s výrobou kvetovaných čeleniek, Viktor Velička s
výrobou stromčekov šťastia, p. Henrieta Dujčáková s hačkovanými
bábikami, Natália Mačušová s korálkovými náramkami, Tamarka
Kimáková s kávovými darčekovými vrecúškami. Zaujímavá bola
ukážka výroby dekoračnej keramiky, ktorú si záujemcovia mohli
vyskúšať na hrnčiarskom kruhu a ktorú si záujemcovia mohli priamo
vyskúšať za asistencie p. Mariána Chovanca z Bardejova.
Osobitné poďakovanie patrí p. Márii Pavlovskej, ktorá zo slamy a
kláskov vytvorila krásny dožinkový veniec. Tento bude dňa 27.8.2017
reprezentovať našu obec v Dubiecku na súťaži dožinkových vencov,
kde bude súperiť s 11 ďalšími. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali
na realizácii a priebehu tejto príjemnej akcie.
•

Štvrté stretnutie v rámci cezhraničného projektu
Slnečný víkend 26. – 27. 8. 2017 strávili spoločne zástupcovia
poľskej Gminy Dubiecko a obce Smilno spoločne na folklórnom
stretnutí Jarmok starých remesiel, ktorý bol pokračovaním Tvorivých
dielní konaných začiatkom augusta v Smilne i v Dubiecku. V sobotu si
delegácia zo Smilna prezrela nádherné mesto Przemysl, jeho historické
centrum a sakrálne stavby.
omšou

v rímsko-katolíckom

Nedeľné popoludnie začalo slávnostnou
kostole

v Nienadowej,

kde

bolo

posvätených spolu 11 dožinkových vencov. 10 bolo z okolitých obcí
dubieckej gminy, jeden bol zo Smilna. Po návrate procesie z kostola na

námestie nasledovalo slávnostné odovzdávanie vencov wojtovi Gminy,
šoltýsom obcí, kňazovi i nášmu starostovi. Kultúrny program bol
ukončený vystúpením spevákov zo Smilna a odovzdaním dožinkového
venca wojtovi Wieslawovi Bembenekovi. Poslednou piesňou bola: Pán
zastavil sa na brehu – pieseň Jána Pavla II. Pridali sa aj Poliaci
a spievalo celé námestie. Veľká vďaka patrí pani Elene Kimákovej
a členom

ZO

JDS

Smilno

za

pripravený

program

a Frederike

Rondzikovej za krásne sólo.
Podujatie bolo spojené s ochutnávkou poľských múčnikov,
kapustových

jedál

i smilnianskych

zakrucaníkov.

Súčasťou

bola

i výstava ručných prác z Dubiecka i zo Smilna, ktoré boli výsledkom
Tvorivých dielní.
•

5. poľsko-slovenské stretnutie – Smilno – Stolček Panny Márie
V poradí piate poľsko-slovenské stretnutie v rámci projektu:
"Folklór naším spoločným dedičstvom prírodným i kultúrnym" sa
realizovalo v Smilne. Prvý deň doobedu navštívili naši poľskí priatelia
Skanzen vo Svidníku a poobede putovali spolu s našimi veriacimi k
Stolčeku Panny Márie. Druhý deň strávila poľská delegácia obhliadkou
krás bardejovského regiónu a jeho historických pamiatok. Poobedie
strávili všetci spolu na verejnosti prístupnej akcii Smilniansky
zemiakový deň. Toto podujatie sa konalo v Smilne prvýkrát a malo
výbornú odozvu. Každý mohol prísť do sály kultúrneho domu a
ochutnať z pestrej palety zemiakových jedál - slaných, sladkých, bez
mäsa i s mäsom. Okrem klasických bryndzových halušiek, či
zemiakových placiek s mäsom, boli k ochutnávke i dobroty ako
šúľance s orechmi či makom, pirohy plnené zemiakmi a tvarohom,
omastené lokše s cukrom dokonca i zabudnuté džatky so slaninkou. V
ponuke bol i zemiakový mrežovník, o ktorom by nik nepovedal, že je zo
zemiakov.
Ďakujeme nášmu dvornému kuchárovi Jožkovi a skvelým
seniorkám z ZO JDS v Smilne, ktoré sa podujali pripraviť všetky
zemiakové jedlá v takom ohromnom objeme. Spestrením spoločných

akcií bola výstava v salóniku kultúrneho domu, kde boli vystavené
ručné práce, historické predmety, výšivky, náradie, ale aj jesenné
plody z našich záhrad. Ďakujeme všetkým, ktorí aj tento rok obohatili
našu výstavu.
•

6. stretnutie – Ukončenie projektu
Počas posledného septembrového víkendu 23. – 24. 9. 2017 sa
v Dubiecku uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu „Folklór naším
spoločným

dedičstvom

prírodným

i kultúrnym“.

Stretnutie

bolo

spojené s ukážkou tradičnej podkarpatskej svadby – čo sa v dome deje
po príchode zo sobáša. V nedeľu sa v areáli Dubieckeho zámku konalo
zaujímavé podujatie v tancovaní polonézy verejnosťou. Na čele dvoch
zástupov boli folkloristi z Dubiecka, ďalej sa pridávali tamojší občania
i slovenskí hostia. Na nádvorí zámku bolo možné ochutnať rôzne
kulinárske

špeciality.

Stretnutie

bolo

ukončené

vzájomným

odovzdaním pamiatkových darov a poďakovaním obom partnerom za
úspešnú realizáciu projektu. Spolupráca s Gminou Dubiecko nekončí,
obec Smilno má podpísanú dlhodobú zmluvu o partnerstve v oblasti
kultúry a osvety.

Dobrovoľný hasičský zbor Smilno
Dňa 20.5.2017 sa naši chlapci z DHZ obce Smilno zúčastnili
previerky pripravenosti členov DHZ pre rok 2017 v Stebníckej Hute,
ktorú úspešne zvládli a získali osvedčenie.

VIII. Telovýchova a šport
•

Smilnianska biela stopa 2017
V sobotu 28.1.2017 si slnečné počasie v Smilne užili hlavne
bežkári. Táto spoločná akcia sa konala pod vedením kultúrnošportovej komisie a OÚ v Smilne. O 13:00 sa zišlo 30 miestnych i
cezpoľných lyžiarov (aj z Bardejova), ktorí spoločne zdolali 13 km dlhú
trasu. Ženy a príležitostní bežkári zvládli kratšiu trasu. Po návrate sa o
príjemné posedenie pri mačanke postaral náš dvorný kuchár Jožko
Amrogovič.

•

Stolný tenis v Smilne
Koncom roku 2016 sa skupina mladých mužov prihlásila do
Okresného stolnotenisového zväzu v Bardejove.
Oddiel tenistov pod hlavičkou OŠK v Smilne tvorilo 8 hráčov:
Štefan Magoč, Vladimír Tomeček, Jozef Lukáč, Benedikt Tribula,
Vladimír Baran, František Lacek, Ivan Barna a Emil Čisárik.
Zodpovednými funkcionármi sa stali: Štefan Magoč a Jozef Lukáč.
Úlohy trénera sa zhostil Vladimír Tomeček.
Družstvo tenistov z OŠK Smilno si vyžrebovalo poradové č. 5.
Prvý zápas odohrali naši chlapi dňa 2.12.2016 proti družstvu TJ
Beloveža.

•

FIT KLUB Smilno a trénerka Martina
Nielen seniori pravidelne cvičia pod vedením Bronislavy Paľovej
alebo Jany Majcherovej a zúčastňujú sa okresných športových hier. Aj
mladšie ženy a dievčatá cvičia pod odborným dozorom Bc. Martiny
Kušnírovej, ktorá je fitness trénerkou. Martina sa rozhodla venovať sa
kamarátkam, ktoré mali záujem si zacvičiť, spevniť telo a cítiť sa lepšie
ešte začiatkom roku 2015. Odvtedy cvičili niekedy pravidelne, niekedy
sporadicky, podľa dohody.
V šk. roku 2016/2017 začali pravidelné sobotňajšie tréningy,
najprv 1 skupinka, potom 2 skupinky. Od marca 2017 cvičia 3

skupinky v sobotu a 2 skupinky v stredu. Dokonca sa podarilo zacvičiť
si aj v pondelky. Zaujímavosťou je, že sa pridali aj futbalisti a vytvorili
vlastnú partičku. Za tréningy sa platí 1 euro na osobu, za čo Martina
nakupuje cvičebné pomôcky, náradie a čistiace prostriedky. Väčšie
položky uhrádza na podporu športu v obci pán starosta z obecného
rozpočtu. Tréningy sú v telocvični ZŠ.
•

Športový deň Obecného úradu
Dňa 14.6.2017 spojili zamestnanci OÚ príjemné s užitočným
a plánované športové dopoludnie strávili pri studničke na ceste
k Stolčeku Panny Márie.
Chlapi

obmurovali

studničku

a vystavili

príručný

stolík

z kameňov. Popri tom bola pokosená tráva pri kríži pod lesom ale
i opečená dobrá klobáska.
•

Volejbalový turnaj a Smilnianský zakrucaník 2017
Dňa 5.7.2017 sa konal volejbalový turnaj o pohár starostu obce
Smilno, ktorý sa každoročne koná v deň sviatku Cyrila a Metoda.
Konal sa v rámci 3. spoločného projektu v rámci programu Interreg s
našimi priateľmi z Gminy Dubiecko z Poľska. Súbežne sa konalo
podujatie organizované ZO JDS v Smilne - Najdlhší smilnianský
zakrucaník (viac v časti Spolky a organizácie/ ZO JDS Smilno)
Spestrením podujatia bolo vystúpenie folklórneho súboru z
Hervartova svojím spevom, hudbou a krojom. Večer bol ukončený
ochutnávkou miestnych špecialít vrátane zakrucaníkov a spevom
slovenských i poľských ľudových piesní zo spoločného spevníka za
sprievodu harmoniky.
Výsledky volejbalu:
1. miesto: družstvo Obce Smilno
2. miesto: Smilnianski orli
3. miesto: FitKlub Smilno
Zástupcovia Dubiecka skončili na peknom 4. mieste

•

Cyklistický okruh 1.9.2017
V Deň Ústavy sa zišli pred OÚ v Smilne nadšenci bicyklov, aby
spoločne zdolali 28 km dlhý okruh smerom na Džvirnik, s návratom od
Nižnej Polianky. Počasie prialo, teploty sa vyšplhali cez 30 stupňov
Celzia.
Záujem prejavili všetky vekové kategórie, od tých najmenších až
po seniorov. Spolu bicyklovalo 39 cyklistov. Okruh sa začal prejazdom
cez práve zrekonštruovaný úsek cesty smerom na Šarišské Čierne
a ukončený bol prejazdom cez nový asfalt „cez valal“. Po spoločnom
návrate sa všetci zišli pri chutnom guľáši a dobrom pive.

•

Silvestrovský turnaj 2017
Ako už býva dobrým zvykom, posledný deň kalendárneho roka
nepatrí v Smilne len ohňostrojom, ale aj obľúbeným športovým
aktivitám ako je stolný tenis a šípky.
V dobrej nálade sa zišli mladší i starší a strávili príjemné
popoludnie v kultúrnom dome. V sále boli umiestnené tri stoly na
stolný tenis, v salóniku boli 2 elektronické terče. Každý účastník sa
snažil získať čo najviac bodov, keďže na výhercov čakali pekné ceny.
Zabojovali muži i ženy, chlapci i dievčatá. Celé podujatie bolo
zakončené výbornou mačankou a chlebíkom s bravčovou masťou.
Koniec roka 2017 zavŕšil ohňostroj pri kultúrnom dome.
Stolný tenis - seniori
1. miesto: Ing. Marián Rondzik
2. miesto: František Špak
3. miesto: Vladimír Tomeček
Stolný tenis - juniori
1. miesto: Kristián Gmitter
2. miesto: Vojtech Velička
3. miesto: Lukáš Magoč

Šípky
1. miesto: Slávka Magočová
2. miesto: František Lacek
3. miesto: Ján Kravec ml.

Obecný športový klub SMILNO
•

Sezóna 2016/2017 – jarná etapa – Futbal
Jarná

etapa

futbalovej

sezóny

2016/2017

bola

ukončená

posledným zápasom dňa 18.6.2017, kedy naši futbalisti OŠK Smilno
odohrali víťazný zápas s OŠK Kľušov s výsledkom 0:3 pre našich.
Celkovo OŠK Smilno odohralo v I. triede – dospelých – 26 zápasov,
z ktorých 8 skončilo výhrou, 3 remízou a 15 prehrou.
Celkový výsledok je skóre 46:71 s počtom bodov 27.
•

Sezóna 2017/2018 – jesenná etapa – Futbal
V jesennej etape futbalovej sezóny 2017/2018 odohralo družstvo

OŠK Smilno všetkých 14 zápasov v VI. lige dospelých Oblastného
futbalového zväzu Bardejov. Výsledky však nepotešili. Naši futbalisti len
1x vyhrali a 13x prehrali. Celkový výsledok je skóre 12:58 s počtom bodov
3. Prvý zápas odohrali doma 6.8.2017 s TJ Pokrok Porúbka s prehrou 1 :
2. Posledný zápas jesennej etapy bol znova s týmto súperom priamo
v Porúbke s výsledkom 2 : 0 pre TJ Pokrok Porúbka.

IX. Mimoriadne udalosti
•

Volavka biela ohlásila príchod jari
Pred rokom nám jar ohlásila dňa 17.3.2016 labutia rodinka na

smilnianskom rybníku. Tohto roku dňa 18.3.2017 priletel kŕdeľ volaviek
bielych (starší názov beluša veľká) v počte 31 ks, ktoré na 20 min. pristáli
na záhradách v našej obci. Tento druh si zasluhuje najvyššiu legislatívnu
ochranu a preto bol zaradený medzi európsky významné druhy. Na
Slovensku je sporadickým hniezdičom, hniezdna populácia je odhadovaná
na 0 až 80 párov (zatiaľ jediné hniezdisko je na východoslovenskej nížine
– oblasť Senného).
Začiatkom apríla sa vrátili aj bociany.
•

Studené počasie v apríli
Sneh sa tohto roku vrátil dosť nečakane, aj po Veľkej noci nám

opakovane

nasnežilo.

s prudkým

vetrom,

Sneh

častými

bol

niekoľko

snežnými

dní

intenzívny,

búrkami.

Hlavne

spojený

v ranných

hodinách sa ešte udržala biela pokrývka. Pod Tatrami bola dňa
20.4.2017 na D1 pri Spišskom Štvrtku hromadná dopravná nehoda,
poškodených bolo 50 áut a 24 ľudí zranených.

•

Zaplavenie dvorov v máji
Dňa

12.5.2017

sa

Smilnom

prehnala

silná

búrka

spojená

s intenzívnym dažďom. Voda tiekla po obci v potokoch. Najmä na hlavnej
ceste boli zaplavené dvory a záhradky, kde už nestíhali kanály na
odvádzanie dažďovej vody. Polia boli „zamúlené“ v celej obci, časť osiva
a úrody odplavená. Po vysušení pôdy zostala ornica veľmi tvrdá, hlavne
zasadené zemiaky začali hniť pre nedostatok vzduchu.

•

Silné letné dažde
V tomto roku sa silné dažde opakovali viackrát. Aj 11.7.2017 sa

dedinou premlela taká silná búrka, že voda tiekla potokmi dolu valalom.

Keďže bol deň zberu zmiešaných plastov, vrecia s odpadom niesol vietor
a dážď dole celou ulicou.
•

Vysoké teploty
Začiatkom augusta bolo tropických dní viac, výstrahy pred

vysokými teplotami sa niekoľkokrát opakovali. Napr. SHMÚ vydal
výstrahy II. stupňa pred vysokými teplotami pre okres Bardejov pre
dni 3.8.2017 a 4.8.2017 v čase od 13:00 do 18:00. Teploty môžu
dosiahnuť 35-37 stupňov Celzia, môžu sa vyskytnúť aj prívalové dažde a
požiare.

•

Počasie prekvapilo
Do konca roka 2017 bola zima veľmi mierna, sem-tam mrázik,

snehu veľmi málo. Do konca roka nebolo možné sa lyžovať, sánkovať ani
korčuľovať na rybníku.

