KRONIKA
OBCE SMILNO

ROK

2021

I. SAMOSPRÁVA OBCE
 Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2021
Ročné príjmy Obce Smilno

429 283,40 eur

Z toho: podielové dane:

258 586,91 eur

miestne dane: pozemky
stavby a byty
pes

3 646,05 eur
2 133,34 eur
395,00 eur

TKO

8 955,76 eur

ostatné poplatky

2 753,14 eur

Príspevky na testovanie COVID19
Príjem ZŠ s MŠ
Ročné výdaje Obce Smilno

9 970,00 eur
87 419,00 eur
197 980,84 eur

II. OBYVATEĽSTVO
 Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva podľa pohlavia
2021
Spolu

Muži

Ženy

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 1.1.2021
podľa Sčítania obyvateľstva

678

343

335

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. 2021

685

345

340

Narodení

6

4

2

Zomretí

9

6

3

14

8

6

4

4

0

10

4

6

Celkový prírastok obyvateľstva

7

2

5

Prirodzený prírastok obyvateľstva

-3

-2

-1

Prisťahovaní na trvalý pobyt
Vysťahovaní z trvalého pobytu
Migračné saldo

 Prehľad stavu obyvateľstva podľa veku
Spolu
87

31.12.2021
Muži
48

Ženy
39

15-64 rokov

463

242

221

65 a viac rokov

135

55

80

0-14 rokov

 SPOLOČENSKÁ KRONIKA ROKU 2021
NARODILI SA:


Ján Petrík



Filip Mihálik



Alžbeta Barnová



Liam Medviď



Alex Gibeľ



Veronika Lipková

UZAVRELI MANŽELSTVO:
 Kristína Glovňová a Martin Tomik
 Mgr. Lucia Fialková a Marek Kravčík
 Bc. Katarína Šoltýsová a Ing. Branislav Knap
 Patrícia Rodáková a Richard Majcher
 Mgr. Mária Dančová a Tomáš Michalčin
 Natália Jancurová a Radoslav Petruš
OPUSTILI NÁS:
† Imrich Petruš
† Juraj Lukáč
† Agnesa Hrozeková, r. Petrušová
† Adam Kurtý
† Mária Opicová, r. Baranová
† Anna Špaková, r. Beňová
† Jozef Špak
† Peter Sokol
† Emil Bukovský
† Monika Pillárová a Daniel Pillár – pôvodom zo Smilna



Sčítanie obyvateľstva

Sčítanie obyvateľstva v SR po

10

rokoch sa malo

realizovať

elektronicky priamo obyvateľmi cez web stránku Štatistického úradu:
www.scitanie.sk alebo cez aplikáciu v mobilných
Pomáhať

mali

stacionárni

a

mobilní

asistenti.

zariadeniach.
Vzhľadom

na

nepriaznivú situáciu s COVID19 na Slovensku sa pravidlá zmenili.
Elektronické sčítanie obyvateľov zostalo v pôvodnom termíne od
15.2.2021 do 31.3.2021. Úloha asistentov bola presunutá na obdobie
od 1.4.2021 do 31.10.2021. Kontaktné miesto pre občanov bolo v
Smilne v priestoroch Obecného úradu. Naši občania sa veľmi dobre
zapojili do sčítania a elektronicky bolo k 12.3.2021 sčítaných viac ako
75% obyvateľov Smilna.
Do 31.3.2021 bolo sčítaných 87,31 % obyvateľstva podľa údajov ŠÚ
SR. Sčítanie za pomoci asistentov prebiehalo do 13.6.2021, sčítaných
bolo 678 obyvateľov, všetci, ktorí mali trvalý pobyt na Slovensku, ŠÚ
SR však uvádzal 95,49% sčítaných obyvateľov. V skutočnosti boli
sčítaní všetci, pretože do zoznamu osôb s TP v Smilne bolo zo strany
ŠÚ SR zahrnutých 37 osôb, ktoré zomreli v 80. a 90. rokoch 20.
storočia a neboli administratívne umŕtvené. Pomer mužov a žien:
50,59% - 49,41% (343 mužov, 335 žien). Úlohu mobilného asistenta
vykonávala Bc. Natália Vargová.
Pri sčítaní domov a bytov bolo sčítaných 229 obytných domov a v nich
spolu 241 bytových jednotiek (domácností).

 Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobeného
koronavírusom
Rok 2021 sa začal tak ťažko ako sa rok 2020 skončil. Stále platil tvrdý
lockdown a Vláda SR rozhodla o obnovení plošného testovania pre
stále sa zvyšujúce počty nakazených medzi obyvateľmi a počty
hospitalizovaných pacientov s potrebou pľúcnej ventilácie či inej

podpory dýchania. Aj počty mŕtvych rástli každým dňom a postupne
nešlo iba o ľudí po 70.-tom roku života ale aj o omnoho mladších.


Pravidelné testovania obyvateľstva

V tomto roku už obce vykonávali testovanie obyvateľov na základe
zmluvy s niektorým Mobilným odberovým miestom, tzv. MOM. Obec
Smilno uzatvorila zmluvu s MOM pri obci Koprivnica.
V Smilne

vykonávala

úlohu

zdravotníka

Adriana

Baranová,

zdravotníčka a záchranárka. Pomocná zdravotníčka bola Patrícia
Mačušová, príp. Patrícia Baranová, obe študentky vysokej školy.
Administratívne práce vykonávali viacerí občania Smilna, najviac Jana
Majcherová, Alena Mačušová a Ing. Silvia Paľová. Na poriadok,
organizáciu a bezpečnosť počas testovania dohliadali Ing. Marián
Rondzik, Marcel Baran a starosta obce Bc. Vladimír Baran, podľa
potreby aj Oliver Lacek, Matúš Klimovič, Lukáš Magoč.
Testovania boli vykonávané v priestoroch kultúrneho domu, bol
vytvorený priestorový okruh, osobitný vstup pred testovaním, čakací
priestor a osobitný východ po testovaní.


Plošné testovanie

Plošné testovanie bolo v Smilne 24.1.2021, kedy bolo otestovaných
307 osôb a žiadna nebola pozitívna.


„Školské testovanie“

Dňa 7.2.2021 sa konalo v Smilne tzv. "školské testovanie", ktorého sa
zúčastnili aj rodičia detí a žiakov z MŠ Stebník a ZŠ s MŠ Nižná
Polianka. Spolu bolo otestovaných 101 osôb, nikto nebol pozitívny.


"Homeoffice"

Od 8.2.2021 bolo vydané nariadenie pre prácu z domu, tzv.
"homeoffice", všade, kde to bolo možné.


Ďalšie testovanie

Dňa 13.2.2021 sa konalo v Smilne ďalšie testovanie obyvateľov na
COVID19, stačili 3 hodiny poobede v sobotu, otestovať sa prišlo 167
ľudí, pozitívny bol len jeden občan zo Smilna, ktorý na ťažké následky
tejto choroby zomrel. Bol to v poradí druhý občan našej obce, ktorý
nezdolal túto chorobu (Imrich P.)
Počas nasledujúcich 3 týždňov sa v Smilne netestovalo. V Bardejove
pribudlo veľa mobilných odberných miest a začali aj jarné prázdniny
a preto sa rodičia kvôli deťom nemuseli testovať.

V

Bardejov v bordovom pásme
poslednom

februárovom

týždni

sa

počet

nakazených

a

hospitalizovaných v okrese Bardejov znova prudko zvýšil a okres bol od
1.3.2021 zaradený do bordového pásma podľa COVID AUTOMATU, to
znamenalo povinnosť testovania každých 7 dní. Bez preukázania sa
testom nebolo možné ísť nikam okrem predajní potravín a drogérie.
Všetky prevádzky okrem predajní potravín, drogérie, krmív pre
zvieratá, čerpacích púmp, bánk a poisťovní boli zatvorené. Ľudia
extrémne využívali internetové obchody.
Dňa 1.3.2021 po jarných prázdninách boli v meste Bardejov a v
Zborove zatvorené všetky základné školy, otvorili len materské školy.
V Smilne bolo možné otvoriť MŠ i ZŠ.


Testovanie v marci

Dňa 6.3.2021 sa konalo testovanie aj v Smilne, aby ľudia nemuseli
cestovať ďaleko a objednávať sa. Otestovaných bolo 195 osôb, bez
pozitívneho nálezu.
Dňa 14.3.2021 bolo otestovaných 166 osôb, bez pozitívneho nálezu.
Dňa 21.3.2021 bolo otestovaných 180 osôb, bez pozitívneho nálezu.


Testovanie v apríli

Dňa 3.4.2021 bolo otestovaných 178 osôb, bez pozitívneho nálezu.

Dňa 11.4.2021 bolo otestovaných 180 osôb, z toho 3 pozitívni.
Dňa 18.4.2021 bolo otestovaných 181 osôb, bez pozitívneho nálezu.


Testovanie v máji

Dňa 1.5.2021 bolo otestovaných 108 osôb, bez pozitívneho nálezu.
Dňa 16.5.2021 bolo otestovaných 112 osôb, z toho 2 pozitívni.
Aj keď výsledky antigénového testovania v obci vyzerali dobre,
skutočnosť bola iná, mnohí ľudia absolvovali PCR testovanie po
návrate z práce zo zahraničia alebo AG testovanie počas týždňa
v Bardejove a priebežne sa objavovalo viac pozitívnych prípadov.
K 30.6.2021 skončili oprávnenia pre fungovanie Mobilných odberných
miest na SR, nové oprávnenie dostalo len pár v každom okresnom
meste, tie ale za testovanie vyberali poplatky, za Ag test 10,-- eur, za
PCR test od 50 - 70,-- eur podľa toho či išlo o výter, kloktanie alebo
odber slín.
Žiaci II. stupňa ZŠ a študenti SŠ boli testovaní v školách kloktacími
testami.


Očkovanie proti COVID19

Celý svet riešil, čo s "koronou", keď nezaberajú prísne opatrenia,
zatvorené školy, reštaurácie, rekreačné zariadenia, bežné predajne,
ľudia sú bez práce a príjmu a pod. Počty nakazených a mŕtvych hlavne
začiatkom roka stále stúpali. Viaceré vedecké inštitúty po celom svete
vyvíjali od roku 2020 očkovacie vakcíny. Odvtedy sa objavili viaceré
mutácie, ktoré sa rozšírili aj na Slovensko. Tieto mutácie ako anglická
či juhoafrická sa javili ako nákazlivejšie a rýchlejšie zabíjajúce. Od
februára bolo na Slovensku hlásených pravidelné cca. 100 zomrelých
na koronu denne. Nakazení pribúdali, nemocnice nezvládali situáciu.
Niekoľkí vážne chorí boli prevezení aj do nemocníc do okolitých štátov.
Tak ako na tom bol náš štát pred rokom najlepšie, tak sme sa ocitli
znova na vrchole, ale v opačných číslach. Situácia bola veľmi vážna.

Vláda nakúpila vakcíny pre očkovanie tých najslabších a pre
zamestnancov v rizikových infraštruktúrach: zdravotníci, pracovníci
DSS, seniori nad 85 rokov, postupne nad 80 rokov, nad 75 rokov.
Neskôr boli očkovaní vojaci, policajti, učitelia prezenčnej výučby,
následne

učitelia

do

55

rokov,

ktorí

prejavili

záujem,

neskôr

predavačky. Do registračného systému sa mohli nahlásiť aj iní občania
ako náhradníci.
Na Slovensku boli najprv 3 rôzne vakcíny schválené Európskou
liekovou komisiou: Pfizer Biontech, Moderna a Astra Zeneca. V marci
sa na Slovensko dostala aj ruská vakcína Sputnik V, ktorú EMA
neschválila a u nás a v okolitých štátoch bola schválená len
Ministerstvom zdravotníctva. Pribudli aj ďalšie vakcíny ako Johnssons.
Očkovanie sa v lete stalo vstupenkou pre slobodnejší život, hlavne čo
sa týka cestovania za hranice štátu. Ľudia boli povinní registrovať sa
na

viacerých

webových

portáloch

vytvorených

Ministerstvom

zahraničných vecí SR ale aj cudzími štátmi, ak chceli vstúpiť na ich
územie, napr. Chorvátstko. V lete fungoval tzv. cestovný semafór, kedy
boli krajiny označené príslušnou farbou podľa aktuálnej situácie
COVID19.
Záujem o očkovanie v lete klesol a štát vymýšľal rôzne opatrenia, ktoré
obmedzovali nezaočkovaných ľudí. V septembri rozbehol aj lotériu pre
očkovaných,

kde

mohli

vyhrať

aj

200 000,--

eur

v televíznom

žrebovaní.
Dňa 21.9.2021 boli v obci Smilno zaočkovaní:
- prvou dávkou 335 ľudí, čo je 48,55%
- druhou dávkou 312 ľudí čo je 45,22% z celkového počtu obyvateľov
Zaočkovanosť v meste Bardejov bola prvou dávkou 42,10% a druhou
dávkou 39,35%.


Demisia ministra zdravotníctva

Pre pretrvávajúcu zhoršujúcu sa situáciu a po tlaku koaličných strán,
dňa 12.3.2021 podal demisiu minister zdravotníctva Marek Krajčí do

rúk pani prezidentky. Novým ministrom zdravotníctva sa stal MUDr.
Vladimír Lengvarský, MPH.
Aj ďalší členovia vlády mali ťažkú situáciu, napr. ministerka
spravodlivosti Mária Kolíková, o odvolaní ktorej hlasoval parlament
10.5.2021, ministerka odvolaná nebola.


Samotestovanie

V septembri dostávali žiaci ZŠ výterové AG testy na samotestovanie
v domácich podmienkach. Rodičia mali vykonávať testovanie doma
v prípade príznakov u dieťaťa a hlásiť výsledky škole. Samotestovanie
Ag testami z Ministerstva školstva trvalo do konca roka 2021


Pandemická situácia v jeseni

Situácia sa v jeseni zhoršovala rýchlejším tempom ako minulý rok.
Znova bol medzi prvými najhoršími okresmi, čo sa týka počtu
nakazených, okres Bardejov, neskôr Stará Ľubovňa, Svidník, Stropkov,
Kysuce, Čadca. Veľmi rýchlo sa Bardejov dostal do čierneho stupňa
ohrozenia podľa COVID automatu. Čísla pozitívnych osôb prudko
stúpali. Kým v 39. týždni bolo PCR a AG testami zachytených 415
pozitívnych prípadov v meste a okrese Bardejov, v 42. týždni to už bolo
642.

Miesta

v nemocniciach

sa

zapĺňali.

Pomer

nakazených

očkovaných a neočkovaných bol okolo 25:75.


Očkovacia lotéria

Vláda zorganizovala očkovaciu lotériu. Každý zaočkovaný sa mohol
prihlásiť elektronicky a každý týždeň prebiehalo losovanie od 100,-eur do 300 000,-- eur. Bol zavedený aj sprostredkovateľský bonus za
presvedčenie k očkovaniu vo výške 40,-- eur.


Poukážky pre zaočkovaných seniorov

Situácia v štáte bola naďalej vážna, preto Vláda rozhodla o motivovaní
seniorov nad 60 rokov života k očkovaniu. Ti, ktorí absolvovali 2 dávky
očkovania do konca decembra 2021, prípadne sa registrovali na

www.korona.gov.sk a zaočkovali sa do 15.1.2022, dostali poštovou
poukážkou 200,-- EUR, seniori s 3 dávkami dostali 300 EUR.


Úmrtia na COVID19 v Smilne

Bohužiaľ

ani

obyvatelia

našej

obce

neboli

uchránení

pred

nebezpečným vírusom, s ktorým bojoval celý svet. Niekoľkí ľudia,
hlavne v seniorskom veku podľahli chorobe. Veľkou ranou bola smrť
33-ročného Petra S., vždy usmiateho, pozitívne naladeného mladého
muža, ktorý bojoval s touto chorobou a v tak mladom veku jej
podľahol.
Ale bol aj opačný prípad muža Mariána T. z obce, ktorý akoby
zázrakom prežil aj pľúcnu ventiláciu a po mesiacoch v nemocnici sa
vrátil domov.

III. ŠKOLSTVO


Fungovanie škôl a školských zariadení

Školy sa po sviatku Troch kráľov neotvorili. Lockdown trval do
7.2.2021.
Od 8.2.2021 bol predĺžený na ďalších 40 dní.
Prvýkrát nastúpili deti na Slovensku do škôl až 8.2.2021, rovnako aj
MŠ i ZŠ v Smilne.
Aby bolo možné otvoriť školy na 1. stupni a materské školy, bolo
potrebné otestovať aspoň jedného z rodičov žiaka.


Materská škola počas jarných prázdnin

Od 22. - 28.2.2021 boli vo Východoslovenskom kraji jarné prázdniny.
MŠ v Smilne bola na požiadanie rodičov otvorená a navštevovali ju
takmer všetky prihlásené deti.


Súťaž obecnej knižnice

V tejto celospoločensky pohnutej dobe, keď nebolo možné organizovať
žiadne

podujatia

a stretávať

sa,

zorganizovala

Obecná

knižnica

v Smilne malú súťaž pre deti MŠ a ZŠ.
Téma: „Najkrajší obrázok z jarných prázdnin“. Do súťaže sa zapojila
väčšina detí a žiakov, vytvorili krásne obrázky, ktoré zdobili veľkú
nástennú tabuľu v knižnici. Výtvarné dielka boli tak pekné, že bolo
ťažké vybrať len 3 najkrajšie. Preto bolo rozhodnuté, že ocenených
miest bude viac. Ocenení dostali knihy, zápisníky, peračníky. Okrem
toho dostali všetky deti školy i škôlky balenie farbičiek alebo fixiek.
Prvých päť ocenených zo ZŠ:
1. Diana Mačušová
2. Kristína Glodžáková
3. Marko Peter Majcher
4. Marek Paňko
5. Eliška Lea Nižníková

Prvých päť ocenených z MŠ:
1. Jakub Blažek
2. Jonatán Harňák
3. Diana Krivjančinová
4. Stela Matiseková
5. Noemi Nergešová


MŠ

Pre viaceré prípady ochorenia COVID-19 v širšej rodine viacerých
škôlkarov, nariadil RÚVZ dočasne na jeden týždeň od 15.3.2021
uzatvoriť zariadenie MŠ v Smilne. Odvtedy sa škôlkari držali a chodili
takmer v plnom počte denne do škôlky až do konca júna 2021.
Karneval sa tohto roku nekonal, ušetrené peniaze boli použité na výlet.
Ako náhradu zorganizovali pani učiteľky deťom zaujímavý deň, keď im
na tváričky maľovali obrázky a deti sa menili na motýlikov,
rozprávkových hrdinov a pod.
Dňa 1. júna spoločne oslávili Deň detí. Vďaka bábkovému divadlu,
ktoré pricestovalo do MŠ, stihli škôlkari i školáci spoločne i divadielko.
Začiatkom júna sa zvoľnili prísne pravidlá a deťom a žiakom boli
povolené jednodňové výlety. Škôlkari boli po dlhšom čase v Košickej
ZOO a v Dinoparku.
V septembri nastúpilo do MŠ 18 detí.


ZŠ

Školáci a pani učiteľky to mali v tomto školskom roku veľmi ťažké,
väčšinu učiva museli zvládnuť doma, absolvovali online vyučovanie cez
messenger, pracovali s pomocou rodičov.
V Smilne sa žiaci vrátili do školy 8.2.2021 a učili sa až do konca roka
s výnimkou jarných prázdnin. Podmienkou pre prezenčné vyučovanie
bolo Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa na základe
negatívneho Ag testu rodiča. Vstup rodičov a iných osôb okrem žiakov
a zamestnancov školy bol zakázaný. Pani učiteľky sa deťom maximálne
venovali, do konca roka prebrali so všetkými ročníkmi povinné učivo.

Podarilo sa im zapojiť sa aj do niekoľkých výtvarných súťaží a do
matematického Klokana.
V júni boli školáci na výlete v ZOO, Dinoparku ale aj v Jasovskej
jaskyni (16.6.2021). Výlet sa vydaril, autobusom sa vrátili až vo
večerných hodinách.
Pani učiteľky zorganizovali aj športový Deň detí, Noc v škole (28.29.6.2021), opekačku na školskom dvore i rozlúčku so štvrtákmi
spojenú s diskotékou. Popri tom stihli napísať všetky koncoročné
písomky a úspešne uzavrieť školský rok.
V rámci vyhlásených projektov pre podporu vzdelávania žiakov, ktorí
majú obmedzené podmienky pre dištančné vzdelávanie alebo sa
zhoršili v prospechu, sa naše pani učiteľky zapojili do projektov Spolu
múdrejší I a II. Spolu získali 4 700,-- EUR na dodatočné vzdelávanie.
V apríli 2021 sa konal zápis do školy, zapísané boli 2 deti. Odišlo 7
štvrtákov, v novom školskom roku nastúpilo do ZŠ len 16 žiakov.


Letná škola

Do školy sa chodilo od začiatku roka málo, preto Ministerstvo školstva
vyhlásilo výzvu s názvom „Letná škola“, počas ktorej mohli deti
dobehnúť učivo, využiť formy zážitkového učenia, socializovať sa. Pani
riaditeľka Mgr. Silvia Gujdanová podala žiadosť o finančnú dotáciu na
tento projekt. Žiadosť bola schválená a spolužiaci sa mohli stretnúť aj
počas 2 týždňov cez prázdniny. Program mali naplnený opakovaním
základných predmetov ale aj rôznorodými aktivitami: maľovanie
tričiek, príprava nepečeného koláča, návšteva miestneho Biodružstva,
výlet do Bardejovských kúpeľov, prednáška o včelách, futbal na
veľkom ihrisku a pod.


ZŠ s MŠ Smilno od septembra

COVID

19

je

vírusové

ochorenie,

ktoré

sa

najviac

rozširuje

v kolektívoch. Podľa nariadenia Ministerstva školstva sa školy nemali
zatvárať plošne ani vo fáze čierneho stupňa ohrozenia. Uzatvorené boli
len triedy s výskytom vírusu.

Pani učiteľky chceli čím skôr zrealizovať bábkové divadlo a pamätné
fotenie. Obmedzujúce opatrenie prišli veľmi rýchlo a všetky akcie, pri
ktorých by do školy vstupovali cudzí ľudia, boli zakázané.


Nová súťaž obecnej knižnice

V polovici októbra vyhlásila Obecná knižnica v Smilne 2. súťaž v
poradí s názvom: "Čo urobím, keď nasneží?"
Súťaž bola určená rovnako pre deti MŠ ako aj pre žiakov ZŠ. Väčšina
detí sa zúčastnila a všetky boli odmenené. 1. až 5. miesto bolo ocenené
knihami, ostatní dostali rôzne maličkosti pre radosť.
Prvých päť miest zo ZŠ
1. Silvia Gujdanová
2. Eliška Lea Nižníková
3. Matej Dujčák
4. Karina Glodžáková
5. Kristína Glodžáková
Prvých päť miest z MŠ
1. Vivien Petraniková
2. Karin Rondziková
3. Juliana Majcherová
4. Michal Juričko
5. Stela Matiseková


Zatvorenie MŠ a ZŠ

V čase od 1.-7.10.2021 bola MŠ v Smilne zatvorená pre vysokú
chorobnosť detí.
Pre zmenu bola zatvorená jedna trieda ZŠ od 11.-20.10.2021 pre
výskyt COVID19 u učiteľky.
Od 25.11.2021 do 1.12.2021 bola MŠ zatvorená znova, tentoraz pre
výskyt COVID19 u zamestnankyne.



Dištančné vzdelávanie a skoršie vianočné prázdniny

Koncom novembra boli čísla chorých na COVID19 znova alarmujúce,
tak vláda SR pristúpila k skoršiemu začiatku vianočných prázdnin a to
od 13.12.2021 celoštátne. Okres Bardejov mal však veľmi vysoké čísla
a po zasadnutí Okresného krízového štábu s riaditeľom bardejovskej
nemocnice a riaditeľkou RÚVZ v Bardejove vyšlo nariadenie k
prechodu na dištančné vzdelávanie druhého stupňa základných škôl a
stredných škôl v okrese Bardejov od 6.12.2021.


Mikuláš v ZŠ Smilno

Deti sa vždy tešia, keď dostanú darčeky. Nikto nemal to srdce
ochudobniť ich o sviatok sv. Mikuláša. Dávid Klimovič, Patrik Nižník a
Patrícia Mačušová predviedli pre deti MŠ i žiakov ZŠ krásne
predstavenie.


Vianočné video žiakov ZŠ

Ani vianočná besiedka pre príbuzných nebola. Ale pani učiteľky s
deťmi pripravili vianočné vystúpenie, ktoré nahrali a poslali rodičom.


Vianočná littera

Je literárna súťaž určená žiakom základných, stredných a umeleckých
škôl, ktorú vyhlasuje Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove s
cieľom rozvíjať kreativitu mladých ľudí.
Originálne práce ocenila porota, ktorá udelila v kategórii POÉZIE:
1. miesto - Silvii Gujdanovej (4. ročník) za báseň Vianočný darček.

IV. VÝSTAVBA OBCE


Envirofond

Začiatkom roka 2021 bola vyhlásená výzva na zateplenie budov vo
vlastníctve samosprávy zo strany Environmentálneho fondu. Starosta
obce Bc. Vladimír Baran pripravil projekt zateplenia a obnovy strešnej
krytiny, výmeny okien, dobudovania plynového ústredného kúrenia v
celej budove obecného úradu. Vyhodnotenie bolo zverejnené na webe
až v septembri. Bohužiaľ, projekt nebol schválený, tak ako viac než
1 000 iných. Z celého Slovenska bolo schválených cca. 70 projektov vo
všetkých programoch. Obec vymenila okná na poschodí a v kuchyni
a dokončila kúrenie v KSB z vlastných zdrojov.
Celková investícia činila: 24 949,48 EUR.


Výzvy na čerpanie dotácií Prešovského samosprávneho kraja

Obec Smilno vo februári vypracovala projekt za účelom čerpania
dotácií z PSK, v rámci Výzvy pre región - bola podaná žiadosť o
poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 50%
jeho rozpočtovanej hodnoty. Obci bola schválená dotácia vo výške
32 965,89 eur, ihrisko má byť vybudované do konca októbra 2022.


Opravy v budove kultúrneho domu v Smilne

Keďže kvôli korone neboli žiadne spoločenské podujatia, bolo možné v
budove kultúrneho domu pokračovať v opravách a rekonštrukciách
priestorov.
Výstup na povalu
Až do toho času nebolo možné vyjsť na 3 povaly, keďže strecha je takto
členená. V januári a februári boli postupne vybúrané otvory, osadené
skladacie schody a okná, ktoré umožnili výstup až na strechu. Vďaka
pracovníkom obecného úradu Danielovi Krafčíkovi a Boleslavovi
Pavlovskému bolo vymaľované schodište, vyblednutý zelený sokel bol
nahradený čokoládovo hnedým. Ďalší pracovníci ako Marián Krafčík,

Jozef Petruš pomáhali pri každej práci. Organizačne i pracovne všetky
aktivity viedol starosta obce Vladimír Baran. O upratovanie sa v rámci
malých obecných služieb od novembra 2020 starala Monika Paľová.
Vo všetkých priestoroch na poschodí, kde boli staré svetlá, resp. neboli
žiadne, boli namontované nové LED svietidlá. Najviac práce bolo
potrebné vykonať v najsevernejšej miestnosti nad kuchyňou, kde od
začiatku jej výstavby nebola funkčná elektrina, žiadny prívod plynu či
elektriny. O sfunkčnenie elektrického vedenia sa postaral František
Lacek.
Okná boli osadené drevené len s jedným sklom. Strecha nad touto
priestrannou miestnosťou bola poškodená na viacerých miestach a
presakovala vlhkosť do stropu i stien. Vytvorením priechodov na
povalu bolo možné chyby odstrániť. Aj vďaka nekvalitnej streche aj
vďaka prudkému vetru, snehu a dažďu došlo k poškodeniu severného
rohu budovy, navlhol tak, že z neho opadla omietka a mokrý bol celý
roh po celej výške miestnosti. Budovy vo vlastníctve obce sú poistené.
Poistná udalosť bola nahlásená, poisťovňa vzhľadom na vek budovy
poskytla na opravu len 200,-- EUR.
Rekonštrukcia kuchyne
Práce pokračovali v jari v kuchyni KSB. Boli odstránené všetky
spotrebiče, bojlery, nábytok. Steny boli vyspravené a natreté nabielo,
rovnako aj zárubne. O tieto práce sa postarali Daniel Kravčík, Boleslav
Pavlovský, Marián Krafčík a Jozef Petruš. Elektrinu spravil František
Lacek. O zmenu prívodu vody, osadenie drezu do varnej časti kuchyne
a o osadenie novej podlahovej dlažby sa postaral Marek Kravčík. Staré
obkladačky boli dekorované samolepiacimi nálepkami s rozmermi
15x15 cm. Z dotácie PSK bol zakúpený nový digestor a varné
spotrebiče boli uložené v jednej línii, aby bolo odsávanie pár z kuchyne
efektívnejšie.
Zo škôlky boli vyradené 2 pracovné stoly s odkladacím priestorom,
ktoré boli využité v tejto kuchyni a v strede bol vytvorený ostrovček na

prípravu jedál. K umývačke riadu boli na mieru dokúpené 2 nerezové
stoly. Priestor je osvetlený novými svietidlami.
Garáž pri KSB
V tesnej blízkosti budovy KSB stál garáž pre požiarnickú AVIU a sklad
pre náradie. Prechod medzi týmito budovami bol možný len pre
chodca. Táto budova bránila prechodu na veľkú parcelu za budovou
KSB, ktorú tak nebolo možné plne využívať. Avia bola presunutá do
novej požiarnej zbrojnice, tým stratila budova význam. V júni sa začalo
s búraním starej budovy. V septembri už bola zabetónovaná podlaha
novej garáže, ktorá bude svojou priestrannosťou a výškou vhodná aj
pre obecný traktor a tak bude možné na budúci rok odstrániť aj
plechový prístrešok na školskom dvore. Garáž sa bude murovať
a prikrývať v jari 2022.


Rekonštrukcia budovy ZŠ

V júli sa začali rekonštrukčné práce na budove ZŠ, konkrétne išlo
o zbúranie 2. podlažia školského bytu a rozšírenie zborovne pre
potreby školy. Hlavným dôvodom bolo vytvorenie priestoru pre stavbu
multifunkčného

ihriska.

Severovýchodná

stena

bola

zateplená,

osadená nová strecha. Vnútri boli opravené omietky, vymaľované,
v jednej miestnosti položená dlažba, v druhej pre veľkú nerovnosť
podlahy položená podlahová guma.
V druhej

polovici

augusta

prišli

silné

dažde

s vetrom,

ktoré

nedokončenú stavbu premočili, práce sa časovo natiahli a začiatok
školského roka bol presunutý na 6.9.2021.
Počas septembra a októbra pokračovali práce na vonkajších stenách
stavby, odkvapoch, štablónoch.


Dvere do pivnice MŠ

Pivnica pod materskou školou kedysi slúžila ako uhoľný sklad. Dnes je
to sklad pre náradie a zariadenia obecného úradu, napr. pre pojazdnú

kosačku. Kovové dvere z bočného vchodu od kostola pred opravou boli
upravené výškovo a osadené namiesto starých pivničných.


Upratovanie Džvirníka

Jarné upratovanie v Džvirniku bolo pre studené počasie odložené na
máj. Dňa 8.5.2021 oslávili seniori a poslanci so svojimi deťmi
upratovaním lesa po neporiadnych a ľahostajných ľuďoch. Je smutné,
že je túto akciu nutné organizovať každý rok, že sa ľudia nepoučia, že
im nezáleží na prírode a pritom majú všetky možnosti pre separáciu
odpadu, pre jeho vývoz a pod.


Platany na Kreminke

Dňa 20.4.2018 zasadili žiaci našej základnej školy spolu so seniormi
malé platany na mieste bývalej skládky na Kreminke. Po troch rokoch
sú z nich krásne stromčeky v tvare slovenského dvojkríža. O stromy
a trávu na tomto pozemku sa starajú starosta a pracovníci obecného
úradu v Smilne. Tak ako bolo uvedené na pamätnom liste: “Zmenili
sme skládku na krásne miesto.“


Požiarna zbrojnica

V budove novej požiarnej zbrojnice bola v tomto roku dokončená
príručná kuchynka, na múr od cesty bol osadený názov „Hasičská
zbrojnica“ a erb dobrovoľného hasičského zboru. Posledné práce boli
na osadení hromozvodu. Budova je dokončená, je potrebné upraviť
prístupovú cestu a priľahlý pozemok na ihrisko.


Opravy obecných priekop

Po silných dažďoch priekopy popri obecných cestách v niektorých
úsekoch nestíhali poňať všetku dažďovú vodu. Pracovníci obecného
úradu vyložili betónovými kockami ďalší úsek priekopy pri domoch so
súpisnými č. 95 a 96.



Rekonštrukcia v budove TJ

Popri iných stavebných prácach prišiel rad aj na budovu TJ, hlavne na
miestnosť,

ktorá

slúži

ako

bufet

počas

futbalových

zápasov.

Kuchynské skrinky a nová pracovná doska boli presunuté k vedľajšej
stene, poškodené murivo bolo opravené a osadený nástenný dlaždicový
obklad.


Budovanie optickej siete v Smilne

V jeseni sa začali práce na budovaní optickej siete v našej obci. Túto
činnosť vykonávala spoločnosť Slovak Telekom, ktorá tak vytvára
distribučnú sieť. Optické vlákna majú byť "nafúkané" začiatkom jari
2022, odkedy si budú môcť obyvatelia objednať rýchlejší internet,
prípadne balík služieb s telefónom, či televíziou.


Nájomníci v KSB

Od 1.4.2021 boli priestory na poschodí kultúrneho domu prenajaté
súkromnému podnikateľovi z našej obce Jánovi B., ktorý tam realizuje
grafickú činnosť. Odvtedy sú všetky priestory KSB opravené a aktívne
využívané.

V. KULTÚRA


Knižnica

Všetky knihy získané prostredníctvom Fondu na podporu umenia
koncom

roka

2020

boli

zapísané

a označené.

Keďže

výnimka

z uzatvorenia organizácii platila aj pre knižnice, rozhodol sa obecný
úrad otvoriť Obecnú knižnicu v Smilne pre verejnosť od 20.2.2021.
Knižnica je otvorená každú sobotu od 13:00 do 14:00 hodiny.
Výnimkou sú dni, kedy sa konajú súkromné podujatia.
Aj v roku 2021 zverejnil FPU nové výzvy vrátane akvizície knižníc.
Obec Smilno sa zapojila a získala 1 000,-- na nákup nových kníh.
Tento rok bolo podmienkou aj spolufinancovanie zo strany žiadateľa.
Nakúpili sme spolu 115 kníh v celkovej hodnote 1 159,93 EUR. Žánre
sú rôzne, od detských kníh cez historické či romantické romány,
kriminálky až po klasickú anglickú literatúru.
V júni 2021 absolvovali Mgr. Martina Kravčíková a Ing. Silvia Paľová
školenie ku knižničnému databázovému systému BIBLIB. Je to online
systém pre malé knižnice, ktorý formou zdieľania uľahčuje evidenciu
kníh v jednotlivých knižniciach. Výhodou je, že pre knižnice s počtom
kníh do 2500 a počtom čitateľov do 100, je tento systém bezplatný.
V septembri bol už vytvorený elektronický zoznam kníh verejne
prístupný na internete – obksmilno.biblib.sk. O jeho naplnenie sa
postarala Mgr. Martina Kravčíková.
V júli 2021 vyradzovala Okresná knižnica D. Gutgessela regály z
detského oddelenia - masívne drevené, maľované na tmavo-zeleno. Pre
našu knižnicu uvoľnili 4 regály. Našu skromnú zbierku sme tým mohli
rozdeliť do viacerých kategórii, čím sa knižničný fond sprehľadnil.


Jánska vatra

Ani tento rok sa vatra nepálila presne 24.6.2021. Najprv pre dažde,
potom pre vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Vatra vzbĺkla až 9.7.2021 vo večerných hodinách, väčšinu účastníkov

však

vyhnala

silná

búrka

sprevádzaná

masívnymi

bleskami

a hromobitím okolo 21:00 hod.


Oslavy v kultúrnom dome

Prvá malá súkromná oslava v kultúrnom dome sa konala v júni 2021
za prísnych hygienických podmienok a prítomností testovaných hostí.
Prvá svadobná hostina v KD bola 17.7.2021. Do manželského zväzku
vstúpili Lucia a Marek Kravčíkovi. Potom už boli len dve oslavy v lete a
až do konca roka sa nekonali súkromné oslavy.


Blahoželanie jubilantom

V tomto roku oslávilo životné jubileum vek 70, 80, 85 alebo 90 rokov
22 seniorov. Starosta a poslanci obce blahoželali jednej skupine
oslávencov 21.9.2021 a druhej skupine 30.12.2021.
Každý bol obdarovaný balíčkom od obce Smilno, ktorý obsahoval
knihu "Smilno - dejiny obce", fľašu vodky, veľkú čokoládu Milka,
Popradskú kávu, pamätné drevené blahoželanie a kvet. Vzhľadom na
okolnosti a prísne pandemické opatrenia prebehlo odovzdávanie darov
len na dvoroch seniorov.
Jubilanti:
 Ladislav Vaľa
 Mária Laceková
 Imrich Paľa
 Mária Baranová
 Helena Hrozeková
 Cecília Miková
 Helena Kravčíková
 Margita Štecová
 Verona Petrušová
 Pavel Amrogovič
 Mária Nemešová
 Anna Marcinková

 Marta Baranová
 Imrich Bukovský
 Helena Stehnačová
 Mária Pechová
 Alžbeta Smolková
 Jozef Lukáč
 František Baran
 Imrich Branický
 Peter Kimák
 Antonina Zakuťanská


Vianočný dar od obce Smilno

Ako poďakovanie za reprezentáciu obce, za aktívnu a záslužnú činnosť
pre obyvateľov obce boli viacerým obyvateľom pred Vianocami
odovzdané bavlnené tmavomodré mikiny s erbom obce Smilno. Boli to
najmä poslanci, zamestnanci obce, futbalisti, hasiči, ping-pongisti,
vedúci miestnych organizácii.


Koniec roka

Silvester a Nový rok oslávili obyvatelia v okruhu rodiny, neboli žiadne
spoločné oslavy pri obecnom úrade.

VI. CIRKEVNÝ ŽIVOT


Veľká noc

Ani veľké cirkevné sviatky nebolo možné prežiť kvôli pandémii
tradične,

vypadlo

posväcovanie

jedál,

počty

v kostoloch

boli

obmedzené, obrady Bielej soboty boli len v Zborove. Kostol bol však
krásne upravený a otvorený pre veriacich v určených hodinách.


Prvé sväté prijímanie

Po dlhom období, keď sa žiaci museli vzdelávať len dištančne
a náboženstvo sa neučilo vôbec, prišiel jún a s ním aj čas prvého
svätého prijímania.
Príprava bola kratšia a vzhľadom na mnohé obmedzenia i náročnejšia.
K oltárnej sviatosti pristúpili 4 deti: Matej Dujčák, Adam Geletka,
Silvia Gujdanová a Kristína Glodžáková. Sv. omšu slávil vdp. Peter
Novák, farár zborovskej farnosti. Slávnosť bola spestrená spevom
speváckeho zboru pod vedením manželov Kmeťovcov.


Deň sviatku sv. Petra a Pavla

Vysoké teploty sa v júni striedali so silnými lejakmi. Preto už druhý
rok nebola sv. omša na sviatok sv. Petra a Pavla dňa 29.6.2021 pri
Kaplnke Panny Márie na „Hurke“. Všetko bolo pripravené pre slávenie
sv. omše. Pre nepriaznivé počasie a pretrvávajúci dážď bola omša na
poslednú chvíľu presunutá do kostola.


Pápež na Slovensku

Minulý

rok

v decembri,

pri

svojej

návšteve

Vatikánu,

pozvala

prezidentka SR Zuzana Čaputová pápeža Františka na návštevu
Slovenska. Slovensko naposledy privítalo na svojom území pápeža
v roku 2003, kedy vo Vatikáne pôsobil Ján Pavol II.
Pápež František strávil na Slovensku 4 dni – od 12.-15.9.2021. Motto
jeho návštevy bolo: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.“

Dňa 12.9.2021 priletel do Bratislavy hneď po sv. omši v Budapešti.
Neskoré popoludnie strávil na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, kde
mal príhovor.
Dňa 13.9.2021 bol privítaný prezidentkou SR a ďalšími predstaviteľmi
štátu

v Prezidentskom

paláci.

Stretol

sa

s biskupmi,

kňazmi,

zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv.
Martina v Bratislave, kde mal príhovor. Po súkromnej návšteve centra
„Betlehem“ sa stretol so židovskou komunitou na Rybnom námestí
v Bratislave.
Dňa 14.9.2021 odletel pápež na východ Slovenska. O 10:30 sa konala
Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorej predsedal Svätý otec a mal
homíliu na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove.
Poobede sa stretol s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach
a s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach. Večer odletel späť do
Bratislavy.
Dňa 15. 9. 2021 bolo na programe modlitbové stretnutie s biskupmi
v Národnej svätyni v Šaštíne a následne tam bola slávená svätá omša
na otvorenom priestranstve, kde mal Svätý otec homíliu. O 13:30 sa
konal rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave
s následným odletom do Ríma.


Dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši a v prikázaný
sviatok

Od 17.9.2021 bol okres Bardejov a teda i zborovská farnosť zaradená
do bordovej farby v rámci COVID AUTOMATU pre vysoký nárast
pozitivity. Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober udelil dišpenz pre
farnosti nachádzajúce sa v tomto stupni ohrozenia. Dišpenz trval do
konca roka 2021
V nedeľu 19.9.2021 bolo počas sv. omše v Smilne vyhlásené pánom
kaplánom, že vstup do kostola majú len osoby OTP (očkované,
testované, prekonané do 180 dní). Nedeľa bola vyhradená pre
očkovaných. Každý, čo prišiel na sv. omšu, musel nahlásiť svoju účasť
vhodením papierika so svojím menom do košíka vzadu v kostole.

Zmena opatrení od 10.12.2021: vstup do kostola len pre očkovaných
a prekonaných s potvrdením a v obmedzenom počte. "Vyhláška určuje
obmedzenie kapacity na 1 osobu na 25 štvorcových metrov alebo
najviac 30 osôb."


Kňazi vo farnosti

V našej farnosti vykonávali duchovnú službu aj v tomto roku tí istí
kňazi: Vdp. Peter Novák, kapláni Peter Sabol a Peter Jurašek. V tretej
vlne covidu ochorel aj kaplán Peter Sabol a keďže učí náboženstvo
v CZŠ sv. Faustíny v Dlhej Lúke, museli ísť na 10 dní do karantény 4
triedy v škole a učiť sa dištančne.


Dobrá novina

V tomto roku nebolo možné, aby koledníci Dobrej noviny navštívili
jednotlivé domácnosti. Preto sa koledníci pripravili doma, každý nahral
video s hrou na hudobný nástroj, piesňou, básničkou, vinšom. Z
jednotlivých úryvkov bolo pripravené video. Prispeli koledníci zo
Zborova, Smilna a Dlhej Lúky. Video je prístupné na kanáli
youtube.com. Finančne bolo možné prispieť buď v kostole do
špeciálnej pokladničky alebo bankovým prevodom.


Adventná aktivitka

Tento rok znova nemohli byť detské sväté omše ani rodinné omše alebo
iné aktivity pre veriacich, pri ktorých by budovali spoločenstvo. Naša
kantorka Marta Kmeťová vďaka sociálnym sieťam oslovila žiakov 1. až
7. ročníka s možnosťou zapojiť sa do veselých adventných úloh. Boli 4
úlohy, deti si v schránke vždy v nedeľu našli obálku so zadaním a
malým darčekom, vypracovali úlohu a o týždeň ju odovzdali. Na
výmenu dostali nové zadanie a malý darček. Po splnení všetkých úloh
dostali deti ako odmenu mäkký vankúšik v tvare srdca, ktorý ušila
pani Alena Mačušová. Do úloh sa zapojilo 16 detí.



Vianoce v kostole

Tieto Vianoce sme mohli stráviť v kostole. Aj keď boli opatrenia prísne,
náš pán farár našiel riešenie vo viacerých svätých omšiach, aj tzv.
polnočná bola na 2x, o 22.00 a o 00.00 hod. Kostol bol vyzdobený,
vysoký stromček zdobený do strieborno-biela.
Na zábradliach chorušov a na pod konsekračnými krížmi viseli vence z
umelej čečiny ovinuté svetelnými reťazami, čo pridalo na atmosfére.
Chýbal však spevácky zbor, ktorý by ozvláštnil a zvýraznil slávnostnosť
tohto času.

VII. SPOLKY A ORGANIZÁCIE


PATRIA Smilno

Občianske združenie, ktoré vzniklo pretransformovaním bývalého OHC
Smilno

v tomto

projektovú

roku

v spolupráci

dokumentáciu

pre

s obcou

Vyhliadkovú

Smilno.
vežu

Zabezpečilo

plánovanú

na

Smilnianskom vrchu. Pri príležitosti výstupu k Stolčeku Panny Márie
informoval o plánovaných činnostiach združenia a o možnosti jeho
podpory

účastníkov

Marcel

Baran,

predseda

združenia.

Potom

záujemcov zaviedol na konkrétne miesto výstavby plánovanej veže
a vysvetlil okolnosti.
Do jesene 2021 sa podarilo združeniu zabezpečiť znova ďalšie financie
z 2% daní členov, priateľov, priaznivcov.
Združenie má v záujme podporu všetkých spoločenských, kultúrnych
a hlavne športových aktivít v obci Smilno, pre aktuálnu pandemickú
situáciu jeho činnosť nie je možná.
Dňa 18.12.2021 sa v priestoroch Hasičskej zbrojnice konala výročná
schôdza funkcionárov OZ, aby zhodnotili rok 2021 po finančnej
stránke, priebežný stav prípravných prác pre výstavbu vyhliadkovej
veže a plán činnosti na rok 2022, ak sa situácia zlepší. Schôdzu viedol
predseda OZ Marcel Baran. V roku 2021 bolo vyčistené miesto pre
výstavbu veže.



Návšteva v Dubiecku

Po dlhých dvoch rokoch sa dňa 25.8.2021 stretli zástupcovia obce
Smilno s vedením priateľskej Gminy Dubiecko v Poľsku. Spolupráca
má stále budúcnosť, ochota a plány podujatí sú na oboch stranách.
Pre COVID 19 sú však v tomto roku neuskutočniteľné. Poľská strana
má záujem usporiadať vianočné podujatie s účasťou Poľska, Slovenska
a Ukrajiny, kde by sa každý mohol predviesť s tradičnými vianočnými
koledami, prípadne divadelným predstavením, či tradičnými jedlami. V
decembri sa súčasný burzsmistr ozval, ale u nás nebola vhodná

situácia na hromadné cestovanie za hranice. Všetko odkladáme na
neskôr.

Základná

organizácia

Jednoty

dôchodcov

Slovenska

Smilno


Športové hry v ANTICu

V júni sa situácia s pandémiou zlepšila, zvoľnili sa opatrenia, bolo
možné realizovať aspoň malé stretnutia v exteriéri.
Dom sociálnych služieb ANTIC pozval našich seniorov z OZ JDS
Smilno na malé športové hry. Za pozvanie ďakujeme pani Mgr. Ivete
Gmitterovej, rodáčke zo Smilna, ktorá sa v tejto organizácii venuje
ergoterapii a spoločenským aktivitám so seniormi. Ďalšími účastníkmi
boli seniori zo Stebníka. Naše družstvo bolo najúspešnejšie a získalo
prvé miesto.


Oslavy Cyrila a Metoda

Niekoľko dôchodcov sa v deň zvyčajných osláv stretlo v sále
kultúrneho domu dňa 5.7.2021 za dodržania prísnych opatrení, všetci
zaočkovaní, alebo otestovaní. Nekonal sa klasický volejbalový zápas
ani súťaž o najdlhší kysnutý zakrucaník. Prítomní si zaspomínali na
predchádzajúce

ročníky,

trošku

zaspievali

a

strávili

príjemné

popoludnie.


Výročná schôdza JDS

Situácia s COVID19 sa v lete zlepšila a tak mohli seniori dňa
25.7.2021 zvolať výročnú schôdzu s pohostením. Pozvaný bol aj
starosta obce. Hosťom bol Pavol Mňahončák, ktorý odovzdal ocenenia
vybraným seniorom za vzornú prácu v rámci organizácie JDS.


Okresné športové hry seniorov

Dňa 4.8.2021 sa členovia ZO JDS Smilno zúčastnili Okresných
športových hier v Bardejove. Pani Elena Kimáková bola medzi

rozhodcami, súťažili Ján Konival, František Lacek a Mária Paľová. Boli
vytvorené zmiešané družstva, ktorých súčasťou boli členovia rôznych
obcí. František Lacek získal 2 diplomy, 1. miesto za hod granátom na
cieľ a 2. miesto v kategórii najlepší športovec.

VIII. TELOVÝCHOVA A ŠPORT


Bežky a zimné športy v Smilne

Od 13. januára do konca februára sme mali v Smilne sneh. Vychádzky
do prírody boli povolené a tak obľúbený šport - bežkovanie v tomto
období u nás prekvital. Podmienky boli výborne, stalo sa i to, že sa
viacerí bežkári stretli na rovnakej trase a vyzeralo to ako hromadné
podujatie.
V obľube bola aj sánkovačka – od kostola až po križovatku "Pri
bocianoch". Na strmej a kľukatej ceste bola hrubá udupaná vrstva
snehu a deti s rodičmi sa tam denne sánkovali, dokonca aj po zotmení,
lebo verejné osvetlenie je výborné.
Mrazy však neboli až také silné a nebolo možné upraviť rybník na
korčuľovanie.


Cyklistický okruh

Interiérové aktivity boli zakázané po celú jeseň, športovať v exteriéri
však bolo možné. Jeseň bola príjemne teplá a tak sa 3.10.2021 zišli
cyklisti, v menšom počte ako zvyčajne a absolvovali cyklistický okruh
smerom na Nižnú Polianku s návratom cez Džvirnik.


Futbal

OŠK Smilno odohral v sezóne 2020/2021 spolu 8 zápasov, z toho 2x
vyhral, 2x remizoval a 4x prehral. Len jeden zápas bol začiatkom roka
2021.
Futbal sa rozbehol v auguste 2021. Od 1.8. 2021 do 17.10.2021
odohral OŠK Smilno 14 zápasov, 3x vyhral, 1x remizoval, 10x prehral.
Konečné umiestnenie v tabuľke 13. miesto zo 16 družstiev.


Článok o brankárovi TJ Smilno

Dňa 10.11.2021 vyšiel na internetovej stránke sportnet.sme.sk článok
o brankárovi OŠK Smilno, Emilovi Čisarikovi. Dvakrát si postavil loptu
na priamy kop, dvakrát skóroval. Takto sa v lete postaral o senzáciu.

V zápase šiestej ligy ObFZ Bardejov proti TJ Busov Nižný Tvarožec
zariadil svojmu tímu remízu 2:2. Od fanúšikov si vyslúžil prezývku
Chilavert, meno paraguajského brankára, ktorý bol považovaný za
špecialistu na priame kopy a penalty. Do roku 2006 držal rekord
v počte strelených gólov brankárom.

IX. MIMORIADNE UDALOSTI


Prvý sneh

Rok 2021 sa začal bez snehu, až 13. januára napadala krásna
nádielka bielučkého snehu.


Extrémne letné teploty

Júl bol tohto roku mesiacom extrémnych teplôt na Slovensku. Už
v júni boli teploty nad 30°C, dňa 22.6.2021 o 14:00 bola vonkajšia
teplota v tieni 33,20°C. V júli sa teploty vyšplhali ešte vyššie.
Dňa 8.7.2021 v takmer večerných hodinách o 17:49 bola teplota
37,60°C.


Anonymné podania na Obecný úrad Smilno

Niekoľko občanov našej obce sa zabáva na účet starostu, poslancov a
pracovníkov

obecného

úradu.

Anonymných

podaní

na

rôznych

štátnych inštitúciách pribúda. Takto si niekto robí zábavu, uberá z
času, energie a prostriedkov štátnej pokladne a štátnych pracovníkov.
V decembri pribudli anonymne písané lístočky s vyhrážkami aj v
našom kostole.

