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I. Chronologický prehľad udalostí v obci 
 
J a n u á r 
01. Za znenia veľkého hluku ohňostrojov sme privítali rok 2020. 

- Ranná teplota bola + 2°C, deň bol jasný a polojasný pri teplote + 5°C a fúkal len slabý vietor. 
- O 13:00 hod. sa prostredníctvom televíznej obrazovky prihovárala prezidentka Zuzana Čaputová. 

04. Bol zamračený deň s teplotou - 2 °C a slabým snežením. K večeru sa sneženie zintenzívnilo a snežilo 
aj celú noc. 

05. Celodenné sneženie bolo v priebehu dňa pri teplote 0 °C sprevádzané silným vetrom. 
- Od 14:00 hod. chodili kňazi po nahlásených domoch vykonávať trojkráľovú posviacku domov.  

06. Sviatok Troch kráľov - Zjavenie Pána - deň pracovného pokoja. Obchody boli zatvorené. 
- Ranná teplota bola - 7 °C. Deň bol polojasný s teplotou - 2 °C. Okolo 21:00 hod. bolo - 10 °C. 

07. Ranná teplota bola - 11 °C a počas dňa klesla na - 4 °C. Deň bol polojasný. 
- O 15:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutočnilo novoročné stretnutie starostu obce 

s predstaviteľmi inštitúcií pôsobiacich v obci a poslancami obecného zastupiteľstva. (fotografie 
v obrazovej prílohe kroniky na strane č. 5)  

11. O 16:00 hod. sa na farskom úrade konalo koncoročno-novoročné stretnutie kurátorov našej farnosti. 
- Bol zamračený a hmlistý deň s teplotou + 2 °C. 
- Čína informovala o prvom úmrtí na záhadný koronavírus COVID-19. 

12. O 15:00 hod. sa v našom farskom kostole konal už tradičný koncert talentov zborovskej farnosti. 
Účinkovali spevácke zbory a jednotlivci zo Smilna, Dlhej Lúky a Zborova. Po koncerte bol 
pre účinkujúcich pripravený guľáš v sále kultúrneho domu. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane 
č. 6)  

13. Bol pekný slnečný deň s teplotou 0 °C, ktorá večer klesla na - 5 °C. 
20. O 09:30 hod. si starosta obce spolu so žiakmi  9. A Spojenej  školy Zborov kladením venca uctili 

75. výročie oslobodenia našej obce. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane č. 5)  
23. Bol pekný slnečný deň s teplotou + 3°C. 

- O 14:00 hod. sa v sále kultúrneho domu konala akcia seniorov „Pohosti svojho suseda“. 
- Čínske mesto Wu-chan, v ktorom vypukol koronavírus, vstúpilo do úplného lockdownu. Zrušilo 

všetky lety, vlakové a autobusové spojenia s okolím.  
25. Sviatok Obrátenia sv. Pavla - polovica zimy. Denná teplota bola - 2°C, deň bol zamračený. 

- V noci o 01:15 hod. sa  na  moste  pri Záhradníctve smerom do Bardejova stala vážna dopravná 
nehoda. Osobný automobil pre poľadovicu narazil do mostového zábradlia a spadol do potoka. 
Šoféra s ťažkými zraneniami previezli do prešovskej nemocnice.  

26. Mládežnícka   divadelná   skupina   zo  Zborova  účinkovala  s hrou  „Kec  chcu  ženi  vladnuc“  v obci 
Lenartov. 

28. Počas večerného  hustého  sneženia napadalo asi 2 cm nového snehu. Máme opäť krásnu zimnú krajinu. 
Denná teplota bola - 1 °C. 

29. Bol polojasný deň, počas ktorého občas vykuklo slnko a sneh sa začal topiť. Denná teplota bola 0 °C. 
31. Žiaci základných a stredných škôl dostali polročné vysvedčenia. 

- O 18:00 hod. sa v sále kultúrneho domu konal už tradičný  ples študentov Gymnázia Leonarda 
Stöckela z Bardejova.  

- V komunitnom centre bol ukončený kurz „cukrár“. 9 ľudí dostalo osvedčenie o absolvovaní kurzu. 
(fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane č. 18 a -b)  

- O 24:00 hod. Veľká Británia vystúpila z Európskej únie - BREXIT. 
       
F e b r u á r 
02. Hromnice - na oboch sv. omšiach sa posväcovali hromničné sviečky. 

- Ráno bola hustá hmla a prešla aj krátka dažďová prehánka. Dopoludnia sa predralo slnko a teplota 
vystúpila na + 10 °C. Fúkal silnejší vietor. 

03. Pri príležitosti sviatku sv. Blažeja kňaz udelil prítomným veriacim na sv. omši požehnanie hrdiel. 
04. Bol zamračený deň s celodenným dažďom a veľmi silným vetrom. Na niektorých miestach Slovenska 

boli snehové kalamity. Na iných sa potoky vylievali z korýt a vietor lámal stromy. Denná teplota 
+ 1,5 °C. 
- Redaktorka RTVS Tatiana Godorová nahrávala s kronikárkou obce Valériou Bodíkovou reportáž 

o tom ako zákon o ochrane osobných údajov sťažil prácu kronikárom. 
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05. Zamračený deň s dažďovo-snehovými prehánkami a fúkal extrémne silný vietor. 
06. Od tohto dňa do 10.02. sú v zborovskej základnej škole opäť vyhlásené chrípkové prázdniny. 

- Na schodišti kultúrneho domu sa začalo s rekonštrukciou schodišťa a elektrických rozvodov. 
Odstrániť by sa mala namoknutá omietka, hliníkové elektrické rozvody a steny by mali dostať novú 
maľbu. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane č. 52 a - g)  

07. O 19:00 hod. sa v sále kultúrneho domu konal predvolebný míting Kresťansko-demokratického hnutia  
- za účasti predsedu strany Alojza Hlinu. Jedným z kandidátov na poslanca národnej rady za túto 

politickú stranu je aj starosta našej obce Ján Šurkala. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane 
č. 7 a - c)  

09. Bol pekný a slnečný deň. Ranná teplota bola - 8 °C, počas dňa vystúpila na + 4,5 °C. 
10. Pri dennej teplote + 3 °C fúkal extrémne silný vietor, ktorý ustál až v podvečerných hodinách. 

- V komunitnom centre začal vzdelávací kurz „kuchár“. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane 
č. 18 a - b) 

- Na budove polície sa menili staré drevené okná za plastové. 
11. Denná teplota bola + 5 °C. Počas celého dňa sa striedalo slnko s mrakmi a snehovými prehánkami. 

Počas snehových metelíc fúkal veľmi silný vietor. 
- Aj v špeciálnej základnej škole boli pre žiakov vyhlásené chrípkové prázdniny. 

14. V základnej škole boli opäť vyhlásené chrípkové prázdniny. Nástup do školy by mal byť 20.02.2020. 
- V rámci „Národného týždňa manželstva“ sa v našej farnosti uskutočnili dve podujatia:  

1. dňa 14.02. bola sv. omša venovaná téme „Manželstvo“ a po nej bola adorácia, z ktorej si manželia 
mohli domov zobrať sviečku pre svoju rodinu.  
2. dňa 16.02. sa o 17:00 hod. v hale „U Kamila“ konal „Čaj o piatej (večer príbehov)“, na ktorý boli 
pozvané predovšetkým manželské páry z našej farnosti. 

15. Bol jasný a slnečný deň s teplotou + 10 °C. 
- O 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu konalo stretnutie včelárov zo Zborova a okolia. 

Stretnutie viedol Stanislav Kowalski ml.. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane č. 9) 
17. Žiaci Špeciálnej základnej školy síce prišli na vyučovanie, ale keďže ich prišlo veľmi málo, lebo 

väčšina bola ešte stále nemocná, opäť boli vyhlásené chrípkové prázdniny. 
18. Pre vysoký výskyt chrípkových ochorení a kiahní, bola zatvorená aj materská škola. Nástup do škôlky 

by mal  byť 24.02. 
- O 13:00 hod. sa v sále kultúrneho domu konala výročná členská schôdza klubu dôchodcov.  
- O 17:30 hod. sme si slávnostnou sv. omšou pripomenuli výročie konsekrácie kostola sv. Margity. 

20. Bol pekný a slnečný deň s rannou teplotou - 2 °C, ktorá počas dňa vystúpila na + 8 °C. 
21. Dopoludnia začalo husto snežiť a sneženie trvalo až do večera. Kto už predčasne odložil lopaty, musel 

ich opäť vytiahnuť a začať odhŕňať sneh.  
22. O 13:00 hod. sa v sále kultúrneho domu konal farský fašiangový karneval pre všetky deti našej farnosti. 

(fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane č. 50) 
- O 18:30 hod. sa v sále kultúrneho domu konal druhý ročník fašiangovej veselice, ktorú organizoval 

farský úrad. Ako hudobný hosť účinkovala kňazská hudobná skupina KERYGMA, ktorej členom je 
aj náš bývalý pán kaplán Martin Gnip. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane č. 50)  

- Bol pekný a slnečný deň s teplotou + 8 °C. Sneh, ktorý včera napadal, do večera zmizol. 
23. V ranných hodinách bolo slnečno s teplotou + 3 °C. Dopoludnia sa zamračilo a popoludní rozpršalo. 

- O 14:30 hod. sa v hale „U Kamila“ konalo fašiangové stretnutie Bratstva posvätného ruženca. 
26. Popolcová streda - začiatok 40 dňového pôstu. Sv. omše boli o 06:30 hod. a o 17:30 hod. Pri oboch 

sv. omšiach bol veriacim udelený popolec. 
27. Medzi obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR-STAV, s.r.o. bola uzatvorená zmluva na realizáciu stavby 

„Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I.“ 
- Deň bol zamračený s prudkým obedňajším dažďom. Denná teplota bola + 4 °C. 

28. Zobudili sme sa do zasneženého rána. Počas noci napadlo asi 10 cm snehu. V priebehu dňa boli ešte 
niekoľkokrát snehové prehánky, ktoré sa striedali so slnkom a sneh sa topil. Všade bolo plno vody. 
Denná teplota bola + 1 °C. 

29. Rok 2020 bol priestupný a tak sme mali v kalendári po 4 rokoch opäť 29. február. 
- Od 07:00 hod. do 22:00 hod. boli otvorené volebné miestnosti. Na Slovensku sa konali parlamentné 

voľby. Za stranu KDH kandidoval na post poslanca národnej rady aj starosta našej obce. Voľby 
vyhrala strana OĽaNO - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky 
na strane č. 8 a - b)  

- Bol polojasný deň. Popoludní a až do večera fúkal silný vietor. 
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M a r e c 
02. Na ulici Zákutie sa začalo s výrubom stromov a krov okolo brehu potoka, ktoré by prekážali pri         

osádzaní nových stĺpov obecného rozhlasu. 
- Pre žiakov a študentov Prešovského samosprávneho kraja sa začali týždňové jarné prázdniny. 

06. Na Slovensku bol nahlásený prvý prípad nakazeného občana novým koronavírusom COVID-19. Prvý 
potvrdený prípad koronavírusu bol u 52-ročného muža z obce Kostolište, ktorého syn bol v Taliansku, 
kde mal vtedy vírus významné ohnisko.  

09. Ranná teplota bola 0 °C. Deň bol polojasný s teplotou + 11 °C. 
- Na Slovensku pribúdajú prípady ochorenia na COVID-19. Medzi hlavné príznaky ochorenia patria 

horúčka, suchý kašeľ, únava. Ďalšími príznakmi môže byť bolesť svalov, hnačka, zápal spojiviek, 
strata chuti alebo čuchu. Medzi najťažšie príznaky patrí bolesť na hrudi, sťažené dýchanie, tlak 
na hrudi, dýchavičnosť. Na základe odporúčania hlavného hygienika Slovenskej republiky vláda 
Slovenskej republiky nariadila zákaz konania kultúrnych, športových a cirkevných podujatí 
do 22.03.2020. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane č. 11 a - c)  

10. Ranná teplota bola - 3,5 °C. Deň bol slnečný a jasný s teplotou + 12 °C. 
- Konferencia biskupov Slovenska na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky nariadila, aby sa 

do 22.03.2020 nekonali v žiadnom kostole na Slovensku bohoslužby. Zároveň bol vydaný dišpenz, 
ktorý sa má vzťahovať na nedeľné bohoslužby a prikázané sviatky. Veriaci boli od účasti 
na bohoslužbe oslobodení. 

11. Celodenný dážď popoludní ustál a k večeru vyšlo aj slnko. Teplota bola + 6 °C. 
- Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne vyhlásila situáciu s koronavírusom za pandémiu.  
- Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona 

o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu na území 
Slovenskej republiky súvisiacu s koronavírusom. 

12. V zborovskej základnej škole boli opäť vyhlásené chrípkové prázdniny. 
- Dopoludnia bolo zamračené a hmlisto. Popoludní už bolo polojasno a fúkal vietor. Teplota bola 

+ 17 °C.  
- Počas dňa zasadal krízový štáb Slovenskej republiky, ktorý zaviedol pre obyvateľov Slovenska rázne         

opatrenia proti šíreniu koronavírusu COVID-19. Na najbližšie dva týždne majú byť zatvorené všetky         
základné a materské školy, zatvorené budú lyžiarske strediská, wellnesy, zábavné parky, počas 
víkendu budú otvorené iba lekárne a potraviny, uzatvorené budú všetky tri medzinárodné letiská, 
zatvorené budú všetky bary, krčmy a platí zákaz zhromažďovania. 

14. O 10:00 hod. bol pohreb jednej nebohej Zborovčanky. Vzhľadom na prísne opatrenia mohli byť 
na pohrebe len najbližší príbuzní, konali sa iba pohrebné obrady bez sv. omše a bez miništrantov 
a nesmelo sa konať ani pohrebné posedenie (kar). 
- Aj napriek tomu, že bola sobota, na cestách bolo veľmi málo áut. Väčšina ľudí poslúchla nariadenia         

vlády Slovenskej republiky a zostala doma.  
- Bol pekný a slnečný deň s teplotou + 10 °C, ale fúkal veľmi studený vietor.  
- Popoludní prileteli na komín do centra obce dva bociany. 

15. Bola nedeľa, ale kvôli zákazu sa sv. omše v kostole pre verejnosť nekonali. Vďaka šikovnosti nášho         
pána farára sme mohli o 10:30 hod. sledovať svätú omšu z nášho kostola prostredníctvom internetu.         
Prenos zabezpečila Bardejovská televízia. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane č. 11 a - c)  
- Mali sme pekný a slnečný deň. Ráno bol síce mráz - 4 °C, ale počas dňa vystúpila teplota na + 10 °C.  
- Aj v tento deň bolo na cestách veľmi málo áut.  
- Od 14:00 hod. do 18:00 hod. mali možnosť naši veriaci prísť do vstupu kostola a chvíľu adorovať 

pred Sviatosťou Oltárnou. Pán farár však vyzval ľudí, aby sa nezhromažďovali a prichádzali 
postupne.  

- Vláda Slovenskej republiky vyhlásila v štáte núdzový stav. Nakazených na koronavírus je už 61 
ľudí. Nariadené bolo zavrieť obchody okrem potravín, drogérií, lekárni a potrieb pre chovateľov. 
Zároveň bolo nariadené, že každý, kto sa vráti zo zahraničia, musí zostať 14 dní v domácej 
karanténe. V prípade, že nežije v domácnosti sám, v karanténe musia zostať všetci členovia 
domácnosti. Aj v naše obci boli takí, ktorí prišli domov zo zahraničia, kde pracujú. Museli zostať 14 
dní v domácej karanténe.  

16. Nariadením vlády Slovenskej republiky a krízového štábu Slovenskej republiky boli od tohto dňa 
na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové         
zariadenia i priestory. Zaviedla sa povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia 
zo zahraničia. Na  územie Slovenskej republiky mohli prísť len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku 
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trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia mohla byť 
občanovi uložená pokuta do výšky 1 659 Eur. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v prípade 
potreby zabezpečilo na povinnú karanténu priestory. 
- Po víkende nastal nápor v obchodoch. Ľudia sa boja, že obchody pozatvárajú a nestihnú urobiť 

zásoby. Dlhé rady ľudí sa tvorili pred všetkými potravinami v republike. Vykupovali sa trvanlivé 
potraviny (múka, cestoviny, olej, cukor, soľ, trvanlivé mlieko...) a drogéria. Dlhé rady boli aj 
pred potravinami v našej obci. Pred potravinami Makos celý deň hliadkovali pracovníci miestnej 
občianskej poriadkovej služby a do predajne púšťali ľudí postupne.  

- Do obchodov a na úrady nesmel vstúpiť nikto, kto by nemal prekrytý nos a ústa buď rúškom alebo         
nejakou šatkou. V obchodoch sa začali veľkou rýchlosťou míňať zdravotnícke rúška. Ľudia ich 
začínali šiť doma z rôznych látok. Najväčší problém bolo zohnať do nich gumičku, lebo galantérie 
boli zatvorené.  

- Po utíchnutí dopoludňajšieho ruchu pred obchodmi boli popoludní ulice ako vymreté. Žiaci boli 
doma a bolo len málo takých, ktorí po ulici nenosili rúško. Situácia bola vážna a napätá, no hlavne 
neistá.  

- Lietalo práškovacie lietadlo zvané aj „čmeliak“. 
18. Bol deň vyplácania sociálnych dávok na pošte. Pred našou poštou mali službu tri policajné hliadky a 4 

pracovníci našej miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí dohliadali na poriadok. Na poštu púšťali 
ľudí iba po jednom. Rad ľudí pred poštou bol dlhý až do polovice Šerédyho parku. Všetci však boli        
disciplinovaní a vyplácanie dávok prebehlo bez komplikácií. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky 
na strane č. 38)   
- Z pošty sa ľudia vybrali hneď na nákupy do potravín. Aj pred Makosom, aj pred CBA sa tvorili dlhé 

rady.  
- Bolo pekné a slnečné počasie s teplotou + 18 °C.  
- Keďže komunitné centrum bolo pre koronakrízu zatvorené, pracovníčky začali šiť rúška pre našich         

občanov. Obec vyhlásila výzvu, že kto má doma nepotrebné látky, môže ich venovať 
do komunitného centra ako materiál na rúška. Zároveň obec zriadila telefónne číslo, na ktoré mohli 
zavolať tí občania, ktorí kvôli karanténe potrebovali urobiť nákup, alebo ho mohli využiť aj starší 
občania, ktorým sa neodporúčalo chodiť do obchodov. (fotografie v obrazovej prílohe kroniky na strane 
č. 18 a - c)  

19. Žiadne „Jozefovské“ oslavy sa nekonali. Po cestách bolo veľmi málo áut. Akoby zastal čas... 
- Bol pekný a slnečný deň s teplotou + 21 °C.  
- V podvečerných správach v televízii vystúpila s prejavom prezidentka Slovenskej republiky Zuzana         

Čaputová a po nej aj predseda vlády Peter Pellegrini. Obidvaja vo svojich príhovoroch vyzvali ľudí         
k dodržiavaniu nariadení hlavného hygienika štátu, k rešpektovaniu nariadení vlády Slovenskej         
republiky a k dodržiavaniu prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení. 

20. Prvý jarný deň bol polooblačný, ale teplý s teplotou + 18 °C.  
- Novozvolení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za prísnych bezpečnostných opatrení 

skladali slávnostný sľub poslanca. Všetci mali tváre prekryté rúškami a na rukách rukavice.  
- Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie, že omše sa nebudú slúžiť minimálne do 31.03.  
- „Potlesk pre zdravotníkov a hasičov“ bola výzva pre občanov, aby vyšli o 20:00 hod. na svoje 

balkóny a zatlieskali všetkým zdravotníkom, hasičom a členom záchranných zložiek, ktorí sú v prvej 
línii pri boji s koronavírusom. Hlavne na mestských sídliskách sa ozývali burácajúce potlesky. 

21. Bol zamračený a chladný deň s teplotou len + 2 °C. Padal dážď so snehom. 
- V tento deň pribudlo na Slovensku 41 nových nakazených občanov na koronavírus COVID-19. 

Spolu ich už evidujeme 178. 
22. O 10:30 hod. kňazi našej farnosti slávili v kostole sv. omšu. Asistovali im len naše rehoľné sestričky.         

Lavice pre veriacich boli prázdne. No prostredníctvom kamery, ktorá bola nainštalovaná v kostole sme         
opäť mohli túto sv. omšu sledovať aj vo svojich domácnostiach prostredníctvom internetu. 
- Bol jasný až polojasný deň, ale bolo veľmi chladno. Denná teplota bola iba + 2 °C a fúkal veľmi 

silný a studený vietor. O 17:00 hod. začala snehová metelica. Do rána nasledujúceho dňa napadalo 
8 cm snehu. 

- Do 22.03. bolo na Slovensku testovaných 3 247 občanov na COVID-19. Z toho bolo 3 069 
odobratých vzoriek negatívnych.  

- V Českej republike prekročil počet pozitívne testovaných prípadov na ochorenie koronavírusu 1 000 
ľudí. 


