A.Ferčák – druhý kronikár
Doterajší kronikár František Musko bol menovaný na štát. školu v Mokrancoch a
odchádza z tunajšej obce 1.sept. 1935. Na stanicu menovaného kronikára ako učiteľa
nastúpil dňom 1.sept.1935 Andrej Ferčák, 27 ročný učiteľ, ktorý prešiel z Gniazd z
okresu Stará Ľubovňa. Obvodným notariátom v Jaklovciach bol menovaný obecným
kronikárom pre Jaklovce. Od sriadenia obecných kronik je druhým kronikárom v
tunajšej obci.

Sriadenie obec. školy
Nakoľko miestna rk. cirkevná obec mohla udržať svoju doterajšiu štvortriednu rk.
ľud. školu, ponechala si dve triedy, pre ktoré má aj vyhovujúce učebne, ostatných sa
dobrovoľne vzdala. Pre zbývajúce ďalšie triedy prešlo právo školu udržiavať z cirkevnej
obce na politickú. Takto dňom 1. sept. 1935 bola v obci sriadená štvortriedna obecná
ľudová škola, ktorá kooperuje s miestnou dvojtriednou rk. ľudovou školou a to: I. trieda
(1. šk. roč.) a II. tr. (2.šk. roč.) patria rk. ľudovej škole, ostatné triedy sú pridelené
obecnej škole. Na I. def. uč. stanicu bol zvolený Jozef Kenda, správca – učiteľ, na II.
dočasnú uč. stanicu Júlia Jendralová, výp. uč., na III. doč. stanicu Anna
Hozzová,výp.uč., na IV. doč. uč. stanicu Emilia Konečníková, výp. učiteľka.

Zmena v notárskom úrade
Dňa 22. októbra 1935 bol úradne preložený z Jakloviec vedúci notár Václav
Hájek do Malaciek. Na jeho miesto bol menovaný Ľudovít Meczner, notársky tajomník
z Bertotoviec, okres Sabinov.

T.G. Masaryk – zrieknutie sa prezidentského úradu
Pán prezident T.G. Masaryk – Osloboditeľ 14. decembra 1935 zriekol sa svojho
úradu pre vysoký vek. Čsl. republika so zármutkom prijala zrieknutie p. prez.
Osloboditeľa a tvorcu našej samostatnosti. Každý občan čsl. republiky bez rozdielu
národnosti a náboženského vyznania zo srdca mu praje zdravia na mnoho rokov a
sľubuje, že to čo nám vydobil Masaryk za každých okolnosti zachová i uháji.

Voľba druhého prezidenta
18. decembra 1935 v Prahe vo Vladislavskom sále bol takmer jednohlasne
zvolený spolupracovník prez. Osloboditeľa Dr. Eduard Beneš za druhého prezidenta
Čsl. republiky.

Sriadenie CPO
Zákonom dňa 11.apríla 1935 č. 82 Sb. zák. a nar. o ochrane proti leteckým
útokom a vládnym nariadením zo dňa 18.októbra 1935 č. 199 Sb. z. a n. bol zjednaný

právny podklad pre opatrenie, ktorých bude potreba, aby nebezpečie z leteckých
útokov bolo odvrátené alebo aspoň zmiernené. 20. januára 1936 bola zorganizovaná
protiletecká obrana v tunajšej obci.

Primície
Dňa 16. februára 1936 tunajšieho rodáka Jána Macku – Družbackého jeho milí
spolurodáci slávnostne odprevadili z domu do miestneho kostola k oltáru, kde prvý raz
konal obetu Pánu a dával požehnanie svojím milým.

Nová trať Margecany- Červená Skala
26. júla 1936 bola daná do prevozu nová trať Margecany – Červená Skala. Pri
otváraní trati osobne bol prítomný minister železníc Rudolf Bechyně.

Zmena v učit. sbore
Dňom 1. sept. 1936 zriekol sa Jozef Kenda, spr.obec.školy učiteľskej stanice, na
jeho miesto bol zvolený Rudolf Voško z Márkušoviec. Predtým pôsobil ako učiteľ v
Spiš. Podhradí. Na druhú stanicu na základe súbehu bol zvolený Juraj Šável, rodák z
Hranovnice. Na tretiu uč. stanicu nastúpila Anna Hozzová, doč.uč. zo Spiš. Vlach, na
štvrtú Julia Jendrálova – Danková.

Ovocinárstvo v obci r. 1935 – 36
Roku 1935 bolo zasadené 400 ovocných stromkov, prevážne jabloní, menej
hrušiek ešte menej slivák a čerešní. Obec dostala od okresu gelnického 1200 Kč
podpory na ovocné stromky, obec k tomu dodala 600 Kč a štvrtinu splatil, kto si
stromček objednal a kúpil. Stromky s podporou stály 2 Kč kus, spolu 400 stromkov.
Roku 1936 takým istým spôsobom, ale o polovicu menej bolo zasadené, spolu
200 kusov.

Osveta a spolkový život v obci
Osvetový život deje sa v rámci miestnych spolkov a to: v 39. sbore Slov.ligy, v
dobrovoľnom hasičskom sbore, v Sdružení kat. mládeže, v Čsl. Červ. Kríži a v Kat.
jednote žien. Všetky spolky vyvinujú činnosť na utvrdenie národného ducha a
vychovávajú charakterných občanov pre štát.

Zamestnanie občanov
V obci žijú prevážne robotníci, ktorí v hojnom počte pracujú u trati, na píle, vo
vápenke. Menšia časť sú povozníci a najmenej je roľníkov. Mnoho robotníkov chodí
na sezonné práce (ako drevo rúbať v lese, v lete chodia žať do Hrušova).

Elektrizácia
Zastupiteľstvo obce Jaklovce na zasadnutí 18.II. 1937 zamietlo previesť
elektrizáciu v obci pre nedostatok finančných prostriedkov. Východoslovenská
spoločnosť žiadala za zavedenie 120 tisíc.

Jaklovce – Margecany-slučenie
Dňa 2. mája 1937 prejednávalo obec. zastupiteľstvo obidvoch obcí, aby boly
slučené v jednu obec. Jaklovce slučenie zamietly.

Vzorné studne
Z podpory gelnického okresu boly vybudované dve vzorné studne v obci. Jedna
pred notárskym bytom pri hradskej, druhá 20. júna 1937 pri rk. ľud. škole.

Pridelení notári
Roku 1937 vystriedali sa na tunajšom notárskom úrade títo pridelení notári : Ján
Doránsky, Bartolomej Krajňák, ktorý 15. sept. 1937 prešiel do Ľubice pri Kežmarku.
Na jeho miesto nastúpil 1. oktobra 1937 Šebestián Paciga, not. elév z Vondrišla.

Povodeň, úroda
12. novembra 1937 bola v obci veľká povodeň. V tomto roku úroda bola veľmi
slabá. 1q sena bol za 70 – 90 Kč. Vo Veľkom Folkmári so striech trhali slamu a rezali
pre dobytok. 1q slamy 40 – 45 Kč.

Lípy na obranu štátu
Dňa 24. apríla 1938 konala sa stromková slávnosť. za početnej účasti občianstva
na dvore rk. ľud. školy. Zasadené bolo 27 líp od východu zo školy až k hradskej.

Voľby do obec. zastupiteľstva
Dňa 12. júna 1938 boly prevedené voľby do obecného zastupiteľstva. Pri voľbách
boly zastúpené štyri politické strany: 1. Československá sociálna demokratická strana
dosiahla 62 hlasov - 2 mandáty, 2. Republikánska strana zemedelského a
maloroľníckeho ľudu mala 117 hlasov - 4 mandáty, 3. Hlinkova slovenská ľudová
strana mala 308 hlasov – 10 mandátov, 4. Komunistická strana československá sekcia
komunistickej internacionály mala 49 hlasov – 2 mandáty (1 mandát zo zvýšku hlasov
vládneho bloku, sdružených koaličných strán).

Voľba starostu
27. júna 1938 bol takmer jednohlasne zvolený za starostu obce Jozef Jusko,
predtým podstarosta za Hlinkovú slov. ľudovú stranu.

Mobilizácia
V sobotu 24. septembra 1938 bola vyhláškami v obci vyhlásená mobilizácia 10
ročníkov.

Mníchovská dohoda štyroch veľmocí
30. septembra 1938 československá vláda prijala mníchovské usnesenie štyroch
veľmocí, podľa ktorého sudetské územie pripadlo Nemecku. Tohože dňa poľská vláda
zaslala vláde čsl. notu, v ktorej žiadala ultimatívne odstúpenie časti územia tešínského.

Obsadenie sudetského územia
1.októbra 1938 bolo zahájené obsadzovanie odstúpeného územia nemeckým
vojskom. Čsl. vláda prijala požiadavky poľskej noty zo dňa 30. sep. 1938, 2. októbra t.
r. bolo zahájené poľské obsadzovanie Tešínska.

Zmeny vo vláde
4. oktobra 1938 vláda gen. Sýrového podala demisiu. Prezident menoval novú
vládu v čele opäť s gen. Sýrovým, zahraničným ministrom bol menovaný Dr.
Chvalkovský. 5. októbra 1938 prezident Dr. Eduard Beneš abdikoval (vzdal sa svojho
úradu).

Autonomia Slovenska
6. októbra 1938 bola veľká manifestácia Slovákov, kde sa dohodly slovenské
politické strany. Slovensko v rámci republiky čsl. dosiahlo autonomie. Týmto skutkom
sa stal sen neb. Andreja Hlinku, vodcu slovenského národa. Manifestácia sa konala v
Žiline.

Časť územia na juhu Slovenska postúpená Maďarsku
29. októbra 1938 vlády čsl. i maďarská požiadaly Nemecko a Itáliu, aby sa ujaly
arbitráže o česko – slovensko – maďarských hraniciach. 2. novembra 1938 rozhodnutý
výrok nemecko – italský vo Viedni o hraniciach Česko – Slovenska s Maďarskom.- 5.
novembra 1938 Maďarsko zahájilo obsadzovanie na odstúpenom územi. Slovensku
odpadly mestá : Nové Zámky – Levice – Lučenec – Košice – Užhorod – Mukačevo –
Berehovo a všetok kraj od nich na juh.

Voľby do parlamentu Slovenskej krajiny
18. decembra 1938 boly prevedené prvé voľby do snemu Slov. krajiny. Volilo sa
áno, kto vložil kandidačnú listinu do obálky , v inom prípade sa hlasovalo proti. V
Jaklovciach 99.8 % áno, 2 hlasy z celého počtu boly nie.

Sčítanie ľudu na Slovensku
Dňa 31. decembra 1938 bolo prevedené na Slovensku sčítanie ľudu. Pre tunajšiu
obec boli traja sčítací komisári. Počet obyvateľstva v Jaklovciach podľa posledného
sčítania ľudu 1460.

Hlinkova garda
Po žilinskom manifeste boly sriadené Hlinkové gardy, ktoré sú dnes po celom
Slovensku a majú slúžiť k šíreniu kultúry a osvety medzi medzi slov. národom a zvýšiť
brannosť Slovákov. Je to polovojenská a politická ustanovizeň, k uhájeniu národného
majetku.

Zmena v notárskom úrade
Doterajší notár Ľudevít Meczner presťahoval sa do Moldavy obsadeného
územia, úrad po ňom prevzal hlav. not. taj. Eduard Fuchs, ktorý prišiel z Turne n.
Bodvou.

Hospodárstvo
Rok 1938 bol dosť hojný. Úroda bola priemerná. Pole v jeseni nebolo náležite
obrobené a zasiate, lebo mužovia boli v zbrani, tak že len starci a ženy dokončili
jesenné práce, ačkoľvek v miestach kde bolo vojsko, uvolnila vojenská správa kone i
mužstvo na hospodárske práce.

Záver
Nemecko sjednotením svojho národa pod vodcovstvom Adolfa Hitlera nadobudlo
roku 1938 rozhodujúceho vlivu na zahraničnú politiku a tak sme svedkami novej mapy
v Europe.Toho roku zanikla v mori Veľkonemeckej ríše čsl. republika, Rakúsko.
Albánsko obsadila Itália. Na troskách čsl. republiky, vznikol Slovenský štát, ktorého sa
nedožil vodca slov. národa Andrej Hlinka. Víťazný bojovník za práva slov. národa
zomrel 16. augusta 1938 na ružomberskej fare.

Prvý slov. snem
Dňa 18. januára 1939 zasadal prvý slov. snem, za predsedu snemu bol zvolený
Dr. Martin Sokol.

Ošacovacia akcia
29. januára 1939 bolo ošatené 17 chudobných žiakov. Okresná starostlivosť o
mládež darovala na tento cieľ. 300 Ks.

Slovenský štát
Dňa 14. marca 1939 vyhlásený bol Slovenský štát predsedom vlády Dr. J. Tisom.

Incidenty na východ.Slovensku
Po vyhlásení Slov. štátu a uznaní jeho, Maďarsko počalo obsadzovať
Podkarpatskú Rus a prekročilo hranicu Slovenska na východe. V dôsledku toho
nastala u nás mobilizácia. V boji sa úspešne bránila slov. armáda. Spor bol
diplomaticky zlikvidovaný.

Ubytovanie vojska v obci
Od 27. marca 1939 do 7.apríla 1939 bolo vojsko ubytované v obci.

Bitka v obci vo Veľký piatok
Dňa 7. apríla 1939 na Veľký piatok slob. del. Kohút sa hádal s Fedorom u
Barboriča v hostinci.- Kohút podložil nohu Fedorovi a strčil ho do pŕs, Fedor spadol, v
hostinci nastal smiech. Povstala hádka. Fedor: ,,Počkaj me tu, hneď prídem!“ Potom
sa uspokojili a chvíľku spolu pili.
Fedorovi nebolo po chuti, sobral sa a odišiel, kam neznámo. Do hostinca prišiel
aj Makula. Hostinský poslal Makulu, ačkoľvek Makula sám chcel ísť už predtým naproti
Fedorovi, aby nerobil škandál vo Veľký piatok.
Makula sa vrátil bez Fedora. Medzitým Barborič vzal Kohúta do druhej miestnosti
k stolu. Kohút veľmi napitý bol pri vedomí. V 19:30 hod. došli dôstojnici a 3 aspiranti
do hostinstva. Kohút vstal a zdravil. Na to prešiel nazpäť do prvej miestnosti z bočnej
izby pri šenku. O chvíľu už s palicou v ruke hádal sa s Makulom a chcel Makulu udreť,
ale vychytili mu palicu z rúk. Kohút zareval naň : ,,Strať sa, marš von!“ Makula stojac
vo dverách povedal : ,,Idem, idem!.“ Zatým Barborič vyhnal všetko von, bola
záverečná hodina. Kohút zostal a spal pri stole. Sedel na pol lavici a hlavu s ľavým
spánkom mal na stole.
Ppor. delostrel: pýtal sa čo je to za chlapa. Barborič vyrozprával o čo ide.
Pporučík poznamenal, že nech spí, potom, že v bezpečí ho dopravia domov.
Spoločnosť sa hrála v karty.
V 21:15 hod. násilne otvoriac dvere Fedor s Makulom vtrhli dnu s kyjakmi, udreli
asi päťkrát spiaceho Kohúta po hlave a chrbte a zutekali, kým mohli byť chytení.
Omráčeného Kohúta kriesili, ktorému sa krv valila z temena, kde mal rozbitú
hlavu.

Kohút precitol a čosi mrmľal. Potom bol hostinským dopravený k lekárovi a
poslaný hneď do nemocnice do Krompach.
Kronikár pre zaujímavosť podrobne opísal bitku, ktorá na naších dedinách
bohužiaľ pre malichernosť pri poháriku vznikne.

Prípravy k stavbe hasič. skladu
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 15. augusta 1939 bolo rozhodnuté, že
obec prikročí k stavbe hasičského skladu, obec hneď toho dňa zakúpila stavebný
pozemok 20 siah za 800 Ks. od Antona Papcuna.

Mauzoleum A. Hlinku
Dňa 30. októbra 1939 boly slávnostne prenesené pozostatky A. Hlinku z
ružomberského cintorína do mauzolea.

Zimná akcia roku 1939
Akcia zimnej pomoci bola prevedená v obci dňa 4. nov. 1939 za súčinnosti obvod.
notárstva a učiteľského sboru. Výsledok sbierky v Jaklovciach bol 1177 Ks.

Voľba prezidenta Slov. štátu
Za prezidenta slov. štátu bol snemom jednohlasne zvolený dr. J. Tiso.
Predsedom vlády bol menovaný Dr. Vojtech Tuka.

Zmena v učit. sbore obec. školy
Dňom 1. decembra 1939 bola ministerstvom školstva a národ. osvety prepustená
z učiteľskej služby def. uč. Julia Danková – Jendralová, nakoľko dôchodok muža
obnáša výše 20 tisíc Ks ročne.

J. Kolinovský – pomoc. úradník na not. úrade, presťahovanie
Jozef Kolinovský, pomocný úradník not. úradu prešiel 1. jan. 1940 do Kežmarku
za vedúceho kancelárie v mestskej nemocnici.

Voľba učiteľa na obec. školu
Dňa 11. januára 1940 bola prevedená voľba na IV. učit. stanicu obec. ľud. školy.
Na prvom mieste bola zvolená def. štát. učiteľka Erna Kovaľčiková z Bystrého, na II.
mieste v pomere výpomocnom bola zvolená Júlia Danková z Margecian. Kovalčiková
nenastúpila, zaujala stanicu Danková.

Zmena vo vedení okresu
Po Dr. Jánovi Čechovi, náčelníkovi i Michal Haviar, okres. náčelník bol pridelený
na župný úrad v Ružomberku. Nový okresný náčelník ujal sa vedenia okresu asi 15.
januára 1940, a menuje sa Július Borsig.

Povetrnostné pomery
Zima bola zo začiatku takmer bez snehu, miestami 2 cm až 5 cm snehu, zato
bola tuhá zima, od Vianoc do 12. januára 1940 priemerná teplota vo dne- 18, - 27 °C.
Sneh napadal 17. januára 1940 vo výške 80 – 90 cm. Teplota priemerná - 25 až - 33
°C.

Zmena veliteľa gardy
Miesto doterajšieho veliteľa Jozefa Rendoša, ktorý sa vzdal funkcie, miestna H.S.
Ľ.S. menovala za veliteľa gardy 22. marca 1940 Rudolfa Vošku, správcu obec. ľud.
školy, npor. v zálohe.

Jar
sa začala 15.apríla 1940.Celý máj 1940 pršalo do 23. Bož.Tela a bolo chladno.

Pridelený notár
Dňom 15. mája 1940 bol pridelený tunajšiemu notárstvu Viktor Ferenc, notár.
elév z Vondrišla.

Stavba hasič. skladu
Vo dňoch 20. – 31. mája boly prevedené murárske a tesárske práce na
hasičskom sklade. Muroval Tomaščák zo Spiš. Vlach.

Birmovka v obci
18. júna 1940 bola v obci birmovka. Birmoval biskup Jozef Čársky z
Prešova.Birmovka pre dáždivé počasie konala sa v kostole.

Ján Labanc – kaplán
Po Jánovi Deményím, ktorý bol menovaný administrátorom v Muráňskej Hute,
nastúpil 1. júla 1939 nový kaplán Ján Labanc, rodák z Rychnavy.

Posviacka hasič. skladu
8. septembra 1940 bol slávnostne vysvätený nový hasič. sklad a odovzdaný
hasič. sboru pre svoj účel. Slávnostnú reč mal Štefan Hajduček, okresný veliteľ.- Sklad
stojí 17. 000 Ks. z toho 4.000 podpora.

Požiar v obci
Dňa 14. novembra 1940 o 10 hod. dopoludňa vypukol požiar v dome Jána
Ludrovského, č. 208, (na Starej dráhe). Zhorela stodola a strecha domu. Škoda 10.
000 Ks. Požiar vznikol z neopatrností detí.

Úprava cesty ku kostolu
Miestna organizácia H.S.Ľ.S. previedla v rámci svojho pracovného programu
úpravu cesty ku kostolu. Povozníci navozili, 2 m3 štrku z vápenky jeden každý, takže
sa mohol vysýpať aj kostolný dvor, ostatní štrk upravili, aby cesta bola schodná. Práca
bola prevedená od 11. až do 16. novembra 1940.

Ročná doba – priebeh
Celý rok bol dáždivý, chladný, úroda bola slabá; pšenica sa vôbec neurodila.

1941.rok
Rok 1941 objavil sa v znamení krutej zimy, ktorá sa pretiahla a zasiahla hlboko
do jari.

Ján Labanc, kaplán preloženie
Dňa 1. marca 1941 bol preložený Ján Labanc, kaplán do Divína a na jeho miesto
odtiaľ prišiel Alex. Bánaty, rodák z Krompach.

Odchod E. Loju do Smolníka
Dňa 3. mája rozlúčila sa obec Jaklovce so svojím obľúbeným duchovným
pastierom E. Lojom, ktorý prešiel z Jakloviec do Smolníka. Komentár z novín je
nalepený na 102.strane.-

Ján Labanc, administrátor
Na miesto E. Loju vymenoval Biskupský úrad v Prešove Jána Labanca za
administrátora na uprázdnenú jaklovskú faru dňa 30. apríla 1941.- Menovaný je
obľúbeným kňazom celej jaklovskej farnosti, ktorý na poli duchovnom urobil v
Jaklovciach kus práce.

Dejiny Židov v Jaklovciach
Nakoľko svetové Židovstvo bolo usvedčené z podkopnej práce v ľudskej
spoločnosti a vodca Adolf Hitler vzal si za program odstrániť židov z verejného i
súkromného života, dal tým pohnútku, aby sa otázka Židov hlbšie preskúmala, preto
sa doplňuje v tunajšej kronike stať o Židoch zo strany 22 tejto kroniky.
Židia v Jaklovciach mali stredisko, kde dodnes stojí židovská modlitebňa
(synagoga) a cintorín. Kostol je asi z rokov 1890 – 1900.
Najstarším režníkom (duchovným), ktorého občania spomínajú bol Samuel
Sender, pozdejšie stal sa krčmárom. Po ňom nasledovali Mojžiš Lazár a Gejza
Drummer, ktorý bol od roku 1922 do vysťahovania židov z Jakloviec dňa 1. júla 1942.
Pochádzal z Podkarpadskej Rusi, bol ženatý a mal 5 detí.
Ďalej sa spomína v obci súkromná židovská škola roku 1907, ktorá bola v žid.
kostole, pozdejšie v kaštieli (malom) mesta Košíc.Odtiaľ prešla do súkromných domov
v Margecanoch u Somvarského, potom u Michala Kaľavského.
V škole pripravovali sa židia pre mešt. školu. Učilo sa hlavným predmetom. Počet
žiakov bol najviac 25, medzi nimi 4 – 5 žiakov kresťanov. Učiteľkou bola roku 1907 10 Davidovičová rod. Brayerová, kvalifikovaná žid. učiteľka, pozdejšie učil jej muž.
V spomenutých rodoch žily tu židovské rodiny: Weber, krčmár, Englender,
Sender, a Zempliner. Posledný z nich bol najbohatší a zostal až do vysťahovania židov,
mal sklad piva a sodovej vody.- Najviac židov bolo v roku 1918 – 1922, celkom 50.
Majú svoj cintorín, na ktorý sa pochovávali židia i z Veľkého Folkmára,
Margecian, dávnejšie i z Gelnice.
(nov.články v kronike na str.102)

Vojna na východe
Dňa 22. júna 1941 vypukla vojna medzi sovietským Ruskom a Nemeckom.
Slovenský štát, stojací pod ochranou Nemeckej ríše, nastúpil so svojou armádou poľné
ťaženie proti bolševickému Rusku prvý, jeho príkladu nasledovaly ostatné štáty
spojené s Osou (Nemecko-Itália-Japonsko).

Zásobovanie. Lístky na múku a obuv
V dôsledku vojnových pomerov sťažilo sa i zásobovanie. Preto boly vydané lístky
s platnosťou od 1. septembra 1941 na múku a 1. novembra 1941 na obuv. Každý mal
právo na lístok a jeden na importovanú a jeden tuzemskú obuv ročne. Tiež každý
dostal lístok na podbitie podrážok a to remenných raz do roka, podbitie gumovými 3
páry ročne.

Úroda
Tohoročná úroda bola primeraná, pšenice boly veľmi slabé.

Obeť vojny na východe
Dňa 22. júla 1941 na východnom fronte padol Andrej Ontko, desiatknik aktívnej
služby, tunajší rodák.
Armádne veliteľstvo : katolícka duchovná správa č. 70.226/ duch. 1941, zo dňa
2. augusta 1941 poslalo jeho matke úradný spis tohto znenia:
Veľavážená pani Mária Ondková Jaklovce č.173.
Pripadá mi veľmi smutná úloha oznámiť Vám, že Váš drahý syn Ondrej Ondko,
desiatnik J.P.O 2, dňa 22. júla 1941 padol v boji pred nepriateľom.
Jeho mladý život zhasnul na bojišti medzi obcami Szezasliwá a Lipowiec na
ruskej Ukrajine. Bol pochovaný vojenským katolíckym duchovným dňa 25. júla 1941
na cintoríne slovenských hrdinov pred mestom Lipowcom.
Vo vašej nesmiernej bolesti vyslovujem Vám svoju najúprimnejšiu sústrasť jak
menom svojím, taktiež aj menom slovenskej bojujúcej armády.
Nech Boh odmení Vás i Vášho padlého syna za obeť, položenú na oltár vlasti.
Za armádne veliteľstvo
Na stáž!
Prednosta duch. správy katol. pplk. duch Violand Andrejkovič

Pridelený notár v Jaklovciach. Preloženie
Dňa 15. októbra 1941 bol Viktor Ferenc pridelený na notársky naukobeh do
Bratislavy.

Magdalena Kacvinská, učiteľka
Na tunajšiu rk. ľud. školu bola pridelená z Kecerovských Pekľan definitívna
učiteľka Magdalena Kacvinská, pôvodom z Levoče.
Stanicu učiteľskú nastúpila 1. novembra 1941.

Elektrizácia obce
Obecné zastupiteľstvo obce Jaklovce na svojom zasadnutí 22. októbra 1941 sa
usnieslo, že dá zaviesť elektriku do obce. Usnesenie č. 28 bolo poslané
Východoslovenskej elektrárni v Prešove.

Nový kaplán v obci
Dňa 1. septembra 1941 bol z Divína preložený do Jakloviec kaplán Matúš
Longauer z Mošoviec.

Rudolf Voško, prevzatie do sboru dôstojníkov z povolania
Dňom 15. septembra 1941 bol Rudolf Voško, správca obecnej školy prevzatý do
sboru dôstojníkov z povolania. Ako nadporučík intendancie je likvidátorom peš. pluku
6 v Prešove na hospodárskej správe.

Zánik obecnej ľudovej školy
Ministerstvo školstva a národnej osvety v Bratislave č. 80. 307/41- I/4s Zo dňa
13. júna 1941 podľa § 32, ods. 1. zákona zo dňa 26. novembra 1940, č. 308 Sl. z.
pretvorilo so súhlasom Rím. kat. biskupského úradu v Prešove doterajšiu Rk. a
Obecnú ľudovú školu v Jaklovciach dňom 1. septembra 1941 na šesťtriednu rím. kat.
ľudovú školu podľa § 4. ods. 2. citovaného zákona.

Odovzdanie rk. a obec. ľud. školy politickej obci Jaklovce
17. decembra1941 bola zápisnične odovzdaná s hnuteľnosťami i
nehnuteľnosťami rk.a obec. ľudová škola politickej obci Jaklovce ako novému
udržovateľovi
školy
podľa
zákona
308/ 40 Sl.z.

Povetrnostné pomery
Rok 1942 začal sa tuhou zimou, nezriedkavé dni boly o 350C pod nulou. Snehu
napadlo vyššie metra, takže premávka na mnohých miestach uviazla.

Vojnová zimná pomoc HSĽS
Od roku 1940 bol Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou utvorený fond na
podporu chudobných i na prevádzanie prác nezamestnaným takzvaná. Vojnová zimná
pomoc a to v každej miestnej organizácii, kde štátni a verejní zamestnanci dobrovoľne
dávali ½% z platu. Roľníci 1 Ks. od katastrálneho jutra pôdy. Vyberal a práce s tým
spojené prevádzal sociálny ref. mOHSĽS. V tunajšej obci sosbieralo sa 3.200 Ks, ktoré
boly odvedené Generálnemu sekretariátu HSĽS v Bratislave a ten ich dal na stavbu
fary v Jaklovciach.

Židia vysťahovaní z obce
1.júna 1942 rodina Schwartzová, Drumneerová a Šándovfyho boly vysťahované
z Jakloviec. Ich majetok sa zapečatil a uložil v ich bytoch.

Stavba fary – základný kameň
4. júna 1942 bol posvätený základný kameň fary Jánom Labancom,
adminištrátorom.

