1.máj
V predvečer 1. mája bol slávnostný sprievod naších žiakov základnej
deveďročnej školy cez obec. Sprievod bol organizovaný učiteľmi na čele s riaditeľom
školy s. Tomšíkom a jeho zástupcom s. Grejtakom. V sprievode boli prevolávane
heslá, ktoré vystriedala veselá pesnička. Takáto nálada našej mládeže vzbudila
pozornosť ostatných občanov, ktorí svojím mávaním a úsmevom vítali sviatok
pracujúcich. Oslavy 1mája sa konali v Gelnici. Zložky Národneho frontu v obci
organizovali účasť na týchto oslavách. Po návrate z osláv v obci pokračovala ľudová
veselica v kultúrnom dome. 28 mája uskutočnili sa oslavy Medzinarodného dňa detí
na školskom dvore pri kaštieli. Zorganizovali pekné športové odpoludnie v rôznych
disciplínach. Víťazi z jednotlivých kategórií boli odmenení.

Preteky ČSPO
Začiatkom júna uskutočnili sa žiacké okrskové preteky ČSPO na školskom dvore,
za účasti družstiev Gelnice, Margecian a Jakloviec, v počte 15 družstiev. Z tých 13
družstiev bolo zo základnej deväťročnej školy z Jakloviec. Víťazom súťaže sa stalo
družstvo Jakloviec 7.B. triedy.

Zber krmovín
8. júna, jednotné roľnícke družstvo, započalo so sberom krmovín. V tejto sezóne
už nebolo odkázané družstvo na ručnú kosbu, až na niektoré nevhodné tereny kde so
strojom sa nedalo pokosiť. Na kosbe sena boli zorganizované dvakrát brigády, a to 11.
júna. Výbor MJ ČSPO zorganizoval brigádu na kosbu pod Skalu, na druhý lán. V júli
Dedinská organizácia KSS organizovala brigádu na Rúbane. Po skosení JRD
uskutočnilo posedenie v prírode s podávaním občerstvenia. Tieto brigády sa
uskutočnili v rámci záväzku k VOSR.

Brigáda
Pri tejto príležitostí výbor ČSPO zorganizoval brigádu na prevedenie generálnej
opravy požiarnej zbrojnice, za pomoci MNV. Natrela sa strecha, okná, dvere. Vo vnútri
sa previedla maľba v zbrojnici a strážnici. Bola vybetonovaná dlážka v strážnici a v
zbrojnici bol urobený betonový poter.

Preteky družstiev ČSPO. Prakovce
V nedeľu 18. júna konali sa okrskové preteky požiarnych družstiev v Prakovciach.
Cvičilo sa podľa nových smerníc v požiarnom útoku. Naša miestna jednota sa
umiestnila na piatom mieste v súťažiacom okrsku.

Kultúrna žatevná brigáda
V predžatevných prácach zavítal do našej obce kúzelník Kelner. Zdržal sa v obci
tri dni uskutočňoval viac vystupení. Kultúrna miestnosť bola stále vypredaná.
V tom týždni zavýtal k nám zábavný podnik Lunapark. Tu si prišli na svoje
mládenci pri kolotoči, tiež dobrou zábavou bolo i pre menšie deti na rôznych
hojdačkách.

Žatva
Naši poľnohospodári 17.Júla započali žatvou obylovín. Toho roku zaznamenali
sme veľké sucho. Z toho dôvodu obilie nebolo pováľane a žatva sa previedla z
mechanizačnými prostriedkami, agrotechnické termíny boli dodržané, ba i skrátene.
Pre porovnanie uvádzam hektárové výnosy : Jačmeň29 q z 1 hektára
Pšenica 18 q -//Ráž18 q-//Ovos 19 q-//Zemiaky 152 q-//JRD obhospodarovalo 105 h. lúk. Z dôsledku výstavby vodného diela ostalo lúk
57 h. Poľnohospodárskej pôdy bolo celkom 855 h, stoho ornej 272 hektárov. Toho
času je celkom poľnohospodárskej pôdy 555 h. Stoho 216 ornej. Na zahumienky je
počítané 40 h., čiže družstvo obhospodaruje 256 ha ornej pôdy. Toho roku dožinkové
slávnosti konali sa 2. septembra v Kultúrnom dome.

Nový horizont
Javisko bolo zrekonštruované novým horizontom. Doplnené bolo osvetľovacie
zariadenie a zakúpené niejaké kulisy.

Verejné zasadanie pléna MNV
14. septembra uskutočnil MNV verejné zasadnutie pléna. Hlavným bodom bolo
„Správa o plnení úloh v presidľovaní občanov“.
V správe boli poukázané ťažkosti s ktorými sa stretávali presídlenci obce. Pre
občanov v novom sídlisku toho času je potrebné uskutočniť, cesty, rigoli okolo ciest.
Veľkú ťažkosť robí ohrada pozemkov pri rodinných domoch.
Predseda ONV pre výstavbu s. Škuta odpovedal na diskusné prispevky občanov.
Doposiaľ je potrebné 4 rodiny presídliť.

Nový úsek trati

28. septembra bola stanovená výluka na novej trati. Výluka bola odvolaná z
technických príčin, nakoľko v Huštaku na železničnom oblúkovom moste sadal pilier o
niekoľko centimetrov.

Tematicky večer
28. oktobra Osvetova beseda usporiadala v kultúrnom dome s premietnutím filmu
tematický večer pod názvom „Pestujeme vkus“. Za dobrej účasti viedol nový pracovník
osvetovej besedy predseda s. Mirvaj. Po programe nasledovala tanečná zábava.

Ďalší zábavný program
29. októbra miestna organizácia sväzarmu usporiadala na ihrisku súťaž cvičných
psov v nasledujúcich disciplinách : prekážky poslušnosť, útok na nepriateľa. Súťažilo
spolu jedenásť psov z nášho okolia. Súťaž vyhral s. Guza zo Žakaroviec so psom
čistokrvným vlčiakom.

Oslavy 50 výročie VOSR
6. novembra konali sa oslavy 50 vyročia VOSR. Slávnosť pripravila DO KSS z
nacvičeným programom zo žiakmi jednotlivých tried. Bola pekná účasť naších
občanov. V tom mesiaci DO KSS zorganizovala prednášku na tému „Strana hovorí
s mládežou“. Prednášku predniesol tajomník OVKSS s. Džupin. Na tej prednáške bola
dobrá účasť našej mládeže.

Plnenie záväzkov
Pri výstavbe školy úkoly sa plnili lepšie stavebným organizáciam. Do práce
zapájali sa naši občania v rámci brigád. Nakoľko si dali záväzky na počesť osláv VOSR
odpracovať pri výstavbe. K záväzkom dala podnet tunajšia škola zo svojími toho času
vyučujucími spolu s výborom združenia rodičov a priateľov školy.

Úsek novej trate
13. decembra sa uskutočnila výluka trate, ktorá vedie cez Brehy, Huštak na
Prefu. Čo znamená pre nás, že naši občania dostali do používania novú staničnu
budovu, ktorá je postavená nad starou zástavkou.
Chcem sa zmieniť pri ukončení toho roku o zmene územia našej obce a to Roveň
bola rozbagrovaná a použitá na násypy. Koryto je vydlaždené kameňmi. Ma slúžiť na
zachytavanie špiny pred priehradou.

Údaje zapisané do kroniky ich správnosť potvrduje : Predseda MNV:
Člen rady MNV:
Kronikár obce:
( podpisy členov sú v kronike na str.149)

Rok1968
Po tradičných zábavach jak športovej organizácie, tak zväzu požiarnej ochrany,
ktoré zahajujú prvé dni v novom roku svojími veselicami, hneď v januári zasadala 29.
plenum MNV. Na tomto zasadaní bola prednesená správa od posledného zasadania
z 18. decembra 1967. Hospodárenie MNV za minulý rok bolo dobré. Plán rozpočtu bol
148. 000 Kčs, dosiahlo sa 193. 498 Kčs. Podstatou zvýšenia bolo zúčtovanie poplatku
pri súkromných výstavbach betonových ohrad, utváranie súkromných podnikaní,
prevádzanie odborných prác atď. Po zhodnotení práce NV s. Petrík v správe sa zmienil
o nastavajúcich úlohách a to : riešenie rozsahu a jeho výstavba, započatie výstavby
predajne, potravín, výstavba vodovodu, Marčovec, Fron, Breh. Na prevedenie týchto
akcií MNV požiadal príslušné orgány k riešeniu týchto úloh. V diskusii poslanci
diskutovali o problémoch v obci. Odstrániť povrchovú vodu v Tajchu, ktorá poškodzuje
rodinné domčeky na tom úseku. Prečistiť priepusty na Starej dráhe. Upraviť cestu k
rodinným domom pri rybníku pod kaštieľom. Po zhodnotení diskusie s. predseda
zdôraznil, že tieto otázky sú nanesené na komisii pri odbere výstavby v Spišskej Novej
Vsi, lebo k tomu je potrebná čiastka finančného rozpočtu.

Výročná schôdza JRD
11. Februára uskutočnila sa vyročná členská schôdza JRD. Bolo zvolené
predstavenstvo na čele s predsedom s. Buňom na ďalšie funkčné obdobie. Po
zhodnotení hospodárenia boli vyplácané doplatky, na pracovnú jednotku 4 Kčs.
V mesiaci februári miestná jednota ČSPO zo Spišského Podhradia predviedla
divadelnú hru „Vrtochy starej matere“ Sál bol občanmi a mládežou zaplnený.

Oslavy FU
25. februára DO KSS spolu so zložkami NF (Národneho frontu) uskutočnila
oslavy 20 výročia FU. Referát predniesol s. Petrík, predseda MNV. Kultúrny program
pripravila ZDŠ. Večer bol premietnutý film pre mládež.

MDŽ
Výbor Československého zväzu žien usporiadal oslavy Medzinárodného dňa
žien (MDŽ) 10.3. 1968 Základná deväť ročná škola prispela k oslavám kultúrnym

programom . Slávnostný referát predniesol predseda dedinskej organizácie KSS s.
Burkuš.
7. toho mesiaca zasadala školská a kultúrna komisia, ktorá sa zaoberala
výstavbou novej školy. Riaditeľ školy s. Tomšík podal správu o výstavbe čo a ako sa
plnia záväzky zo strany stavebnej organizácie. Práce pokračujú dobre, čiže budová
bude odovzdaná načas. Ostáva otázka úpravy terénu.

Futbalový turnaj
Na Veľkonočné sviatky vo Veľkonočný pondelok 15.4. 1968 Miestná jednota
Slovenského zväzu pož. ochrany usporiadala futbalový turnaj za účasti AC Roma
(občania cigánskeho pôvodu), požiarnici (t.z. hasičí), starší hráči, internacionali. Diváci
pokochali sa na kúskoch o chybách tak, ako by to nemalo byť v riadnom stretnutí. O
týždeň 21.4. 68 MJ SZPO previedla dôležitú časť svojej náplne práce v organizácii,
preventívnu prehliadku. V obci sa stále prevádza na jar. Pri tej príležitosti navštívia
členovia požiarného zboru občanov a upozornia na závady, stanovia termín
odstránenia, aby sme nezaznamenali ani jeden požiar v obci.

Oslavy 1. mája
V predvečer 1. mája ZDŠ (Základná deväťročná škola) organizovala sprievod
cez obec, boli prevolávané heslá, ktoré vystriedala veselá pesnička. Občania s okraja
cesty mávajú, skrátka v tej chvíli sa všetci tešia a radujú. Miestny rozhlas vysiela rôzne
relácie a vyzýva na manifestačný sprievod do Gelnice. Tam sa schádzajú každý rok
občania z celého okolia, aby oslávili Sviatok pracujúcich.

Udalosti obce
Mesiac máj bol bohatý na udalosti, ktoré sa diali v obci.
Náš 700 rokov starý kostol dostal od občanov rozhlas. Bol prevedený náter chóru
a prislušenstva organu.
MNV dostal novú rozhlasovú ústredňu, už modernú nového typu.
Na Šihoci rozložil sa zábavný podnik „Lunapark“ Prišiel vhod na pobavenie jak
mladým, tak i starším.
Zavedené bolo nové autobusové spojenie Košice a späť.
Výbor DO KSS spolu s predsedami masových zložiek a vedúcich stranických
skupín, prejednal prípravu „Akčného“ plánu na naše pomery v obci. V ďalšom bode
bolo navrhnuté previesť rehabilitáciu členov družstva, a to previesť náhradu za živý a
mŕtvy inventár, ktorý odovzdali do družstva.

Veľká cirkevná slávnosť

V mesiaci júna našu obec navštivil pán biskup Rožňavskej diecézi. Prišiel za
účelom birmovky žiakov. Na takú slávnosť v obci prídu občania i z okolitých dedín. V
ten deň celá obec žije v sviatočnom a pohostinnom ruchu, ako je v obci pri takých
priležitostiach zvykom.

Triumf požiarného dorastu
14. júna miestna jednota požiarnej ochrany spolu s okrskovým výborom požiarnej
ochrany usporiadal žiacke okrskové preteky na školskom dvore pri kaštieli. Zúčastnilo
sa na nich družstvo z Margecian, Gelnice z Jakloviec 15. družstiev, spolu súťažilo
sedemnásť družstiev. Prvé miesto obsadilo družstvo 9.B triedy z Jakloviec, taktiež
druhé miesto sa stalo korisťou z Jakloviec. Tretie miesto vyhralo družstvo z Margecian.
V súťaži jednotlivcov tiež obsadilo prvé miesto žiačka 9.B tr. Jakubišinová. V našej
obci MJ požiarnej ochrany pracuje dobre. O nácvik požiarnej tematiky má záujem
nielen mládež, ale i starší. Dokázali to na okrskovom prebore v Kojšove 21. júna. Prvé
miesto obsadilo naše družstvo, veliteľ družstva s. Zahornacký. Družstvo s. Pavlíka, to
je družstvo už staršej generácie, skúsené družstvo, obsadilo štvrté miesto. Prvé
družstvo, zúčastnilo sa okresnej súťaže v okresnom meste, odkiaľ tiež doniesli tretiu
cenu vo forme pohára

Mesiac jún najbohatší na udalosti
V tomto mesiaci prebehlo ešte niekoľko akcií, ktoré spomeniem.
Previedla sa maľba kulturného domu. Bol prevedený náter vestibule.
Zber krmovín na JRD v tomto roku prevádzal sa mechanizovane, či už kosba,
alebo sušenie. Na tunajšom JRD tejto práci venuje sa pozornosť, nakoľko družstvo
zakladá stavbu práce na chove hovädzieho dobytka, náš chotár k tomuto dobre
vyhovuje.
Rybársky spolok zahájil sezónu na chytanie kaprov na rybníku pod kaštieľom.
Okolo rybníka MNV zabezpečil úpravu k rodinným domom.
Ďalšou akciou bola kolaudácia novej školy. Táto kolaudácia musela byť
preložená na ďalší termín z dôvodu nespočetných závad. V obci boli povolené ďalšie
vodovodné prípojky z hlavného vedenia a to Stará dráha a pod Výhon.
Mesiac jún bol pre našich občanov bohatý na pomerne dôležité udalosti, ako boli
spomenuté. K ďalším udalostiam patrí i verejná schôdza občanov, na ktorej bol
prednesený a schválený akčný plán obce.
Mesiac uzatvára ešte otvorenie novej cesty Vyhon – Vápenka – Margecany.

Žatva v chotári

10. júla JRD začalo žatvu a mlatbu. V tom roku započala skôr, za čo môžme
ďakovať veľkému suchu. Pre porovnanie uvádzame hektárové výnosy : Jačmeň24 q z
hektéra,
Pšenica37 -//Ovos 18 -//Zemiaky 150-//Lúky33 -//Ďateliny40 -//-

Oslavy 75. výročia
Veľké oslavy 75. výročia založenia vápenky, že sa tieto oslavy dostávaju do
pámätnej knihy Jakloviec, pre vysvetlenie uvádzam, je to tým, že najviac
zamestnancov už od jej založenia je Jaklovčanov. Ďalší dôvod je, že oslavy prebiehali
v našej obci. Už od rána podávalo sa občerstvenie na školskom dvore. Slávnostný
obed bol v Gelnici, kde i starší zamestnanci v dôchodku boli odmenení. Bol pozvaný i
prvý tajomník KSČ s. Dubček, ktorý pre zaneprázdnenosť práce neprišiel, ovšem
poslal pozdravný list. Popoludni na našom ihrisku bol futbalový turnaj. Zvíťazil závod
Cementáreň Bystré. Večer bola veselica v kultúrnom dome.

Kolaudácia novej školy
18. júla uskutočnila sa kolaudácia novej školy. Nedostatky s predchádzajúcej boli
odstránene, tak naša obec od toho dňa dostala do používania na Brehu okraj novej
štvrte obce novú školu s ohradou a ďalším príslušenstvom.

Telovýchovná jednota oslávuje
20. júla telovýchovná jednota usporiadala športové odpoludnie na miestnom
ihrisku. Pripomenula 20 výročie založenia MJ. Uskutočnil sa turnaj medzi športovcami
z Malej Viesky, V. Folkmára, Žakaroviec, Jakloviec. Súťažilo sa o pekný pohár, ktorý
si vybojovala telovýchovná jednota Žakarovce. Počas zápasov bolo podávane
občerstvenie priamo na ihrisku. Večer uskutočnili veľkú veselicu v kultúrnom dome.

Augustové udalosti
V noci z 20 – 21. augusta 1968 prišli na územie našej republiky vojská Varšavskej
zmluvy. Ráno z výzvy Československého rozhlasu bolo počuť o zachovanie kľudu a k
rozvahe a hlavne aby občania nekládli odpor vojskám. ČSl rozhlas v ten deň vyhlásil,
že prišli zabrániť kontrarevolúcii ktorá sa u nás chystala. Naša obec, zažila najväčší
zmätok a to pri obchodných buňkách v obci. Nakoľko započalo sa všetko vykupovať a
pripravovať sa ponašemu na vojnu. Obchod bol zhodou okolností dobre zásobený

potravinovými článkami, až na soľ. Chodili k nám kupovať i zo susedných obcí. Po
ukľudnení o niekoľko dní i soľ bola zabezpečená pre občanov, o čo sa postarala užšia
rada MNV z obce na čele predsedom s. Petríkom a vedúcim predajne s. Nemčíkom.
Počas príchodu až do ustálenia a usadenia nepovolávanej armády v obci z radov
mládeže bola prevádzana propagacia vo forme hesiel a plagátov proti armáde
Varšavskej zmluvy.

Vyučovanie v novej škole
I napriek nekľudnej situácií Školský rok bol slávnostne zahájený v novej školskej
budove riaditeľom školy s. Tomšíkom a zástupcom s. Grejtakom za účasti zástupcu
MNV a Zruženia rodičov a priateľov školy.

Udalosti v obci mesiaci septembri
Do našej obci zavítalo Podtatranské divadlo zo Spišskej Novej Vsi s nacvičenou
veselohrou „Olympia“. Účasť naších občanov bolá slabá. 18. septembra bolá zahájená
výstavba novej predajne na novom sídlisku.

Tradičné Jaklovské slávnosti
26. októbra ČSM spolu so Sväzarmom usporiadali večer vatru na Veľkom Sedle,
so spevom z priležítosti osláv 50. výročia ČSR.

Strom republiky
27. októbra v nedeľu DO KSS spolu s učiteľmi ZDŠ usporiadali slávnosť na
školskom dvore. Na týchto slávnostiach predseda MNV s. Petrík s predsedom DO KSS
s. Burkušom odovzdali pamätné plakety zaslužilým pracovníkom a funkcionárom z
príležitosti 50 rokov Československej socialistickej republiky. V ďalšom bode osláv
bolo vysadenie dvoch líp pod názvom „Strom republiky“. Jednu lipku zasadili žiaci s
učiteľmi, druhú masové zložky v našej obci z každej organizácie zástupca. Po
zasadení bol prednesený sľub, ktorý uvádzam.
My, občania Jakloviec a žiaci ZDŠ, stojac pri tomto symbole našej republiky, pri
tomto dare k jej 50. výročiu slávnostne sľubujeme :
Nikdy nepošpiníme čistý štít našej vlasti vedome ani nevedome hocijakým činom.
Vždy a za každých okolností si budeme vážiť, ctiť a milovať našu materčinu, vedení
odkazom Ľudovíta Štúra a jeho skupiny budeme dôstojne reprezentovať náš milý
národ, budeme sa zo všetkých síl snažiť, aby sa svet o nás dozvedel a obdivoval nás.
Nikdy nepripustíme, aby sa medzi nami živili individuá, ktoré majú krivé úmysly proti
národu a proti republike. Vždy pôjdeme ruka v ruke s naším najbližším bratským
národom – s Čechmi – spoločnou vopred vytýčenou cestou. Nik nás na našej ceste

nezastaví, ani neprinúti odbočiť. Nikdy nezabudneme na osudné roky, ktoré zmenili
náš pokojný život v obavy o osud našej zeme. V prípade hociakých úkladov zo strany
nepriateľa, mysliac na odkaz SNP, bez váhania nastavíme hrude i najničivejšej sile,
aby sme chránili našu vlasť. Slovo vlasť sa stane pre nás všetkým, toto slovo budeme
vždy vyslovovať s úctou a bázňou. Toto slovo nám bude svietiť pri našej ceste vpred.
Akokoľvek bude naša cesta ťažká, slovo vlasť nám bude posilou, novým naplnením síl
nehasnúcou nádejou v ešte krajší život. Naša každodenná práca, bez rozdielu
pracoviska, bude zameraná len na blaho národa, na blaho spoluobčanov. Sľubujeme,
že nebudeme myslieť na sebe, ale na nás, ako na tvrdý, jednoliaty celok. Nebudeme
sa utápať v malicherných treniciach medzi sebou, ktoré oslabujú silu celku. Budeme
sa jeden k druhému správať podľa slov básnika Janka Jesenského :
Že sa hruda s hrudou pári,
sú tie polia po chotári,
že sa list ku listu kladie
mohutnejú hory mladé.
Že sa kvapka s kvapkou tučí,
bude potok, ktorý hučí.
Z malých mráčkov vzídu búry,
v búrkach jasné blesky žijú.
Drobný piesok stavia múry,
ktoré hromy neprebijú.
Keď sa ruka s rukou spojí,
ktože reťaz, takú zlomí?
Spojených sŕdc tlkot v bojí
neprehlušia ani hromy,
kovy láme, žuly zmyje,
a preto nech Bratstvo žije.
Po prečítaní sľubu bolo jednohlasne prevolané sľubujeme.

Previerka SZ PO
24. novembra Okresný výbor (DO) SZ PO previedol previerku v našej organizácii
v obci, jak členov požiarnej ochrany, ich výstroja, tiež výzbroja. Po tomto prevedení
bola dôkladná beseda, kde sa poukazalo na nedostatky a návrhy na zlepšenie práce
v tejto organizácii.

Otvorenie klubu mladých
Poslednou akciou v tomto roku čo si zaslúži pozornosť, je otvorenie klubu
mladých v našej obci. Rada MNV rozhodla dať do používania montovaný barak pri
veľkom kaštieli ktorý slúžil ako škola za náhradnú zbúranú školu v Huštaku. Pre
porovnanie uvádzam počet za uplynulý rok:
Narodených detí: 47

Zomretých osôb: 6
Sobášov : 37
Údaje zapisané do kroniky ich správnosť potvrduje :
Predseda MNV:
Člen rady MNV:
Kronikár obce:
(podpisy členov sú v kronike na str.159)

Rok 1969
Nový rok v našej obci zahájila športová organizácia svojou športovou veselicou
na ktorej sa stretli naši občania. Táto organizácia započala svoju činnosť s novo
zvoleným výborom na čele s predsedom Rendošom Štefanom. Po tejto akcii dalšia
organizácia pripravila družné pobavenie našim občanom svojou Antonovskou zábavou
a to dobrovoľná organizácia Slovenského zväzu požiarnej ochrany. Táto organizácia
prežíva 47 rok svojho založenia. Po veseliciach obživuje a dáva nový impulz po
politickej stránke v našej obci DO KSS svojou výročnou schôdzou. Na tejto schôdzi
hodnotí prácu v uvodzovkách, ťažkú politickú na prelome federatívneho zloženia našej
vlasti. 24. I. uskotočnilo sa 34 zasadnutie pléna MNV.

Hodnotenie práce NV
Úvodom bolo zhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 1968, ďalej úkoly v
nastávajúcom roku 1969 a jej rozpočet. Prenos z minulého roku bol 149. 481. 45 Kčs.
Na tomto zasadnutí boli nanesené hlavné úkoly, ktoré nás čakajú realizovať v našej
obci. Vymenujem hlavne tie závažnejšie : predĺženie rozhlasovej siete, výstavba
vodovodu, úprava cesty a vyasfaltovanie starej dráhy, zapojenie elektrického vedenia
do klubu mládeže. Diskusia sa niesla v duchu hodnotenia dobrého hospodárenia MNV,
diskutéri sa pochvalne vyjadrovali . V diskusii bola nanesená, môžme hovoriť výstražná
otázka zriadenia strediskovej obce a to plánovanej v Margecanoch, aby náš MNV a
jeho funkcionári nesúhlasili s premiestnením matričného úradu z našej obce. Súdruh
Petrík v ďalšej časti vyzval poslancov, aby zotrvali vo svojich funkciách až do volieb,
nakoľko sú znovu odročené. V otázke školskej nastal ďalší problém v polovici
školského roku a to odchod niekoľkých učiteľov na vlastnú žiadosť na inú školu, z
dôvodu bývania učiteľských bytov. Riaditeľ Tomšík vyzval plénum NV, aby otázka
výstavby bytov pre učiteľov ostala i naďalej prvoradou úlohou.

Vzorná obec III.stupňa
V ďalšej časti diskusie s. tajomník oboznámil prítomných, že naša obec za rok
1968 získala titul „Vzorná obec III. stupňa“. Písalo sa o našej obci v tlači okresných
novín.

Nový oddiel športovcov
1.februára u nás telovýchovná jednota utvorila pod vedením učiteľa s. Demku
basketbalový oddiel, uskutočnil sa prvý zápas o krajský prebor. Hralo u nás mužstvo
VSS Košice – Družstevník Jaklovce. Zápas sa odohral v telocviční ZDŠ. Bola pomerne
dobrá účasť fanúškov, najmä z radov mládeže.

Kulturné podujatia
Mesiac február bol bohatý na kultúrne podujatia, najmä na zahránie divadelných
hier „Krutohlavci“, „Hrob lásky“, „Svadobný závoj“ a „Škriatok“. Divadelné hry odohrali
tunajší divadelní ochotníci. Divadelné predstavenia organizovala dvakrát telovýchovná
jednota Jaklovce a organizácia zväzu žien tunajšej obci. Na každom predstavení bola
sála plná obecenstva.

Celoročné hodnotenie družstevníkov
V mesiaci februári jednotné roľnícké družstvo uskutočnilo výročnú schôdzu v
miestnosti kultúrneho domu. Družstvo je doposiaľ na dobrej úrovni po hospodárskej
stránke, preto vyplatili svojim členom 4 Kčs na pracovnú jednotku ako doplatok.

Ukončenie fašiangov
O zakončenie fašiangov pre tunajších miestnych obyvateľov postarala sa
organizácia zväzu žien, usporiadala krojovú zábavu. O túto zábavu v obci je veľký
záujem každý rok, čo vidieť z mohutnej účasti na tomto kultúrnom podujatí.

Oslavy MDŽ
7. marca Základná deväťročná škola usporiadala spolu s radou MNV oslavy
Medzinárodného dňa žien s kultúrnym programom, ktorý previedli žiaci tunajšej školy.
O spestrenie osláv postaral sa výbor zväzu žien, ktorý zakúpil upomienkové darčeky
pre prestarlé ženy v obci, ktoré neboli zúčastnené na oslavách, súkromne navštívila
skupina žien v domácnosti také ženy a tam im blahoželali ku sviatku a odovzdali
darčeky.

Upravené ihrisko a okolie
Trinásty apríl ostane nezabudnutý medzi našou mládežou. Rada MNV spolu s
výborom TJ Telovýchovnej jednoty postarali sa o úpravu nášho ihriska a okolia. MNV

prispel finančnou čiastkou spolu s okresným výborom na rozšírenie ihriska, postavenie
kovových bránok, vyregulovanie jarečka okolo ihriska, postavenie nového
volejbalového ihriska, taktiež úprava klubovne a oplotenie. Zároveň v ten deň bola
zahájená sezóna futbalového oddielu.

Oslavy sviatku pracujúcich
V predvečer osláv sviatku pracujúcich započala s oslavami ZDŠ na čele s
učiteľmi. Za doprovodu miestneho rozhlasu boli vysielané rezké pochody doplnené
veselým spevom v sprievode cez obec. Sprievod bol spestrený v predu vlajkonošmi,
heslami a reprodukciami obrazov našich čelných štátnikov. Po sprievode odznela
rozhlasová relácia, ktorú predniesli žiaci tunajšej školy. Ráno 1. mája starší žiaci spolu
s občanmi cestovali na oslavy do Gelnice ako každoročne.

Výstavba vodovodu
V tom mesiaci MNV z vlastnej akcie započal výstavbou vodovodu, môžeme
hovoriť rozšírenie vodovodu v našej obci, a to na najviac potrebné časti obce,
Marčovec a Fron. Na týchto úsekoch obce už od dávna občania zápasia s
nedostatkom vody.

Oslavy MDD
1.júna, výbor Združenia rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) spolu s učiteľmi
zorganizovali pekné detské popoludnie na miestnom ihrisku. Dopoludnia usporiadali
preteky na bicykloch okolo novej školy cez nové štvrte obce. Popoludní za doprovodu
budby veducého učiteľa s. Mirvaja deti nastúpili na súťaž v rôzných spoločenských
hrách, pričom víťazi boli odmenení upomienkovými cenami. Pod vedením učiteľa
telovychovného referenta s. Demka bola odohraná futbalová súťaž medzi triedami. Po
súťažiach nasledovala zábava do 20 °°hodiny.

20. výročie TJ.
Po vydarenom detskom odpoludní miestna jednota športovcov usporiadala
oslavy svojho založenia a to 20. výročie založenia telovýchovnej jednoty v našej obci.
Na počesť výročia usporiadala futbalový turnaj o pekný pohár, ktorý venoval výbor TJ
a predseda s. Rendoš Štefan. Na turnaji zúčastnili sa pozvané mužstvá Margecany,
Gelnica, Žakarovce Jaklovce I. a Jaklovce II. mužstvo zo starších hráčov. Funkcionári
a aktívni športovci od svojho založenia až po dnes, boli odmenení upomienkovými
plaketami. Počas celého turnaja ktoré vyhralo mužstvo Žakaroviec, bolo na ihrisku
občerstvenie. Večer nasledovala veľká veselica i s účastníkmi turnaja. Slávnostný deň

spestril v obci zábavný podnik lunapark, so strelnicou, kolotočom pre dospelých i detí.
Tento zábavný podnik zdržal sa v obci neďaleko ihriska štrnásť dní.

Výstavba plynovodu a asfaltovej cesty
Na mesiac august občania Starej dráhy budú dlho spomínať, pretože občania už
niekoľko rokov sa tam borili v blate a vode, dnes je tam pekná cesta z asfaltového
koberca, bezprašná. Bola dokončená v mesiaci auguste.
Výstavba plynovodu pokračuje cez náš chotár a to cez Brehy, Hlinek, Švablicu,
Fron, Šmigrond, Skaličky. Táto výstavba vyžiadala obeť z našej obce. Šesťročné
dievčatko Jusková Marienka zo Šmigronda zošmykla sa do vykopanej ryhy, kde bola
nastekana voda v ktorej sa utopila.

Výročie 21. augusta
21. augusta ubehol rok od augustových udalosti z predchadzajúceho roku. Je to
výročie, kedy boli nasťahované vojska Varšavskej zmluvy do našej vlasti, na potlačenie
a zlikvidovanie kontrarevolúcie. V obci neboli zaznamenané žiadné výtržnosti a
narušenie verejnéhu poriadku, ani zásobavania v obci. 23. augusta večer rozsvietila
sa tradičná vatra na Veľkom sedle zo spevom našej mládeže. Túto spomienku
usporiadala organizácia sväzarmu obce. V kultúrnom dome bolo slávnostné
zhromaždenie občanov z priležitosti 25. výročia Slovenského národného povstania.
Referát predniesol predseda MNV s. Petrík.

Generálna oprava školy
Cez celé prázdniny pokračovala generálna údržba školy pod Chodníkami.
Vymenili sa nové okná, podlaha, vybudovali sa nové hygienické zariadenia, upravilo
sa nádvorie atď. Práce sa dostali do veľmi dobrého tempa, nakoľko 1. septembra sa
tam začalo s vyučovaním dvoch tried.

