Oslavy 50. výročia založenia och. divadla
24. apríľa, Osvetová beseda uskutočnila oslavy 50. výročia založenia
ochotníckeho divadla v našej obci. Hneď v predsieni upútala dekorácia
občerstvujúceho stánku, po našom výčap. Tento napodobnený prírodný stánok
dekoroval s. Lukáč Michal, polesný v našej obci. O priebeh programu sa postarali
učitelia zo ZDŠ s. Grejták, Mirvaj. Na slávnosti zúčastnili sa zakladajúci členovia
ochotníckeho súboru ako Michal Fotta, toho času inšpektor ministerstva školstva
Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave, ďalší ako Kolinovský Jozef, súdružka
učiteľka Poklembová, Hozzová, Musko, ktorý po veľmi peknom kultúrnom programe
predniesol slávnostný prípitok. Bohatou kultúrnou vložkou prispel Fotta Michal, v bode
príhovoru hostí vystúpila s bohatými spomienkami u nás pôsobivšia učiteľka
Poklembová. Ďalej nasledovalo spoločné posedenie pri ľudovej hudbe. Priebeh osláv
natáčala Československá televízia a rozhlas. Dom kultúry a vzdelania v Spišskej Novej
Vsi venoval ochotníkom obraz, sošku a čestné uznanie za vykonanú prácu na poli
kultúrnom. Na oslavy bola pozvaná nár. umelk. Oľga Borodáčova. Oslav sa
nezúčastnila pre spomienku uvádzam jej písomný pozdrav – dopis.
Milí Jaklovčania,
Milé priateľky a priatelia!
Predovšetkým Vás veľmi úprimne a srdečne pozdravujem z príležitosti 50.
výročia ochotníckeho divadla. Som nesmierne rada a vďačím Vám za veľkú lásku k
divadelnému umeniu, lebo verím, že vytriskla z horúceho mladistvého srdca a preto,
ohrieva obecenstvo, ktoré navštevuje Vaše predstavenia, ktoré sú posilou pre nich v
ich ťažkej každodennej práci. Sú ľudia, ktorí si myslia, že len v iných krajoch Slovenska
sa robí pekná a krásna vec a na Východe akoby ostalo stáť všetko ľadom. Teraz vidím,
že slnko ešte doposiaľ predsa len vychádza na východe a na západe zachodí. Je
dobre, že je to tak. Prosím Vás, robte túto osvetu s radosťou aj naďalej. Želám Vám
do ďalšej Vašej činnosti veľa zdravia, radosti a potešenia z Vašej práce. Vaša
Oľga Borodáčová
národná umelkyňa
členka SND v Bratislave.
Bratislava 19. apríla 1971.
Prípravný výbor osláv a osvetová beseda odpísala v nasledujúcom znení.
Veľavážená pani Oľga Borodáčová!
Najprv nám dovoľte, aby sme Vám veľmi srdečne poďakovali za Váš úprimný list
s pozdravom k nášmu sviatku.Váš list nás neobyčajne potešil. Smelo môžme povedať,
že bol vyvrcholením naších osláv. Aj keď ste neboli osobne medzi nami, každý z nás
cítil Vašu osobnosť prostredníctvom slov Vášho listu. Boli by sme samozrejme bývali
ešte šťastnejší, keby ste nás boli poctili svojou návštevou osobne. Chápeme však, že
Vaše zaneprázdnenie a aj značná diaľka nedovoľujú Vám slobodne disponovať s
časom, preto si o to viac ceníme skutočnosť, že ste si našli pre nás chvíľku na

napísanie listu. Tento list nie je iba ocenením našej ochotníckej často neumelej no
zanietenej práce, ale i obrovským povzbudením pre nás, dedinských ochotníkov. Naši
ľudia majú divadlo radi. Ono sa stalo neodmysliteľnou súčasťou dedinskej kultúry.
Preto Vám sľubujeme, že nikdy neprestaneme s touto prácou. Budeme ju šíriť a svoje
skúsenosti odovzdávať mladým. Vaše slová nás k tomu zaväzujú. Nakoniec dovoľte,
aby sme Vám v mene všetkých Jaklovčanov zaželali mnoho zdravia, šťastia, sili vo
Vašom bohatom a plodnom živote. Nech Vaše nenapodobniteľné umenie ešte dlho
obšťastňuje širokú obec divákov.
- Podpisy-!

Otvorenie futbalovej sezony
V mesiaci apríli bola otvorená futbalova sezóna. Pokladám za potrebné zmieniť
sa o nej preto, že naše mužstvo postúpilo v tej sezóne z III. triedy do II. triedy, čo
znamená hodnotnejší prínos futbalových stretnutí pre jaklovských fanúškov tohto
športu.

Máj – sviatok pracujúcich
Predvečer 1. mája cez obec prešiel lampiónový sprievod žiakov ZDŠ. Čelo
sprievodu bolo pútavé výraznými transparentami, obrazmi straníckych a vládnych
činiteľov a vlajkami. Bola odvysielaná hodnotná relácia, ktorú sprevádzal s. učiteľ
Mirvaj. Samotné oslavy konali sa v Gelnici pre celú dolinu. Večer bola ľudová veselica,
ktorú poriadali členovia organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
2.máj upútal našu mládež i starších, ktorí sa schádzajú každý rok na zahajení
rybolovu pri rybníku pod kaštielom. Podľa informácii členov rybárskeho spolku má to
byť posledná sezóna, lebo rybník má byť zlikvidovaný.

Najstarší člen DPZ
Mesiac máj si dlho bude spomínať občan Almaši Ondrej č 158. 22.V. ktorí oslávil
sedemdesiate narodeniny. Miestny národný výbor mu pripravil slávnostný akt. Jeho
doterajšiu činnosť v obci, ako prvého zakladateľa požiarneho zboru a 49 ročného
aktívného člena, zhodnotil predseda s. Petrík, kde jemu i jeho manželke odovzdal
upomienkový dar. K spomienkovej slávnosti pripojil sa i výbor Dobrovoľného
požiarneho zboru. Zdravicu k sedemdesiatke predniesol člen výboru dedinskej
organizácie a predseda okresného výboru s. Kavulič Jozef. Predseda organizácie s.
Macko s veliteľom Zahornackým a tajomníkom organizácie Eliášom odovzdali
upomienkový darček. Na krátkom posedení s. Almaší spomína ťažkosti pri zakladaní
požiarneho zboru pred 49 rokmi. Prvú výstroj zakúpili na župné preteky, ktoré sa konali
v Košiciach. Výstroj bola nasledovná : čiapka (čakovy), hasický odznak, sekerka,
opasok, blúzka a trelichové nohavice (utkané domáce plátno).

Oslavy MDD
22. mája Základná deväťročna škola usporiadala basketbalový turnaj v telocvični
za účasti ZDŠ Smolník, Margecany, Jaklovce, družstvo A,B. Občerstvenie a náklady
hradilo Združenie rodičov a priateľov školy. Turnaj vyhralo družstvo z Jakloviec. Táto
súťaž bola usporiadaná z príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí. Samotné oslavy
konali sa v kultúrnom dome 29.V. Večer bola ľudová veselica.

Oslavy 50. výročia založenia KSČ
23. mája, boli oslavy 50. výročia založenia komunistickej strany československa.
Slávnostný referát predniesol predseda dedinskej organizácie KSČ s. Papcun Ondrej.
Na týchto oslávach boli odmenení najstarší aktívny členovia pamätnou medailou 50.
výročia. Ďalej nasledoval hodnotný kulturny program starších žiakov a mládeže. Večer
bol premietnutý film pre účastníkov osláv „Biela nemo“.

Poľovníci oslávujú
30. mája poľovnícke združenie v našej obci uskutočnilo oslavy 25.výročia
založenia poľovníckeho zväzu v obci. Sála v kultúrnom dome bola slávnostne
vyzdobená poľovníckou tematikou : rôzne trofeje vtákov, parohy dekorovali sálu.
Predsieň bola taktiež okrašlená prirodnou výzdobou. Predsieň rozvoniavala gulášom
z divočiny. Zhodnotenie zväzu predniesol predseda organizácie Mitrik Jozef 124,
zakladateľ zväzu spolu s Humeňanskym Imrichom č. 315 a jeho bratom, bývajúcim
toho času v Margecanoch. Nakoľko je to organizácia pomerne dosť malá, v programe
vypomohli členovia iných organizácii. Prednášali úryvky z hier poľovníckeho
zamerania.

Májové aktuality
Mesiac máj budú si spomínať občania z Novej dráhy. MNV v rozpočte zahrnul i
ten úsek obci pre rozšírenie vodovodu. Táto akcia bola pomerne skoro ukončená 5.
júna. Týmto úsekom sa skončilo zahájenie vodovodu v starších častiach našej obci. V
mesiaci máji zaznamenali sme smrtelný úraz nášho občana Papcuna Antona č 287.
Zrazilo ho auto Tatra na ceste v Huštaku (bývala časť obce čo prišla pod zátopu).
Mesiac máj uzatvára rozlúčkova slávnosť v škole, ktorú pripravil závodný výbor
ROH ZDŠ spolu so všetkými zložkami Národneho frontu v našej obci, súdružke
učiteľke Hozzovej do dôchodku. Taká spomienková slávnosť sa vyskytuje zriedka.
Táto učiteľka svoj celý vek strávila v našej obci na našej škole až po vyslúženie
dôchodku. Slávnosti sa zúčastnili i pracovníci ONV odboru školstva a kultúry.

Protipožiarná ochrana v obci

Každý rok mesiac jún je previerkou miestnej organizácie dobrovoľného zväzu
požiarnej ochrany. Okrsková súťaž žiakov sa konala v Gelnici. Našu obec
reprezentovali dva družstvá žiakov a dve družstvá žiačok. Na súťaži zúčastnilo sa
družstvo z Gelnice, Margecian, Kojšova. Prvé miesto od 9 – 12 rokov vybojovali si
žiačky z Jakloviec, taktiež od 12 – 15 rokov obsadili žiačky z našej obce.Chlapci od
12-15 rokov umiestnili sa na druhom mieste. I v súťaži jednotlivcov žiak Kandra 9. A
tr. obsadil prvé miesto. Muži zúčastnili sa okrskového preboru vo Švedlári súťažili dve
družstvá. Staršie družstvo Zahornackého umiestnilo sa na prvom mieste, a tak sa stalo
nositeľom III. výkonostnej triedy.

Zábavné programy i cez letné obdobie
Osvetová beseda dostala ponuku z Prakoviec, aby sme zaistili vystúpenie pre
ich tanečný a spevácky súbor pod názvom „Hnilecké ozveny“. Tento súbor vedie náš
bývalý občan Mazúr Ján, toho času tam byvajúci. Súbor mal u nás veľký úspech. Sála
kultúrneho domu bola preplnená. Úspech mal i kúzelnik Kelner. Svojím programom
pobavil a spríjemnil večer naším občanom.
Na ihrisku 19. VI. boli oslavy dňa stavbarov Vapenky Margecany. Deti
zamestnancov súťažili v rôznych hrách, za čo boli aj odmenené. Ďalším programom
bolo športové odpoludnie. Hral sa futbalový turnaj.V mesiaci júni športoví fanúškovia
fandili naším futbalistom už v II.triede. Vyhrali s Poračom 5 : 0. O necelý týždeň zavital
do našej obce cirkus pod názvom „Bratia Šimekovci“. Atrakciou programu bol výborne
vycvičený kôň a rôzna zver. Program bol hodnotný. Občania odchádzali spokojní.
Do obci zavítalo Podtatranske divadlo. Zahralo hru „Prefíkaná vdova“. Kultúrna
miestnosť bola do posledného miesta obsadená. Bola to veselohra, občanom sa veľmi
páčila. Za herecké výkony hosťujúceho divadla i počas predstavenia ich občania
odmeňovali potleskom. Tu znovu sa preukázalo starostlivosť osvetovej besedy o
ďalšie kultúrne využitie pre občanov obce.

Po zasluženej práci guľáš partia
4. júla dedinská organizácia strany zorganizovala brigádu na kosbu sena na
najvzdialenejšom konci JRD „Rubane“. Je to lúka s bohatou úrodou potravy, kde sa
nachádza veľké balvany kameňa, preto nemôžu použiť mechanizáciu. Tradíciou tejto
kosby je, že po brigáde JRD pripraví pre koscov spoločne posedenie, takzvanú
„guľašpartiu“.

Zvolenie výboru NF
8. júla prvý krát zasadal výbor Národného frontu. Za predsedu výboru bol zvolený
Grejták Juraj za tajomníčku Mirvajová Mária, učiteľka materskej školy. Členovia sú
zástupcovia z každej organizácie vobci.

Ťažba azbestu Tragicka udalosť
9. júla zaznamenávam v obci tragickú udalosť: V novom utvorenom podniku v
našej obci, ktorá sa skončila pri rychlom zásahu záchranných prác úspešne. Na Dlhých
lúkoch pri výskume azbestu, zasypalo jedného študenta geologického priezkumu v
nezapaženej ryhe. Ako prvý záchranca pri odstraňovaní zeminy zo zasypaného učňa
bol občan našej dediny Mitrík Ján č.402. Mal dolámane rebrá, nohy, bol hneď
prevezený do Gelnickej nemocnice.

Likvidácia rybníka
23. augusta pod kaštielom v Hlinku bol vypustený rybník a úplne zlikvidovaný.
Na údržbu tejto akcie bolo by potrebné väčšieho rozpočtu. Rybársky spolok financie
nemal, tak museli upustiť od chovu rýb. Rodinné domčeky pri rybníku v zime trpeli
vlhkosťou, potôčik k rybníku sa vylieval zo svojho koryta. Uvádzam pre spomienku, že
tam niekedy bol rybník a pre deti kúpalisko cez letné mesiace. Pre záľubu rybárov
bude slúžiť priehrada, nielen pre našich priaznivcov, ale i z okolia.

Oslavy SNP 27. výročie
24. augusta bola zvolená prípravná komisia osláv 27. výročia SNP. Pri tejto
priležitosti zástupcovia odboja a priami účastníci povstania odhalia pomník padlým
partizánom z našej obce. Pomník bol postavený svojpomocne členmi organizácie ZPB.
Finančnú pomoc poskytlo MNV a ONV. Doposiaľ samotné postavenie pomníka a
nedokončená úprava stála asi 10. 000 Kčs. Odhalenie pomníka a oslavy konali sa v
predvečer 27. výročia SNP a to 28. augusta po obede. Slávnostný sprievod k pomníku
doprevádzala dychová hudba ČSD. V čele sprievodu účastníci povstania Nalevanko
Jozef a Kandra Jozef (Palcarov) niesli veniec, za nimi odbojári z našej obce, hostia
funkcionári a naši občania. Tu môžem uviesť že tento slávnostný akt v našej obci
pochopili naši občania skutočne bez akéhokoľvek vyzývania, zúčastnili sa sprievodu a
samotných osláv. Manželka padleho bojovníka Petríková Mária položila k pamätníku
po krátkej spomienke kyticu kvetov. Pomník bol odhalený za doprovodu výstrelov
ľudovej milície zo závodu Vápenky Margecany. Po oslavách v kultúrnom dome zišli sa
odbojári s manželkami na družné posedenie, kde bolo podané občerstvenie.

Ženská futbalová jedenástka
29. augusta Telovychovná jednota už dávno nezaznamenala takú účasť
fanúškov ako v tú nedeľu. Občania mali možnosť prvýkrát zhliadnuť futbalové
zápolenie žien. Usporiadali menší turnaj medzi Margecanami, Folkmárom a
Jaklovcami. Naše ženy sa umiestnili bez prehry na prvom mieste. Vedúcim toho

ženského kolektívu stal sa Rendoš Štefan bývalý predseda TJ, trener Hrubčo Michal
(Šaňo). Počas futbalovej sezóny ženy zohrali viac zápasov, prehrali jedine s
Markušovcami. Tento kolektív hrá v prvej lige v rámci Slovenska. Prehrali sme na
domacom ihrisku 5 : 1. Tento zápas sa hral ako predzápas Margecany – Jaklovce v II.
triede po desiatich rokoch. Futbaloví fanúškovia videli derby dvoch susedných obcí. V
tom zápase sme neuspeli, prehrali sme 2 : 1. Pred zápasom a počas stretnutia
vyzeralo to tak, ako na nejakom dôležitom ligovom zápase. To povzbudzovanie,
transparenty atak ďalej.

V znamení prípravy volieb
6. septembra zasadá rada MNV, za účasti predsedov masových zložiek našej
obci. Predseda s. Petrík zhodnotiľ kultúrnu činnosť v obci. Pripomenul, že za sedem
rokov investovali sme do našej obci 16. miliónov korún. Ďalej naniesol otázku
usporiadania agitačného strediska a jeho vybavenie. Za mesiac miestnosť bola
dôstojne vyzdobená, bola vybavená podľa smerníc okresnej volebnej komísie. Bola
prevedená základná výzdoba, panel, na ktorom boli fotografie z výstavby našej obce,
tabuľa cti, občanov pracovníkov JRD, fotografie nových poslancov, ďalej bol vhodne
vyvesený volebný program a ďalšie heslá. Vedúcim agitačného strediska stal sa
Tomšík Ján, riaditeľ ZDŠ. V agitačnom stredisku v budove MNV v predvolebnej
kampani boli rôzne prednášky či už politické alebo poučné ako napríklad : Starostlivosť
o zdravie, manželstvo a výchova detí, pohlavné choroby, prednosti socialistického
volenia pred kapitalistickým, úlohy poslancov v nastávajúcom období. Ďalej osvetová
beseda usporiadala tematicky večer, klub mladých zo Sp. Novej Vsi na tému :
„Riadenie a správa v rukách ľudí“. Vrámci predvolebnej kampane vystúpili rôzne
divadelné súbory naše i hosťujúce. Osvetová beseda zahrala divadelnú hru od Jána
Chalupku „Všetko naopak“. Dedinská organizácia strany venovala pozornosť mladým
voličom, ktorí pristúpia k volebným urnám po prvýkrát I ostatní občania sú oboznámeni
s priebehom volieb cestou miestnych novín „Jaklovčan“. V našej obci pribudol klub
mládeže. Aktivita Socialistického zväzu mládeže ožíva. Bola obnovená organizácia
SZM a na čelo tejto organizácie zvolili Pavla Jakubišina č. 8. Táto organizácia má toho
času 54 členov. Klub mládeže je v priestoroch bývalej kancelárie JRD. Pomocou pri
zriadení toho klubu vyšli v ústrety MNV, JRD a Osvetová beseda, najmä po materiálnej
stránke. Členovia organizácie odpracovali 1283 brigádnických hodín. Tým boli
vytvorené podmienky pre ďalšiu činnosť mládeže v obci.

Predstavovanie kandidátov
9. novembra v kultúrnom dome bolo predstavenie kondidátov svojim voličom.
Novonastavajúci poslanci vystúpili v diskusnými príspevkami v ktorých sa zmienili o
práci v nastavajúcom funkčnom období. V ďalšej časti nasledoval kultúrny program
pod vedním Imricha Hrubču v rámci osvetovej besedy. Program bol hodnotný. Po
skončení účastníci prezreli si výstavku, ktorú pripravila Vápenka Margecany. Na

vkusne upravených paneloch bol znázornený vývoj závodu podnes. Na tejto práci sa
podielalo mnoho občanov z našej obce.

Voľby do zastupiteľských orgánoch
Voľby do všetkych zastupiteľských orgánov prebehli v celej republike 26. a 27.
novembra 1971. U nás boli v kultúrnom dome. Väčšina voličov odvolila v prvý deň.
Väčšina voličov odvolila v prvý deň. Občania prichádzali do volebnej miestnosti
manifestačne, ako z Vápenky, JRD, Zväz žien, požiarníci, zväz mládeže. Odvolili
všetci občania, až na jedného, čiže voľby prebehli 99,9%. Do nového MNV boli zvolení
nasledujúci občania :
Oľga Baluchová, Jaklovce č.d. 37244 ročná domáca.
Alžbeta Černická, Jaklovce č.d. 300. 51. ročná prac. JRD.
Ján Gajdoš, Jaklovce č.d. 143. 34. ročny zam ČSD.
Mária Gregová, Jaklovce č.d 124. 43. ročna zam JRD.
Ján Hleba, Jaklovce č.d. 334. 25. ročný robotník.
Juraj Hradický, Jaklovce.č.d. 22. 30 ročný člen OOŽ.
Imrich Humeňansky č.d. 315. 52. ročný prac. ČSD.
Mária Jurtinusová č.d. 6. 21. ročná účtovníčka.
František Jusko Jaklovce č.d. 55. 24. ročný plánovač.
Adam Kaľavský, Jaklovce č.d. 111. 59. ročný prac. ČSD.
Mária Kandrova, Jaklovce č.d. 177. 36 ročná zam. školy.
Juraj Kipikaša, Jaklovce, č.d. 290. 40. ročný robotník.
Mária Kočíková, Jaklovce, č.d. 120. 41 ročná zam. ČSD.
Ondrej Kušnirák, Jaklovce, č.d. 224. 32 ročný robotník ČSD.
Štefan Lipták, Jaklovce, č.d. 365. 43.ročný skladník.
Michal Lukáč, Jaklovce, č.d. 212. 31. ročný lesník.
Mária Macková, Jaklovce č.d. 374. 38. ročná skladníčka.
Alžbeta Mazarová, Jaklovce, č.d. 156. 39. ročná rob. JRD.
Jozef Mitrík, Jaklovce, č.d. 420. 34. ročný, techník.
Jozef Mitrík, Jaklovce, č.d. 333. 48. ročný zam.ČSD.
Ján Papcun, Jaklovce, č.d. 45. 47. ročný sprievodca ČSD.
Pavol Papcun, Jaklovce, č.d. 444. 32. ročný zam. ČSD.
Ján Petrík, Jaklovce, č.d. 108. 40. ročný predseda MNV.
Pavol Pribičko, Jaklovce, č.d. 84. 27. ročný robotník.
Ján Rychnavský, Jaklovce, č.d. 193. 49. ročný zam. ČSD.
Jozef Varga, Jaklovce, č.d. 247. 33. ročný člen OOŽ.
Michal Zahornacky Jaklovce č.d. 419. 32. ročný. automech.

JRD bilancuje
Jednotné roľnícke družstvo tento rok považuje za jeden z rozhodujúcich na ceste
vpred, lebo bol rok dôležitého prelomu i v poľnohospodárstve. Dovršila sa politícka a

ekonomícka situácia. Obiloviny stoho ha 112 Plán výnosu ha 23, 6 Hektarové výnosy
jednotlivých plodín boli následovné.
Plodina
Obiloviny stoho:
PlodinahaPlán na výnosskut ha plán v qSkut.v q:
Obilov.stoho11223,6 29,9 2.6483.349
Pšenica 60 24 28,7 1.4401.724
Jačmeň 4224 32,9 1.0081.383
Ovos 1020 24,2 200. 242
Jar. mieš.19 100 661.9001.262
Oz. mieš.2 100 103 200 207
Zemiaky25 180 154,54.5004.025
Kukurica na sil 15 400 366,66.0005.500
Luky84 2727 2.2682.425
Pasienky250 7574, 3 18.75018.576
Ďatelín.tráva45 4747 2.1172.117
Tohoročný zber obilovín prebiehal veľmi dobre. Ako aj z pohľadu vidieť najvyššie
ha výnosy boli dosiahnuté u jačmeňa, ozimnej pšenice a u ovsa. Z toho vidieť, že plány
výroby obilovín bol nielen splnený, ale aj prekročený. Veľmi pomohla mechanizácia,
pretože kosba obilovín bola na 86% samoväzmi. JRD si splnilo v obilovinách
predpísané dávky štátu v množstve 1.000 q a túto prekročilo dodaním o 100 q nadplán,
ako socialistický záväzok. Plnenie výrobných úloh na úseku živočišnej výroby.
Produkt:plán:skutocnosť:
mlieko 195.000 lit 211.866 litr.
Mäso HD264,48 q283, 89q
ovčí syr49 q51q
ovčia vlna 900kg 957q
Pre porovnánie uvádzam stav hovädzieho dobytka celkom 230 kusov stoho 90
ks kráv, ovce 470 ks.

Posledné udalosti v roku 1971
Cez obec prehnal sa taký silný vietor, že ho môžem nazvať živelnou pohromou.
Postrhával striešky, škridľu, ploty. Najväčšiu škodu zaznamenal Hajduk Ervin. Strhlo
mu strechu z novopostaveného rodinného domu. Musel stavať úplne novú.
Bola ukončená výstavba vodovodu v časti pod Skaličkami a na Jarku. Celkove je
vybudované 3 346 bm vodovodu, čo sa postavilo v akcií „Z“. Pod vedením MNV stáli
75.000 Kčs rigoly v úsekoch obce. Ďalej bola opravená cesta pod Skaličkami.
Opravená cesta na Brehu – asfaltová. Pripravená je cesta na asfaltovanie do Hlinka.
Obec znovu prikrášlili uvedené akcie.

Bojaschopní požiarníci

V posledných dňoch decembra zhodnotili svoju prácu miestni požiarníci na
výročnej členskej schôdzí,. Ako ukazala správa, jaklovskí požiarníci urobili kus
záslužnej práce. Zúčastnili sa s dvomi družstvami okrskového kola vo Švedlári, kde
družstvo M. Zahornackého získali III. výkonnostnú triedu. Ďalšie družstvo v pohárovej
súťaži v Žakarovciach získalo II miesto. Ďalej vyskúšali vodné zdroje v obci v prípade
požiaru. Požiarnici v Jaklovciach nezabúdajú na dorast. Za pomoci učiteľa súdruha
Šucu zorganizovali štyri žiacke družstvá, ktoré sa zúčastnili žiackych súťaži. Počas
roka požiarníci skontrolovali verejné budovy, rodinné domy a JRD po stránke
protipožiarnej. Vďaka tejto práci od roku 1962 obec nezaznamenala vznik požiaru.
Včele tejto organizácie je znovu zvolený za predsedu Ondrej Macko. Predseda
organizácie odovzdal 16 požiarníkom ďakovné listy za prácu, ktorú preukázali na
úseku požiarnej ochrany.
Pre porovnanie uvádzam počet sobášov v obci 38. Počas roku narodilo sa 31
detí. zomrelo v obci 15
Údaje zapísané do kroniky ich správnosť potvrdzuje :
Predseda MNV:
Člen rady MNV:
Kronikár obce :
(podpisy členov sú v kronike na str.195)

Rok 1972
V prvých dňoch Nového roku započali prípravy osláv 27. výročia oslobodenia.
Dedinská organizácia strany, rada MNV spolu so složkami Národného frontu v
našej obci pripravili dôstojné oslavy v našej obci. Cez obec prešiel sprievod pri budove
MNV sa zastavil,kde boli spomienkové oslavy v našej obci. Spomienky na oslobodenie
sú oto cennejšie, lebo naša obec bola oslobodená v prvé dni nového roku, kedy sa
naši občania pripravujú na obecnú slávnosť ponašomu hostina. Práve na hostinu
každoročne si pripomíname i oslobodenie našej obce. V ten deň sovietski vojaci
vyhnali posledných nemeckých vojakov z našej obce. Po krátkej spomienke, ktorú
predniesol predseda MNV s. Petrík za účasti zložiek v našej obci, zavesil na pamätnú
tabuľu veniec. Počas slávnosti pri pamätnej tabuli sa striedali čestné stráže zložene z
ľudovej milície, členov požiarneho zboru, pionierskej a sväzáckej organizácie. Boli
zahrané hymny a internacionála. Výstavné a propagačné skrinky osvetovej besedy
boli vhodne upravené vo forme výstavky z priležitosti 27. výročia oslobodenia našej
obce.

Spracovanie azbestu
V mesiaci januári naše ženy z obce dostali ďalšiu priležitosť zamestnania. V
objekte Bohová dolina otvorila sa nová drviareň na granuláciu azbestu. Táto surovina
sa nachádza v našej obci na Dlhých lúkach, tam sa doluje zo šachiet vozíkmi, von do
zasobníkov, odtiaľ ho autami odvážajú na spomenutú drviareň. Rozdrvený azbest

pracovníčky sáčkujú do vriec a odchádza na ďalšie spracovanie. Taktiež je
kolaudovaná socialna budova s kanceláriami.

Zmena vo vedení T.J.
29. januára Telovýchovná jednota bilancovala svoju prácu za uplynulé funkčné
obdobie. Je to organizácia dosť mohutná v pomere má viac mladých členov. Ročnou
náplňou tejto organizácie je hlavne futbalový oddiel. Pokladám za potrebné uviesť
nedostatky, v krátkosti pre porovnanie. Futbalisti prvého A mužstva hrali pred dvomi
rokmi v II. triede okresnej súťaže. Pravda počas sezóny vypadli s tejto súťaže pre slabo
produkovaný futbal. Tu je potreba zdôrazniť, že po každej stránke mali zabezpečené
podmienky od funkcionárov výboru tejto organizácie aby mohli hrať futbal na úrovni ich
predchodcov. Pravda ani v roku 1972, fanuškovia našej obce sa nedočkali lepšieho
futbalu,(f), hoci na výročnej schôdzi kládli vinu diskutujúci na predsedu a tento bol
zmenený. Zvolený bol s. Hradický Juraj, pritom nastali ďalšie zmeny vo výbore. Ani to
nedonieslo očakávané výsledky lebo v jesennej sezóne v III. triede okresnej súťaže
obstáli na poslednom mieste. Dorast sa umiestnil na 2. mieste. Žiacke mužstvo sa
umiestnilo na 2. mieste. Ženská futbalová jedenástka, ktorá sa prebojovala do II ligy
Slovenská, jesenné kolo skončila na 4. mieste.

Divadlo OB
Mesiac január uzavreli divadelní ochotníci Osvetovej besedy. Nacvičili hru
„Ženba“, od spisovateľa Gogoľa. Táto veselohra sa obecenstvu páčila, za čo
ochotníkov odmenili potleskom. Sála bola vypredaná do posledného miesta na
sedenie. Tu je potrebné zdôrazniť, že u nás je veľky záujem o divadelné predstavenie
zo strany občanov, najmä keď hrajú naši miestní ochotníci.

Žiaci sa vedia zabávať
Plesovú sezónu nenechali si ujsť i naši žiaci. Pod vedením pionierskej
organizácie škola usporiadala spolu za finančnej podpory Združenia rodičov a
priateľov školy maškarný ples v miestnosti kulturného domu. Plesu sa zúčastnilo 130
masiek. Odovzdalo sa 43 cien ohodnoteným maskam. Vedeniu školy a pionierskej
organizácíi sa podarilo splniť cieľ nielen čo do poču masiek a zábavy, ale i po
technickej stránke pripraviť mládež na verejné pobavenie. Hodnotí sa vtit a
vynaliezavosť žiakov v zhotovovaní si masky ktoré boli slušné a uhľadné – zábavné.
Tu je potrebné pripomenuť, že v minulosti žiaci sa zúčastňovali takých podujatí v
rôznych dedinských starých sukniach, šatách atď. Dnes je to po tejto stránke na lepšej
ceste, ba stále take podujatia sa v obci zdokonaľujú.

JRD sa rozrásta
11. februára v kultúrnom dome konala sa výročná schôdza Jednotného
roľníckeho družstva. Na tejto schôdzi nielen bilancovali prácu za predchadzajúci rok,
ale to bola schôdza prijímania ďalšieho družstva pod jedno vedenie, a to Veľkého
Folkmára. Táto udalosť nasvedčuje, že naše obecné družstvo po hospodárskej
stránke v okrese je na úrovni.Tieto úspechy môžeme pripísať vedeniu družstva pod
vedením predsedu s. Buňu Juraja. Po zhodnotení stavu družstva a schôdzkovej
oficiálnej časti nasledovalo družné pobavenie s členmi JRD V. Folkmára, po ich
nazvané „krstiny“.

DO KSS hodnotí prácu
20. februára konala sa Výročná členská schôdza Dedinskej organizácii strany v
miestnosti Základnej deväťročnej školy. Správu predniesol predseda DO KSS
s.Papcun Ondrej. Zhodnotil veľmi dôležitu úlohu, ktorú strana zabezpečovala, a to
prípravu priebeh volieb do zastupiteľských orgánov. Ďalej predniesol úlohy XIV. zjazdu
strany rozpracované na naše pomery. V ďalšej časti zhodnotil prácu zložiek, ktoré sú
združené v Národnom fronte.

Výročie FU
Po tak dôležitej akcii v našej obci, ako je výročná členská schôdza strany,
nasledovala ďalšia významná udalosť – oslavy 24.výročia (Feb.)Februárových
udalostí. Naši občania sa zúčastnili osláv 25. februára v miestnosti kultúrneho domu.
Hlavný referát pre účastníkov osláv predniesol predseda DO KSS s. Papcun.
Zdôraznil, že Februárové víťazstvo nad reakciou znovu potvrdilo známu leninskú
poučku o tom, že robotnícka trieda môže plniť svoju úlohu vedúcej sily pracujúcich más
v boji za socialistickú premenu spoločnosti len za podmienky, že na čele stojí ídeovo
a organizačne stmelený predvoj – komunistická strana. Po referáte Základná
deväťročná škola predviedla pestrý kultúrny program. Po žiackom programe Osvetová
beseda vystúpila s ľudovou hudbou, predstavili sa prvýkrát s novými hudobnými
nástrojmi. Spevokol k hudbe zorganizoval zväz žien. Nacvičený program uvádzali
členovia zväzu socialistickej mládeže. Program účastníkom osláv sa veľmi páčil, čo
nasvedčovalo to, že rôzne ľudové piesne obecenstvo donutilo svojim potleskom
opakovať. Súbor viedol a nacvičil Hrubčo Imrich. V súbore učinkovali i staršie ženy,
mamičky, ktoré už dávno jaklovský kroj zavesili na kliniec. Ale pri takých akciach je u
nás dobrým zvykom povyťahovať kroj a sa vyparádiť ako členky súboru a to je to
všetko cenejšie a výraznejšie. V rámci oslav prebiehali rôzne kultúrne akcie. Osvetová
beseda spestrila kultúrny program pozvala z obce Víťaz divadelných ochotníkov, ktorí
zahrali divadelnú hru „Kmotrovci“. Dobrovoľny požiarny zbor nacvičil divadelnú hru a
zahral „Oklamaný manžel“. Ako som už uviedol, naši občania chodia radi na divadelné
predstavenia, čomu nasvedčuje návšteva na divadelných predstaveniach.

Jarné upratovanie
Rada miestneho národného výboru zabezpečila novú ohradu v priestoroch
národného výboru. Postarala sa a zabezpečovala práce pri pomníku, úprave priestoru
a postavenie nového oplotenia. Týchto prác zúčastňovali sa občania i mimo členov
Zväzu protifašistických bojovníkov. Občania si splnili záväzky, ktoré uzatvárali z
priležitosti Februarových udalostí. Požiarnici urobili väčšie upratovanie v požiarnej
zbrojnici, mladší členovia zboru robili preventivnu prehliadku v obci. Tejto práci sa
venuje náležitá pozornosť zo strany MNV a výboru organizácie. To,že
nezaznámenavame požiar v obci z roka na rok, môžeme pripísať hore uvedenej práci.
Požiar nebol od roku 1963 v našej obci.

Oprava kostola
Pamiatkový ústav v Prešove a ONV v Spišskej Novej Vsi vydal povolenie
farskému úradu a cirkevnému výboru, ktorý je založeny v obci o postupe prác pri
oprave kostola. Táto budova je stará okolo 900 rokov a preto je vedená ako stará
vzácna pamiatka. Náhrobné kamene od kostola boli prevezené na miestný cintorin.

Plenárne zasadnutie MNV
Hlavným bodom druhého plenárneho zasadnutia bolo zhodnotiť kultúrno –
osvetovú prácu za uplynulé obdobie r. 1971 a prácu školskej a kultúrnej komisie. Táto
komisia zabezpečovala načas štátno – politicke akcie, starala sa o propagáciu agitáciu
v dostatočnom množstve. O kultúrne vyžitie pre občanov bolo dobré zabezpečované
a postarané.

Oslavy 1. mája
V tomto roku taktiež základná deväťročná škola v predvečer Prvého mája
uskutočnila sprievod cez obec na čele s transparentami, vlajkami. Občania sa radi
pozerajú na našu mlaď, ktorá v sprievode skanduje, spieva. V tento večer postavajú
hlúčky ľudí pred domami a očakavajú sprievod spestrený lampiónmi. Ráno 1. mája
miestný rozhlas urobil budíček rezkou obľúbenou hudbou, za doprovodu májového
príhovoru vedúceho rozhlasového krúžku učiteľa s. Mirvaja. Okolo 7.15 hodine
odoberajú sa, či už mládež, dospelí a starší žiaci na hlavne slávnosti Gelnickej doliny
do Gelnice. Večer býva tradične ľudová veselica v kultúrnom dome.

Príprava osláv DPZ

V mesiaci júni výbor dobrovoľného požiarného zboru pripravil sústredenie
družstiev pri priehrade, ktoré má za účel dôkladne sa pripraviť na súťaž družstiev ktoré
(sa) má sa kónať vo Folkmari. Sústredenia sa zúčastnili tri družstva mužov a jedno
družstvo žien, po prvý krát. Za mužov súťažia jedno družstvo najstarších, ktorému velí
s. Eliáš Imrich, stredné družstvo, ktorému velí Jalč Jozef, najmladšie družstvo, ktorému
velí Kalináč Zoltán, družstvu žien velí Jurtinusová Mariena. Za sústredenie zodpovedal
predseda organizácie Macko Ondrej, členovia Jakubišin Imrich, Almaší. Za výcvikovú
časť a celú prípravu v požiarnom útoku veliteľ DPZ s. Zahornacký Michal. O týždeň
družstva sa zúčastnili súťaže vo Folkmári. Naše družstva obstáli veľmi dobre na
popredných miestach. Dva družstva získali II. vykonostnú triedu, družstvo žien III.
vykonnostnú triedu. To bol najlepší dar oslavám 50. výročia založenia dobrovoľného
požiarneho zboru v našej obci. Vyslužilá generácia požiarníkov spokojne a s radosťou
víta také úspechy svojich zástupcov. 9. júla konali sa oslavy 50. výročia založenia
dobrovoľného požiarného zboru v našej obci. Na týchto oslavach zúčastnili sa i
požiarne zbory zo susedných obcí. Zraz požiarníkov bol pred požiarnou zbrojnicou na
Vyhone. Za doprovodu hudby pochodovali účastníci osláv cez obec k ZDŠ. Tam bola
zhotovená slávnostná tribúna. Oslavy otvoril veliteľ požiarneho zboru s. Zahornacký,
pädesiat ročnú prácu požiarneho zboru zhodnotil s. Kavulič. Slávnostný príhovor
predniesol predseda OV DPZ s. Fifik. Po prejavoch a pozdravoch prednesených
hosťami osláv boli odmenení medailami najstarší požiarnici a zakladatelia i aktívni
členovia požiarneho zboru. Účastnici osláv si prezreli ukážky hasenia požiaru od
najprimititívnejšieho spôsobu, po modernú techniku. Po skončení účastníci sa znovu v
sprievode i s dychovou hudbou odobrali na miestne ihrisko k spoločnému obedu. Tam
do rána pokračovala ľudová veselica. Túto celú akciu pripravoval prípravný výbor.
Predseda tohto výboru bol s. Kavulič Jozef, tajomník Eliáš Imrich členovia Jakubišin
Imrich st. Engeľ Ján, Macko Ondrej st, Petrík Ján, Kipikaša Juraj, Almaši Ondrej,
Papcun Pavel, Zahornacky Michal, Grega Ján.

