Rast životnej úrovne v našej obci
XV. zjazd Komunistickej strany Československa, ktorý sa konal v apríli tohto
roku, na základe hlbokej analýzy posúdil etapu vývoja strany a našej spoločnosti.
Bilancia uplynulých rokov päťročnice presvedčivo ukazuje, že celá naša hospodárska
politika strany, všetko jej úsilie o rozvoj národného hospodárstva, malo skutočne za
cieľ vyššie uspokojovanie potrieb a ďalšie upevňovanie životných istôt ľudu, a to na
základe trvalého rozvoja a zvýšovania efektívnosti spoločenskej výroby. Dobré
výsledky nášho ekonomického rozvoja sa presvedčivo premietajú do vzostupu
hmotnej a kultúrnej úrovne nášho ľudu. Tieto veľké úspechy boli dosiahnuté zásluhou
veľkej obetavej práce našich občanov, komunistov i nestranníkov a vďaka tomu, že
našu spoločnosť vedie KSČ, ktorá za svojej 55. ročnej existencie už neraz prejavila
svoju múdrosť a skúsenosť vo vedení robotníckej triedy a pracujúcich más. Tieto naše
úspechy sú podmienené tiež tým, že na tejto víťaznej ceste kráčame spolu s ostatnými
socialistickými krajinami po boku veľkého Sovietskeho zväzu, nášho verného priateľa
a spojenca. Pozitívne výsledky v hospodárskom rozvoji a celej socialistickej
spoločnosti sa prejavili aj v rozvoji našej obce. Bývanie, ako jedna zo základných
podmienok životnej úrovne obyvateľstva patrilo niekedy medzi zanedbavané sociálne
otázky pracujúcich. Podstatne je zlepšená vybavenosť domácností. Občania dnes
vlastnia 392 kusov pračiek, 415 kusov televízorov chladničiek 177kusov. a osobné
autá, ktoré boli niekedy považované za prepych, dnes sa stávajú dennou potrebou
obyvateľov. V roku 1975 ich počet vzrástol na 48 a dnes naši občania motorové osobné
auto vlastnia v 64 prípadoch. Počas rokov 1971 – 1976 sa postavilo v obci 36
rodinných domov, 10. rodinných domov je rozostavaných. Doposial sú evidované 256
rodinných domov, v ktorých sú kúpeľne. Doposiaľ naši občania majú zavedený telefón
do svojich bytov v 58 prípadoch. Počet dôchodcov v obci je 355, ktorým sa vypláca
mesačne 314.000 korún na dôchodkoch. Na úseku školstva máme v užívani 17 triednu
školu, na ktorej vyučuje 22. učiteľov. Sú učebne pre politechnickú výchovu, telocvičňa,
kuchyňa a jedáleň. Materská škola je rozšírena na trojtriednu, kde sa vyučuje 90 detí,
zároveň sa tu stravuju. Na MŠ vyučuje 6. učiteliek. O stravovanie sa stará Mária
Kandrová vedúca, Anna Eliašová samostatná kuchárka, Anna Papcunova
pomocníčka v kuchyne.
V tomto roku pre občanov byvajúcich pri kaštieli bolo zabezpečené rozšírenie
vodovodu, taktiež dokončenie sekundárnej siete, čo znamená, že je už zabezpečené
i vonkajšie osvetlenie k rodinným domom, a to modernými výbojkovými lampami.
Sekundárna sieť bola rozšírena v časti obce Tajch. Vonkajšie osvetlenie je vymenené
v časti obci. Na tomto úseku zaslúžia si pozornosť Dezider Petrík č.309,Ján Kapinus
226, ktorí pracovali na výmene brigádnicky. Hoci materiál a finančné prostriedky
predseda MNV s. Petrík zabezpečil, i napriek tomu nezobral tu prácu žiaden Okresný
podnik.
Predseda a rada MNV vedia prácu v obci organizovať a práce reálne plánovať.
Len za tých podmienok v každom roku zlepšuje sa a zveľaďuje našu obec. V tomto
roku znovu bola dokončená práca na regulácii miestneho potoka od Šmigronda
smerom k predajni mäsa. V úseku Breh bol zhotovený betónový prechod smerom k

Fronu. Bola opravená a vybetónovaná studňa v Šmigronde, ktorá slúži občanom v
prípade mimoriadnej poruchy na miestnom vodovode. I pomocou našich športovcov
skončené sú práce na železnom zábradlí okolo ihriska. Zhotovená je nová ohrada
okolo pozemku Materskej školy. Vybágrovaný jarok v Hlinku od nánosu. Rada MNV
vyšla v ústrety občanom, bola zhotovená v predsieni kultúrneho domu miestnosť, ktorá
slúži ako kuchyňa pri poriadaní svatieb v obci. Vymenované uskutočnené akcie boli
zahrnuté vo volebnom programe, ktoré sa plnili, ale hodne rôznych drobných akcii pre
zveľaďovanie obce bolo urobených i mimo stanoveného volebného programu ako
napr. vybudovanie betonového mostu v Hlinku.

Práca poľnohospodárov
Čo sa týka poľnohospodárov,rok 1976 bol rokom extérnym. Nadmerné sucho
ubralo na prírastkoch a dojivosti no na druhej strane ukázala sa možnosť, ako čeliť
týmto problémom hlavne v rastlinnej výrobe. Je potrebné konštatovať že dosiahnuté
výsledky u obilovín sú nie náhodilé, ale že pokrok v agrotechnike, použitie vysoko
vykonných sovietskych odrôd a kvalita hnojenia zmiernila dopad sucha , a čo je
zvláštne, okrem zemiakov a kukurice na siláž v rastlinnej výrobe, sa úlohy vysoko
prekročili. Jedná sa tu o súhrn opatrení, na čele ktorých stáli naši ľudia, naši
družstevníci a ktorí svojou poctivou prácou vedeli dokázať, že dnes sa dá čeliť a
doriešiť každý zložitý problém. Družstvo hospodári na 1687 ha poľ. pôdy. Z tejto
výmery máme však len 326 ha ornej pôdy. Zlučením JRD Jaklovce, Veľky Folkmár,
Kojšov a Žakarovce sa naskytli veľké možnosti v rozvoji poľnohospodárskej
veľkovýroby.
Pre porovnanie uvádzam ha výnosy :
Pšenicaplán24.qskutočnosť 35, 0
Raž 22 -//- 27, 0
Jačmeň 22 -//- 31, 2
Zemiaky 200,0 -//- 104, 1
Kukurica na siláš350,0 -//- 170, 7
Stav zvierat :
Kravy plán 250 kusov skutočnosť 250ks.
Ovce 1693 -//- 1731//
Brojlery 6650 -//- 6830//
Nadojené mlieko:
Plán 535 00 -//- 474 756 l
Výroba sýra -//- 19 400 -//- 20 171 kg
Prírastok teliat:
Plán 16 020 kusov -//- 17 750 kus

Dodávky poľnohospodárskych výrobkov :
Mliekoplán 440 000 skutočnosť 441 396
Vlna -//- 19 400ň -//- 20 150
Mäso HD -//- 30 300 -//- 30 623
Hydinové 80 000 -//- 89 556
Na úseku mechanizácie sú problémy pretože rozmiestnenie pozemkov na našom
družstve je najhoršie v našom okrese. To si vyžaduje zvýšené úsilie všetkých
zaintresovaných zamestnancov, ktorí na mechanizácii pracujú. Mechanizačné
prostriedky pre terennu nedostupnosť sa nedajú plne využiť. I napriek rôznym
ťažkostiam plánované výsledky z hospodárenia boli splnené ako celok, tiež i podľa
stredísk. Popri plnení plánovaných úloh plnili sa i úlohy investičnej výstavby v rámci
stavebnej skupiny, ktorá pracovala na úpravách vo vnútri kaštieľa, kde v krátkej
budúcnosti sa otvorí jedáleň s celodenným stravovaním zamestnancov JRD.

Smrteľný úraz
8.8.1976 Jozef Rendoš 9. ročný Popod Výhona vybehol zo dvora na cestu a
nešťastnou náhodou zrovna pod idúci autobus. V ten deň zomrel v nemocnici
následkom úrazu na hlave.Pohreb menovanému zorganizovala ZDŠ spolužiaci.
Zúčastnilo sa väčšie množstvo občanov našej obce a okolia. Tak na poslednej ceste
mladého Jozefa odprevadili dôstojne občania. Pre mládež je výstrahou uvedené úrazy
najmä byvajúcich kolo hlavnej cesty, aby sme v budúcnosti nemuseli zaznamenávať.

Príprava volieb do zastupiteľských orgánov
Predvolebná kampaň a voľby prispievajú k upevneniu jednoty robotníkov,
roľníkov, inteligencie a ostatných vrstiev pracujúcich k zjednocovaniu celej
socialistickej spoločnosti. Zárukou tohto cieľa je komunistická strana, ktorá jediná je
schopná organizovať široké masy pre plnenie tohto programu a záujmy pracujúcich.
Na základe uznesenia výboru straníckej organizácie bola príprava a priebeh volieb do
všetkých stupňov zastupiteľských orgánov rozčlenená do obdobia príprav a
následných III fazového zabezpečenia tejto, po konaní XV. zjazdu KSČ
najvyznamnejšie spoločensko – politickej akcie v našej ČSSR.
V I. etape bolo cieľom najširšie oboznámenie sa občanov so závermi XV. zjazdu
KSČ, krajskej a okresnej konferencie, strany s úlohami 6.PR a volebného programu
obce na obdobie 1976 – 1980 na verejnej schôdzi strany v našej obci.
V II. etapa : Bolo to obdobie vysokého aktívneho politicko – organizatorského
úsilia a práce výboru straníckej organizácie. Otvorené Agitačne stredisko s
dokumentačným materiálom a rozvojí obce, okresu a štátu. Pozitívnu masovo –
politickú účinnú úlohu medzi občanmi – voličmi, zohrala vydanie dedinských novín
„Jaklovčan“, pravidelné odvysielávanie rozhlasových relácii, názorná agitácia,

zaisťovaná učiteľmi ZDŠ a Osvetovou besedou, agitácia realizovaná agitačnými
dvojicami a desiatkarmi – registrovanými členmi DO KSS. Všetko úsilie a politický a
organizačne vysoko náročnej práce tejto etapy bolo korunované úspešnou realizáciou
verejnej schôdzi strany, ktorá sa konala dňa 27.9.1976 pri predstavovaní kandidátov
do všetkých stupňoch zastupiteľských orgánov. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny
program Osvetovej besedy, nacvičení Imrichom Hrubčom. SZM a hlavnu časť
programu prispela ZDŠ. V III etape : Začalí inštruktáže agitátorov, predsedov
spoločenských organizácii Narodného frontu, členov volebných komísii, pohovorybesedy s mladými očami pristupujúcimi k voľbam po prvý krát, zaistenie technického
zabezpečenia volieb, politicko – názornej účinnosti všetkých foriem agitačnej práce,
pútače, nástenky, dedinské noviny, rozhlasové relácie a pod. Veľká pozornosť sa
venovala pripravenosti vstupného areálu i samotnej volebnej miestnosti, kde boli
inštalované(samotnej volebnej miestnosti) agitačno - propagačné panely, nástenné
noviny a fotodokumentačný materiál zo života práce voličov, občanov obce, JRD,
Vápenky, Prefy, kult. činnosti, oddychu i realizácie spoločensko – športového a
odychového využitia občanov. Vysoko pozitívnu úlohu zohrali pre zdravý priebeh
volieb miestna, okrsková a obvodná volebná komísia.

Volebný akt
Bol slávnostne otvorený o 14.00 hod v prvý volebný deň volieb. V slávnej nálade,
manifestačne pristupili k voľbám ako prví zamestnanci závodu Prefy a Vápenky pod
vedením straníckych odb. orgianizácii i hospodárskym vedením týchto závodov, JRD,
ZO – SZŽ, členovia zákl. org. Požiarnej ochrany, členovia základnej organ. SZM,
Zväzarmu a TJ, čím spontánne vyjadrili svoj vzťah k nášmu soc. zriadeniu, politike a
zámerom našej komunistickej strany a vlády ČSSR.
Do 17. hodiny odvolilo v prvý volebný deň z celkového počtu 1.292 – 1.168
voličov. Priebeh prvého volebného dňa bol nadmieru slávnostný a radostný. Ovplyvnilo
ho vystupenie spevácko – tanečného súboru OB z Margecian v čase od 15,00 hod. do
15.40 hod., folklorného súboru OB z Kojšova s vystúpením „Kojšovskej svadby“ a
vystúpenie 36 člennej dychovej hudby OB z Helcmanoviec, ktorá koncertovala pred
volebnou miestnosťou. Treba konštatovať, že neprogramované vystúpenia súborov i
programované vystúpenia dychovej hudby z Helcmanoviec prispelo ku skutočnosti, že
prvý volebný deň stal sa pre občanov – voličov obce Jakloviec dňom radostným,
vyjadrený spontánnym súhlasom politiky našej strany. Starostlivosť, organizátorsko
politická práca straníckej organizácie MNV, spoločenských org. NF, agitačného
strediska, OB i vedení závodov Vápenky i Prefy, JRD, kolektívu učiteľov ZDŠ a v
nemalej miere pomoc OV – KSS a ONV cestou splnomocnených aktivistov vyústila v
poslednej fáze spoločensko – politickým efektom volieb, keď svoju občansku
povinnosť a tým súčastne aj preukázanie príslušnosti k nášmu politickému zriadeniu,
preukázalo do 11. hod. v druhý volebný deň 100% voličov – občanov obce Jaklovce.
V druhý deň volieb Okrsková volebná komísia sa ulohami podelila a jej členovia

navštivili z volebnou urnou nemocných voličov, prestarlých a uputaných na ložko v
počte 46.
Do oficialného ukončenia volieb, t.j. do 14 °°hod. v druhom volebnom dni
23.10.1976 nastal k celkovému počtu voličov prírastok v počte + 8 voličov voliacich na
voličské preukazy, t.j. spolu vo voľbách do všetkých stupňoch zastupiteľských orgánov
v obci Jaklovce pristúpilo celkom 1300 voličov. Voľby v roku 1976 v obci Jaklovce
možno označiť za najúspešnejšie, najspontánnejšie a najradostnejšie v období po
víťazstve pracujúcej triedy, nastolení a výstavbe soc. spoločnosti v našej ČSSR.
Pre nastavajúce volebné obdobie sú zvolený nasledujúci poslanci :
Baluchová Oľgavek 49, robotníčka Jaklovce č d. 444
Dorko Františekvek 26, robotník Jaklovce č.d. 135
Šimová Františka vek 23,učiteľka Jaklovce 317
Gajdoš Ján vek 39, majster ČSD Jaklovce 188
Gregová Máriavek 48, robot. JRD Jaklovce 378
Hleba Ján vek 30, robotník Jaklovce 237
Hradisky Jurajvek 35, člen ZOOŽ Jaklovce 121
Jusko Františekvek 29, dielvedúci Jaklovce 76
Kaľavský Adamvek 34, robotník ČSD Jaklovce 91
Kandra Jánvek 22, robotník Jaklovce 157
Kandrova Máriavek 41, vedúca ŠJ. Jaklovce 236
Kandrová Margita vek 40, telefonistka Jaklovce 32
Kipikaša Juraj vek 45, robotník Jaklovce 9
Kipikašová Annavek 24, technička Jaklovce 345
Korfantová Veronika vek 23, pracov. MNV Jaklovce 296/6
Kušnirák Ondrej vek 37, robotník Jaklovce 342
Lipták Štefanvek 48, skladník Jaklovce 71
Lukáč Michalvek 36, lesník Jaklovce č.d. 284
Macková Máriavek 43, skladníčka Jaklovce 479
Mazarová Alžbeta vek 44, pom. kuchár Jaklovce 171
Mitrík Františekvek 22, robotník Jaklovce 191
Mitrík Jozef vek 53, vlakvedúci Jaklovce 146
Papcunová Helenavek 26, techníčka Jaklovce 193
Papcun Jánvek 52, sprievodca Jaklovce 165
Papcun Pavolvek 37, majster ČSD Jaklovce 104
Petrík Ján vek 45, predseda MNV Jaklovce 175
Pribičko Pavolvek 32, robotníkJaklovce 11
Richnavský Ján vek 54, sprievodca ČSD Jaklovce 254
Varga Jozef vek 38, člen ZOOŽ Jaklovce 373
Zahornacky Michal vek 37, automechaník Jaklovce 403

Prvé zasadnutie MNV

Zasadnutie MNV sa uskutočnilo 18.11.1976 v zasadačke JRD v Kaštieli. Na
tomto zasadnutí boli volene orgány NV a komísie. Rada MNV : Petrík Ján, Zahornacky
Michal, Gajdoš Ján, Kaľavsky Adam, Mitrík Jozef 146, Kandrova Mária, Gregová
Mária, Richnavsky Ján, Papcunová Helena 193.
Komísie : Finančná, Kultúrno školská, Stavebná, Komísia pre ochr.verejného
poriadku, Komísia pre mládež a telovýchovu.

Orientačné preteky
V závere roku zaznamenávam športovo brannu akciu ktorá sa v našej obci ešte
nepredvádzala. Výbor Zväzarmu usporiadal „Jazdu zručnosti I. ročník osobných
motorových vozidielô“.
Po otvorení pretekov predsedom zväzarmu Eliášom Danielom a príhovore
predsedu MNV a dôkladnom oboznámeni s pravidlami pretekov, účastnici spolu s
funkcionármi odobrali sa v sprievode k pomniku padlích. Za účasti zhromaždených
občanov položili veniec zhotovený z červených ruží v počte 31 kusov ako symbol 31.
výročia oslobodenia našej vlasti. Po slávnom akte položenia venca, za pretekárov
predniesol sľub Mitrík František. Na ihrisku bol štart. Zhotovená bola čelná stena, na
ktorej bol vkusne umiestnený program, pravidla bodovania za jednotlivé výkony.
Zároveň bola výstavka hodnotných cien za víťazstvo v orientačných pretekov. Na to
podujatie zišlo sa vo väčšom počte našich občanov, pre ktorých bolo pripravené
celodenné občerstvenie.
Pre porovnanie uvádzam počet narodených detí : 46 Uzavretých sobášov : 46
(matričny stav). Zomrelo : 18
Údaje zapísané do kroniky ich správnosť schválila rada MNV dňačíslo uznesenia:
Predseda MNV:
Člen rady MNV:
Kronikár obce:
( podpisy členov sú v kronike na str.281)

Rok1977
Po úspešnom splnení úloh prvého roku 6. päťročnice nastúpili sme do druhého
roku. Tento rok bude sa niesť v znamení osláv 60. výročia Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie k plneniu záverov XV. zjazdu KSČ s vedomím a uskutočnením
programu XV. zjazdu čo naplní odkaz Veľkého Oktobra.
V nastavajúcom roku budeme ďalej zvyšovať náš podiel pri výchove našich
občanov, najmä mladých ľudí a upevňovať ich vzťahy k Sovietskemu zväzu. Celoročnú
prácu budeme usmerňovať v znamení vynikajúcich výsledkov ZSSR vo všetkych
oblastiach života sovietskej spoločnosti, vysvetľovania predností socializmu pred
kapitalizmom a tak čeliť svojou prácou antikomunistickej propagande.

O niekoľko dni v novom roku si občania našej obce pripomínajú spolu s
funkcionármi NF (Národného frontu) 32. výročie oslobodenia obce pri pamätnej tabuli
umiestnenej na budove MNV. Oslavy v tomto roku boli reprodukované do miestneho
rozhlasu. Príhovor predniesol predseda Národného frontu s. Grejták. Príhovor bol o to
slávnostnejší, že po tak uspešnom zakončení piatého roku piatej päťročnici a po
splnení stanoveného volebného programu naša obec sa stáva od oslobodenia z roka
na rok krajšia, stanovené úlohy sa plnia podľa harmonogramu pri vynaloženom úsili
rady MNV a výboru DO KSS, kde funkcionári pracujú oddane pri zaisťovaní
stavebných akcii v obci. Počas osláv pri pamätnej tabuli bola čestná stráž z radov
požiarneho zboru, Pionierskej organizácii a Ľudovej milície. V závere predseda NV a
predseda DO KSS spolu s predsedom Národného frontu pripli veniec na pamätnú
tabuľu na znak vďaky za našu slobodu. Z príležitosti oslobodenia obce i v tomto roku
bola zachovaná tradícia, že mládež sa v sobotu a nedeľu zíde spolu s občanmi na
veľkej „Antonovskej veselici“, poriadanej zakl. org. Zväzu požiarnej ochrany v obci.
Organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov na počesť spomienkových osláv
uskutočnila besedu na škole s priamymi účastníkmi odboja.

Kultúrno výchovný plán
Rada Osvetovej besedy na prahu Nového roku pripravila – spracovala plán pod
názvom „Jednotný plán kultúrno – osvetovej práce pre našu obec“. Stanovila úlohy pre
kultúrno – osvetovú činnosť pre obdobie roku 1977. Ako sa má uberať práca napríklad
v smere, v Štátopolitickej výchovnej činnosti Mimoškolského vzdelania dospelých a
mládeže.
Výchova umením a záujmová umelecká činnosť.
Riadenie kultúrno – osvetovej činnosti atď. Na úseku masovo politickej práce
bude činnosť zameraná na ďalšie rozvíjanie a prehlbovanie politickej výchovy medzi
občanmi. Cieľom tejto činnosti musí byť formovanie nového človeka, budovateľa
vyspelej socialistickej spoločnosti. Tento rok tvorí ďalšiu kapitolu našich novodobých
dejín.

Spomienka na Februárové víťazstvo
Každý rok si s úctou pripomíname slávne februárové dni z roku 1948.
Pripomínanie si tento významný medzník našich najnovších dejín, pretože vo Februári
1948 naša robotnícka trieda a ostatní pracujúci pod vedením KSČ rozhodne vystúpili
proti buržoáznej reakcii a na obranu revolučných vymožeností. Definitívne sa vyriešila
otázka politickej moci v našej vlasti. Československo mohlo vykročiť na novú cestu
socialistickej výstavby. Robotnícka trieda vo zväzku s ostatnými pracujúcimi zvíťazila
pred 29. rokmi preto, že na jej čele stála marxisticko – leninská Komunistická strana
československá, ktorá sa v priebehu predchadzajúcich triednych a národných zápasov
stala uznávaným politickým vodcom väčšiny ľudových más. Môžeme preto povedať,

že bez komunistickej strany by nebolo februárového víťastva a bez toho víťazstva by
nebolo ani našej socialistickej prítomnosti. Tak to chápu naši občania.
24. februára boli uskutočnené oslavy v kultúrnom dome spojené s kultúrnym
programom našej školy. Po oslavách bola usporiadaná verejná schôdza s občanmi,
na ktorej sa dozvedeli o úlohách, ktoré sa budú riešiť v tomto roku v našej obci.
Zároveň bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu záhradku, kde boli odovzdané vecné
odmeny tým, ktorí sa v súťaži umiestnili na popredných miestach. Hodnotenie tejto
súťaže prebieha v letnom a jesennom období. Už i v tejto sezóne badať záujem
občanov o túto súťaž. Naše záhradky sú z roka na rok peknejšie a pribúda ich viacej.
Môžeme potvrdiť, že súťaž doniesla svoje ovocie na tomto úseku, vzbudil sa záujem
o pestovaní kvetín ozdobných kríkov. V súťaži MNV mieni pokračovať i v nastavajúcej
sezóne.
Záväzkové hnutie je ďalej zamerané k 60. výročiu Veľkej Oktobrovej revolúcie a
pri úprave fasád rodinných domčekov, kovových ohrád, ktoré občania natierajú
pestrými farbami, pritom sami si dopestujú kvetinové záhony, tak sa naša obec stáva
z roka na rok krajšia. Pri tejto dobrej práci občanov pravda pokladám za potrebné sa
zmieniť i o pár nesvedomitých, ktorí nám na okrajových úsekoch obce znečisťujú
odpadkami – burinou ktorú doma vyhrabú. I tu súťaž zohrala dôležitú úlohu v
prevýchove občanov, kde im väčšina dokazuje, že mať čisto okolo svojich pozemkov
a okolí dnešné tempo vývoja a socializácie dediny to vyžaduje, ba chcú chvíle odychu
prežívať v dobrom, čistom prostredí. Na tomto úseku ide MNV občanom v ústrety pri
zabezpečovaní dostatok koniev na smetie. Pravda, že každa nová obec občas
dôsledne neplní svoj účel ako napr. odvoz smetí. V poslednom čase sa pomerne dobre
dodržuje harmonogram odvozu, ktorý je závislý na dostatku pracovných síl a záujem
o menej kvalifikovanú prácu.

ZK Imuna v Jaklovciach
Na záver mesiaca Československo Sovietského priateľstva Osvetová beseda
našej obce pozvala divadelný súbor Závodného klubu ROH IMUNA zo Šarišských
Michalian. Predstavili sa hrou kabaretnou paródiou na slovenské ľudové zvyky, povery
a obyčaje, pod názvov „U nás taká obyčaj“ alebo „Len aby sme v hanbe nezastali!“.
Účasť bola priemerná. Po predstavení bolo spoločné posedenie s členmi ochotníckeho
súboru našej Osvetovej besedy v rámci výmeny skúseností a nadviazania družby.
Touto akciou boli uzatvorené akcie v rámci Mesiaca Československo- sovietskeho
priateľstva.

Sprijemnenie dlhých zimných večerov
Hlavnú úlohu medzi mládežou počas zimného obdobia zohrala organizácia
Zväzu socialistickej mládeže. Mali vypracovaný vlastný plán práce pre Klub mládeže.
Boli organizované šachové turnaje pod názvom „V“ ročník k oslobodeniu obce. O tento
turnaj záujem z roka na rok stúpa. Rozširujú sa rady priaznivcov šachovej hry.

Stolnotenisový turnaj v rámci členov svojej organizácie a členov ostatných zložiek
NF(Národného frontu). Zorganizovali besedu s členom expedície výstupu na Makalu.
Prednášku „Trestná činnosť v doprave“. Ďalej spolu s organizáciou Zväzarmu
zorganizovali cezpoľný beh na lyžiach. Klub mladých využívali i ostatné organizácie
na prednáškovú činnosť jednak pre svojich členov a občanov žijúcich v našej obci.
Telovýchovná jednota „Koordinačná príprava športovca“.
Československý Červený kríž . „Večer otázok a odpovedí – občania a lekár“.
„Slovenský Zväz žien, prednáška“ Právo a povinnosti rodičov pri výchove detí.“
Prednáška „Predchádzanie ženským chorobám“
Mimo uvedených akcií boli organizované zájazdy na spoločné predstavenie v
Štátnom divadle Košice.

Oslavy 1. mája
V tomto roku oslavy 1. mája boli o to slávnostnejšie, že pripadli v období výročia
osláv 60. výr. Veľkej Oktobrovej socialistickej revolúcie. Samotné oslavy konali sa v
nedeľu za pekného pačasia v Gelnici za rekordnej účasti.
Zväz žien zorganizoval krojovaný nástup na tieto oslavy. V sprievode boli
zapojení Dobrovoľný požiarny zbor v nových uniformách, športovci, Zväz mládeže,
Jednotné roľnícke družstvo, za nimi Prefa Jaklovce, takže sprievod vyznel veľmi dobré
a pri hojnej účasti občanov našej obce. Čelo sprievodu bolo utvorené z funkcionároch
obce a členov Dedinskej organizácie strany, za nimi Zakladná deväťročná škola a
spominané organizácie Národného frontu.
Po oslavách Zväz mládeže usporiadol večer ľudovú veselicu v kultúrnom dome.

Mesiac máj bohatý na udalostí našej obce
V Slávne majové dni pripadlo v našej obci ďalšia spomienka a to 55. výročie
založenia Dobrovoľného požiarneho zboru v Jaklovciach Z tejto slávnej priležitosti zišli
sa požiarné družstvá na súťaž 25. ročníka celoštátnej súťaže požiarnych družstiev,
kde účastníkov privítal na pôde našej obce veliteľ požiarného zboru s. Zahornacky. Vo
svojom príhovore pripomenul, že otázkami požiarnej ochrany sa zooberajú čo raz
častejšie stranícke a štátne orgány. No i napriek týmto všetkým opatreniam a veľkému
úsiliu požiarnikoch dochádza k veľkým národohospodárskym škodám a čo je najhoršie
i k stratám na ľudských životoch. Pripomenul, že veľa sa zmenilo za tých 55. rokov v
našej požiarnej ochrane. Rozlúčili sme sa s mnohými členmi našej organizácie a veľa
do organizácie(a veľa do .) prišlo mladých. Počas trvania našej organizácie
Dobrovoľného požiarneho zboru k dnešnému dňu zbor v obci zasahoval pri požiaroch
14 krát. V požiaroch mimo našej obce zasahoval v 17 prípadoch. Po otvorení rozbehlo
sa zápolenie medzi 7 družstvami požiarných zborov a to : Gelnica, Žakarovce,
Jaklovce, Kojšov, V.Folkmár, Margecany a závodná jednotka Vápenky Margecany.
Súťaž bola usporiadaná na ihrisku, kde sa zišla rekordná účasť našich občanov. Prežili

pekne odpoludnie pri občerstveni v prírode a reproduktorovej hudbe do večerných
hodín.

Mototuristicky branný pretek
Komisia pre mládež a telovýchovu pri MNV a dedinská organizácia Zväzarmu,
Socialistický zväz mládeže v Jaklovciach usporiadal II. ročník mototuristického
branného preteku O cenu oslobodenia vlasti Sovietskou armádou a slávnych májových
dní. Technickú zabezpečovaciu komisiu tvorili : Michal Lukáč, ako hlavný usporiadateľ.
Hlavný rozhodca Mirvaj Peter, členovia učiteľského zboru ako : Slezák Štefan, Bednár
František, Kerc Ernest, predseda ZRPŠ Jakubišin Imrich, hlavny vypočtár Petričková
Mária, technický vedúci Kandrová Oľga, lekár mudr. Földeš Karol.
Nakoľko preteky sa konali v predvečer 9. mája, po otvorení všetci súťažiaci na
autách (motorizovaná kolóna) odobrala sa k pomníku oslobodenia, kde sa účastnici
pretekov poklonili a položili veniec vďaky z červených ruží. Štart prebehol na miestnom
ihrisku, kde súťažiaci zložili sľub tohto znenia :
My účastnici II. ročníka mototuristického branného preteku usporiadaného z
priležitosti 32. výročia oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou,
slávnostne sľubujeme : Nikdy nezabudneme na krvavé obete, ktoré priniesli naši
otcovia a sovietski bratia na oltár slobody a mieru v boji proti fašizmu. Tomu podriadime
aj svoje správanie sa počas pretekov. Budeme dodržiavať všetky pravidla a
ustanovenia. Budeme súťažiť v duchu fair – play, ako sa na člena socialistickej
spoločnosti patrí. Tak sľubujeme. Po štarte súťažiaci počas stanovenej trati v dlžke
20.900 m podrobili sa v jednotlivých úsekoch : zdravotníckej prípravy, rýchlostnej
vložke, orientácie v prírode, odhad vzdialeností, výmena kolesa, hod granátom, streľba
z malorážky, cieľ. Pohyb súťažiacich aút bol po celej trati sledovaný a riadený
vysielačkami, motoroví fanúškovia pri cieli boli tak informovaný. Pre víťazov boli na
ihrisku vkusne vystavené ceny pre riadičov a spolujazdca.I. cena Váza – podnos
II. //Závesny tanier - Baroko
III. //Obraz z poľovníckou - fajčiarska súprava
Boli ceny i pre určené premie súťažnej trasy ako : závesný kalendár s
teplomerom, podušky na auto, nástenný teplomer, valaška do sekretára, púzdro na
kľúče.
Na I. mieste sa umiestnil s. Gaľa – Medvec
II. Eliáš – Uličný
III. Topercer – Topercer
IV. Nemčík – Grega
V záverečnom vyhodnotení predseda komisie pre telovýchovu a mládež s. Lukáč
vyzval účastnikov o účasť v III. ročniku, čo znamená, že v uvedenej a obľubenej suťaži
sa mieni pokračovať a priebeh súťaže vylepšovať.

Cyklistické preteky
V populudňajších hodinách v obci sme uvítali súťaž cyklistického preteku, ktoré
poriadala Gelnica, Združenie rodičov a priateľov školy v rámci 33. výročia oslobodenia
našej vlasti. Medzi súťažiacimi bola mládež z našej obce, čo majú záujem o tento druh
športu. Obrátka týchto pretekov bola v Margecanoch.

9. máj
Je tomu 32 rokov čo naša vlasť bola oslobodená slávnou Sovietskou armádou
od fašistických votrelcov. Tento deň je veľmi významný pre náš pracujúci ľud, ktorý sa
takto zbavil fašistickej nadvlády a takto začal budovať nový život oslobodenej vlasti.
Za to patrí vďaka našim osloboditeľom vojakom Červenej armády ako aj vojakom
nášho I. československého armádneho zboru, ktorí položili svoje životy za naše
oslobodenie. V obci pri pomníku padlých konal sa pietny akt z príležitosti 32. výročia
oslobodenia. Boli zahrané hymny, slávnostný prejav, kladenia vencov. Osláv sa
zúčastnil väčší počet mládeže a starších občanov.

Pionierska skupina na ZDŠ
Činnosť Pionierskej skupiny Františka Tomeka, pri ZDŠ v Jaklovciach pokladám
za správne povšimnutie do obecnej kroniky, nakoľko bola pestrá a niektoré poriadané
akcie na ZDŠ sa dostali do vyšších súťaží v našom okrese. Činnosť bola zameraná na
krúžkovú činnosť, športovú a turistickú. Nie malou mierou pionieri sa zapojili do
brigádnickej činnosti na JRD, štátnych lesov a pridruženej výroby MNV. V brigádnickej
činnosti vykázali pionieri prácu v hodnote 6.826 hodín. Pri žatevných prácach
odpracovali 2.784 hodín, pri senážnych prácach 2.480 hodín, pri úprave a zveľaďovaní
okolia školy 114 hodín, v iných prácach 1.448 hodín. Vo verejno prospešnej práci sa
pionieri zapojili aj do zberových akcií. Dve požiarne hliadky, ktoré na skupine pracujú,
sa zapojili aj do ochrannej akcie majetku pri žatve, ako aj pri ochrane verejného
majetku v obci. Pionieri počas letných prázdnin nazbierali železný šrot v množstve
1.240 kg. Liečivé rastliny nazbierali v hodnote 346 Kčs. Pre milovnikov turistiky boli
pripravené päť jedňodňové trasy do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, zúčastnilo sa 68
pionierov. Boli to trasy podľa vopred pripraveného plánu ako : Erika, Dreveník, Spišský
Hrad, Spišský salaš, Štrpské pleso, Skalnaté pleso. Do Slovenského raja : Dobšinská
ľadová jaskyňa, Stratená, Dedinky, Košické Hámre. Dobrú činnosť vykázal krúžok
rybársky, zorganizovali táborenie v priestoroch Ružinskej priehrady. Krúžok lodní
modelári zorganizoval preteky vrámci okresu. V nastavajúcom roku PO plánuje
dvojtýždňovú výmenu táborenia s pioniermi družobnej školy z Hornej Pôtone.
Na počesť 60. výročia VOSR a II. zjazdu SZM boli rôzne akcie ako : skupinové
kolo v ľahkej atletike, súťaž vo futbale, súťaž šarkanov, beseda s kvízom „Naše huby“,
Rybárske preteky, súťaž herbárov. Na týchto úsekoch pracuje 17 oddielových
vedúcich, 21 inštruktorov z radov študentov a SZM a 17 inštruktorov pionierov.

