Rok 1978 uzatvára DO KSS Politicko výchovna práca
na ZDŠ
V rámci mesiaca Československo sovietského priateľstva a na počesť 60. výročia
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie boli nasledovné akcie :
-školské oslavy 60. výr. VOSR s kultúrnym programom – 18 čísiel
-spracované nástenky k 60. výročiu VOSR a k mesiacu SČSP
-besedy s účastnikmi zájazdu do ZSSR v oddieloch
-kvízy a súťaže v oddieloch o ZSSR a živote detí v ZSSR
-súťaže vo výtvarnej výchove ZSSR očami detí
-sľub iskier v rámci ukončenia Mesiaca ČSSP
-výstavka kníh s predajom
-beh ulicami Jakloviec o cenu VOSR
-športové podujatie v rámci Mesiaca ČSSP
-kultúrny program na slávnostnej akademii v rámci ukončenia Mesiaca ČSSP

Práca JRD v našom chotári
Úsek rastlinnej výroby bol zabezpečovaný racionalizačných opatrení, rozvoja
iniciatívy pracujúcich, dodržanie agrotechnických termínov. Pre porovnanie uvádzam
prehľad hektárových výnosov za rok 1977
Plodina : Výmera ha :Plán ha výnos :dosiahnuté ha vý.: %.
Pšenica : 39 2633,9130,3
Raž53 : 2221,7 98,6
Jačmeň70 : 18,818,5 98,4
Zemiaky :.30 17,5 120,5 68,7
Kukurica na : siláš 50 400409,9102,4
Jarné miešanky14 : 150201,7134,4
Ozimné miešanky4 : 150 77,8 117,1
Ďatelinotrávy : 66,9 70 77,8 111,1
Seno : 19835 34,799,1
Celkové ročný plán bol splnený na 107,7%.
Úsek živočišnej výroby :
Na našom družstve evidujeme 1.248 ha pasienky, obiloviny sa pestujú na 150
ha, zemiaky 30 ha, v porovnani vychádza , že družstvo je zamerané na živočišnu
výrobu a to chov dojníc a to 262 kusov. Jalovíc 140 kusov.
Výroba mlieka bola splnená na 85,7 % plán dojenia bolo 586.000 l, skutočnosť
bola 502.500 litrov. Výroba ovčieho syra bola splnená na 93,9% dodávka syra
plánovaného množstva bolo 19.400 kg, skutočnosť bola 18.221 kg. Dodávka
hovädzieho mäsa bola splnená na 113,4%, keď oproti plánu 384 q bolo dodané 435,50
q mäsa.
Koncentrácia a špecializácia JRD „Červená hviezda“.

Pod správu družstva, ktorá je zriadená v Jaklovciach v priestoroch kaštiela,
priliehajú obce: Kojšov, V. Folkmár, Žakarovce, Jaklovce.
Štruktúra rozmiestnenia hosp. zvierat na hospodárstvach je nasledovná :
Kojšov– ovce, kurčatá
V. Folkmár – mladý dobytok
Žakarovce – ovce
Jaklovce – dojnice
Na úseku kultúrnej spoločenskej činnosti.Domácej družstevnej rekreacie sa
zúčastnili 12. členovia, zahraničnej rekreácie dva členovia.
Pripravili izbu revolučných tradícií z priležitosti 60. výročia VOSR otvorili. Na
otvorení boli pracovníci ONV odboru kultúry.

Volebný program Práca MNV
Miestny národný výbor, ako najvyšší organ štátnej moci v obci vytvára podmienky
pre uspokojovanie oprávnených potrieb a záujmov občanov, podmienky spôsobu
života a práce v obci, organizuje výstavbu obce, stará sa o jej zveľaďovanie a vzhľad,
rozvíja kultúrny a spoločenský život a chráni verejný poriadok a práva občanov. To sú
úlohy, ktoré pripadajú pre národný výbor zo zákona o národných výboroch. V tomto
roku zasadal 6. krát. Na svojích zasadnutiach hodnotil : výsledky hospodárenia za rok
1977, schváleny bol plán kultúrno – osvetovej činnosti na rok 1977, schválil celoobecný
socialistický záväzok obce, ktorý bol prijatý našimi občanmi na počesť 60. výročia
VOSR. Hodnotil úlohy na úseku kultúrno – osvetovej práce. Schválil plán práce
MNV.Plnenie úloh na úseku výstavby a zveľaďovania svojej obce, pri vytvárani
lepšieho a krajšieho životného prostredia našich pracujucich.
Volebný program je výrazom a nástrojom rozvoja soc. demokracie. Stal sa tak
mobilizujúcou silou pri plneni výstavby a uspokojovania potrieb našich občanov.
Orientuje úsilie a aktivitu občanov na spoločensky významnejšie oblasti k ich účasti na
ideovo – politickej politicko – organizatorskej a kultúrno – výchovnej práci, na
zabezpečenie služieb a vytvárania lepšieho životného prostredia. Volebny program sa
takto stal aj voditkom v práci MNV a tomuto je zo strany národného výboru venovania
pozornosť, najmä zabezpečovaniu plnenia obsiahnutých úloh. Volebny program pre
tento rok obsahoval vylepšiť životné prostredie v obci a tým zabezpečil výstavbu
bezprašných komunikácií. Táto úloha bola splnená, lebo bola prevedená penetračná
úprava ciest a to v časti obce Pod Skaličkami, na Jarku, Pod Chodnikami, Frone, v
Hlinku, ako aj časť cesty ktorá vedie do rekreačnej oblasti( cez Majer). Taktiež došlo
k úprave miestnej komunikácie, ktorá vedie k rodinným domom v Šmigronde. Náklady
v čítane časti rigolov na Frone činili 656.000 tisic korún. V septembri bol odovzdaný
do úžívania novobudovaný most cez rieku Hnilec, práce zabezpečovali Cestné stavby
Prešov za pomoci našich občanov brigádnickým spôsobom. Náklady na uvedenú
výstavbu mostu, cesty, ako aj úpravu brehov rieky Hnilec činili 2.mil: 531- tisíc korún.
Ďalšia akcia – výstavba rigolu, ktorý bol vybudovaný okolo štát. cesty od MNV Pod
Vyhon 12.500 Kčs. Pre vylepšenie verejného osvetlenia boli urobené opatrenia tým,

že prikročilo sa k výmene svietidiel verejného osvetlenia, kde boli namontované
výbojkové svietidlá celkovým nákladom 105.000 Kčs. Tým došlo k lepšiemu osvetleniu
ulíc a celej obce. Okrem toho bola predĺžená sieť verejného osvetlenia Pod Skaličkami
a na Harbku. Cestný investorský útvar Košice zabezpečoval opravu križovatky (cesta
Vyhon) II. triedy, kde je úprava sa značne vylepšila, celkový náklad na stavebné práce
činili 420.773 Kčs. V rámci akcie „Z“ MNV v tomto roku zabezpečil úlohu oplotenia
športového ihriska za pomoci členov TJ, ako aj občanov a poslancov. Hodnota činila
158.000 Kčs pri finančnom náklade 97.000 Kčs. Okrem uvedených úloh boli v tomto
roku zabezpečované aj ďalšie menšie úlohy na údržbe miestneho cintorína, pamätníka
padlých, boli prevedené práce na údržbe MNV, škôl, kultúrného domu, kde došlo k
postaveniu nového javiska a v súčastnosti sa zabezpečujú práce aj na údržbe knižnice,
kde sa zaviedlo elektrické vykurovacie pece čiastka činí 20.000 Kčs. V tomto roku bola
doriešená otázka stavebných pozemkov v Tajchu.V tomto roku bolo dokončených 12
rodinných domov a rozostavených je 11. Na skrášľovamie obce v neinvestičnej časti
akcie „Z“ bolo prijatých 282 individuálnych záväzkov, kde sa zaviazali odpracovať
12.108 brigadnických hodín.

Činnosť knižnice v roku 1977
Obecná knižnica je vkusne rozdelená podľa knižného fondu, ktorý obsahuje :
politickú časť, prirodovedeckú, poľnohospodársku, technickú, zábavnú – dobrodružnú,
spolu má 3.185 zväzkov. Vypožičiek spolu bolo 11.863, mimo toho,vedúci knižnice
usporiadal 18 výstaviek, šesť besied a rozprávkové odpoludnia – čítanie kníh šesťkrát.

Verejná schôdza
V mesiaci septembri bola zvolaná verejná schôdza našich občanov. Hlavný bod
jednania bol zásobovanie a služby obyvateľom. Bol pozvaný zástupca závodu
Potraviny v Sp. Novej Vsi zastupoval ho s. Behárka. Z vedenia mliekarni v Sp. Novej
Vsi zastupovala s. Behárková. Z podniku Ovocie a zelenina neprišiel žiaden zástupca.
Občania kládli v rámci družnej besedy otázky, týkajúce sa zlepšenia životného
prostredia v obci. Naniesli ďalšiu požiadavku na zriadenie, bufetu v rekreačnej oblasti,
k dnešnému dňu je postavených 120 chát, rozostavené sú dva pionierske tábory na
Polankoch a to Železorudné bane Rudňany a Martinské strojárne Prakovce. Celé
posedenie splnilo svoj účel, nanesené nedostatky a vylepšenia zástupcovia predložia
na riešenie na vyššom fóre.

Oslavy 60. výročia VOSR
Oslavy 60. výročia Veľkej oktobrovej socialistickej
revolúcie (VOSR) v obci, boli veľkou udalosťou, ktorá bola

pripravovaná počas celého roku. Na počesť tejto udalosti
odznelo niekoľko prednášok, organizovaných Národným
frontom, besedy splnenia socialistických záväzkov, filmy o
sov. zväze, práca v klube mladých bola zameraná na
počesť 60. výr. VOSR. Najviac rôznych akcií odznelo na
ZDŠ medzi žiakmi. Na samotné oslavy v obci sa pripravili
všetky organizácie Národného frontu. Prispeli do
kultúrneho programu a samotnou
Na záver roka bola uskutočnená Výročna schôdza Dedinskej organizácie
Komunistickej strany Slovenská. Výsledky samotnej organizácie, ktorá je vekové
založená väčšinou z dôvochodcov, bolo hodnotenie kladné. Dané úlohy z OV KSS boli
splnené všetky, boli spracované a premietnuté na vlastné podmienky, ktoré sa týkaju
našej obce.
Pre porovnanie uvádzam počet narodených deti : 38 Uzavretých sobášov : 47
(matričný stav)
Zomrelo : 17
Údaje zapísané do kroniky ich správnosť schválila rada MNV dňa, čislo
uznesenia:
Predseda MNV:Kronikár obce:
Člen rady MNV:
(podpisy členov sú v kronike na str.300)

Rok1978
V pohode sviatočných dni sme sa rozlúčili s minulým rokom. Oprávnene môžeme
povedať, že bol pre našich občanov ďalším dobrým rokom. Pokročili sme pri plnení
programu XV. zjazdu Komunistickej strany Československa. Vzrástlo naše národné
hospodárstvo, zvýšila sa priemyselná stavebná a poľnohospodárska výroba, v
krátkosti dosiahli sme výrazny pokrok.
Pri vstupe do 3 roku 6. päťročnice čaká nás vysoká pracovná a politická aktivita
našich občanov žijucích v našej obci. Výrazom predností našej socialistickej
spoločnosti je široká účasť pracujúcich na správe a riadení štátu, v činnosti národného
frontu, národných výborov, ako aj celková tvorivá iniciatíva a občianska angažovanosť.
Očakáva sa v tomto roku zvýšenie úsilia občanou na každom pracovisku, úsilia o
plnenie plánu, dbať o lepšie hospodárenie, vyžadovať plnú zodpovednosť za zverený
úsek, odkrývať rezervy, podieľať sa na zdokonaľovaní a organizácii výroby, rýchlejšie
uplatňovať poznatky vedy a techniky. Naša spoločnosť má všetko potrebné, aby
zvládla tieto náročné úlohy, zabezpečila ďalší rast hospodárstva i životnej úrovne.
Našich občanov čaká úloha podieľať sa na úspešnej mierovej budovateľskej práci, pri
rozvíjaní všestrannej spolupráci so Sovietkym zväzom a ďalšimi krajinami

socialistického spoločenstva. Ako prispela väčšia politická uvedomelosť našich
občanov vidieť z toho, ako sa podieľajú účasťou na oslavách, mítingoch v obci.

Spomienka oslobodenia obce
Takou prvou politickou akciou je každoročne spomienka na oslobodenie našej
obce, ktorá je v úvode nastavajucého roku, zhromaždenie pri pamätnej tabuli, ktorá je
na budove Miestneho národného výboru. V krátkom preslove predsedu MNV s.
Petríka, zložky Národného frontu pripli veniec na tabuľu – veniec vďaky za naše
oslobodenie našej obce. Po stránkach pamätnej tabule stála čestná stráž zložená zo
zástupcov pionierskej organizácie, zväzu mládeže, odbojárov a Dobrovoľného
požiarného zboru. Počas slávnostného aktu cesta bola uzavretá. Na ceste sa
zhromaždila hojná účasť občanov a žiakov našej ZDŠ. V takej politickej angažovanosti
uberuju sa naši občania k plneniu úloh tretieho roku šiestej päťročnice, vedomí si, že
svojou každodennou prácou vytvárajú hodnoty potrebné pre každodenný život. Dávajú
najavo, že chcú uplatňovať nové formy a metódy práce pri plnení volebného programu
našej obce. Poslanci majú určené konkrétne úlohy, ktoré majú plniť v priebehu roka.
Táto forma práce sa v obci osvedčuje, lebo každý poslanec Národného výboru
zodpovedá za konkretnu záležitosť a tak môže lepšie organizovať občanov na jej
splnenie. Na základe toho darí sa nám úlohy plniť od začiatku volebného programu.
Volebný program je rozpracovaný na konkrétne úlohy v každom roku.

Záväzkové hnutie
V obci k plneniu volebného programu Národného frontu veľmi prispieva
záväzkové hnutie, ktoré bolo propagované i v tomto roku na počesť 30. výročia
Februárového víťazstva a 60. výročia vzniku ČSR, spoločenské organizácie, školy,
JRD a Prefa Jaklovce prijali celkom 13 kolektívnych socialistických záväzkov s
odpracovaním 4.774 brigádnických hodín. Občania prijali 311 záväzkov, kde sa
zaviazali odpracovať 12.473 brigádníckych hodín v hodnote 232.497 Kčs. Celoobecný
socialistický záväzok bol splnený k 60. výročiu vzniku ČSR, odpracovalo sa 16.985
brigádnických hodin, pričom vytvorila sa hodnota diela za 308.000 Kčs. Pri
zveľaďovani okolia materskej školy prispeli aj zamestnanci tejto školy za pomoci
rodičov, ktorých deti navštevujú materskú školu. Samostaní zamestnanci školy
odpracovali 72 brigádnických hodín a rodičia, ktorí prevádzali kosenie záhrady a
úpravu záhrady v jesenom období odpracovali celkom 84 brigádnických hodín.
Jednotné roľnícke družstvo taktiež prijalo socialistický záväzok pomôcť zveľadiť obec,
odpracovať 504 brigádnických hodín. Odpracované bolo735 brigádnických hodín.
Zamestnanci JRD a členky družstva pracovali pri úprave priestranstva, okolo objektov
družstva, pri údržbe miestnych komunikácii, pri úprave budov, úprave objektov JRD a
tiež pri kvetinových záhonov pri pomniku padlých. Okrem toho JRD poskytlo dopravné
prostriedky pre Miestny národný výbor na plnenie úloh.

Jaklovská „Kúria“
Pre ľahšie prežitie zimných dlhších večerov prispela nová reštaurácia, ktorú
zriadilo JRD Červená Hviezda pod názvom Jaklovská kúria. Ku koncu roka 1978 s
ustáleným názvom Reštaurácia Kaštieľ. Je v nej zriadený v jednej časti barový pult s
vhodnou dekoračnou úpravou a barovými stoličkami. V miestnosti je 30 stolov so 120
potiahnutými stoličkami. Celé zariadenie je na úrovni hociktorej reštaurácie krajského
mesta. Kuchyňa má poslanie ako závodná kuchyňa JRD. Zároveň do závodnej
kuchyne sú prihlasený stáli odbercovia jedál občania dôchodci čo využivajú zriadené
služby v našej obci.

Divadelná sezóna
V januári divadelný súbor Osvetovej besedy našej obce odohral divadelnú hru
„Pohľadnica z Benátok“. Z uvedenou hrou zúčastnili sa Okresnej súťaže v „B“ kategorii
v Sp. Novej Vsi. Na tejto súťaži obsadili popredné miesto, a tak sa dostali do krajskej
súťaže ochotníckych divadelných súborov kategórie „B“ vo Svite. Krajská súťaž
divadelných súborov sa konala už tradične, ktorú organizuje východoslovenský
Krajský národný výbor – odbor kultúry, Krajské osvetové stredisko v Košiciach.
Schádzajú sa tu súbory z celého kraja, aby bilancovali dosiahnuté výsledky.
Tohoročná súťaž divadelných súborov sa koná na počesť 30. výročia Februárového
víťazstva pracujúceho ľudu nad reakciou. Toto významné výročie bolo impulzom aj pre
divadelníkov Východoslovenského kraja, ktorí svojimi vystúpeniami v obciach,
prispievali k priebehu osláv tohoto významného výročia a oboznamovali našich
pracujúcich s novými divadelnými inscenaciami. Majú na zreteli svoje vysoké
spoločenské poslanie, pomáhajú pri výchove nového socialistického človeka,
výchovne vplývajú svojím vzorom aj na ostatných občanov a aktívne sa podieľajú na
vytváraní nových súdružských vzťahov. V tejto súťaži obsadili III. miesto. Cenu za
herecký ženský výkon obdržala Zuzana Miženková (vázu a popolník). V Okresnej
súťaži získal I cenu za režiu Ernest Konfarta. Súbor vedie Jozef Humeňansky.

Oslavy Februárového víťazstva
Samotné oslavy konali sa v kultúrnom dome pri vhodnom zastavenom kultúrnom
programe, prispeli doň Základná deväťročná škola, Materská škola, Zväz mládeže.
Osvetová beseda zaistila vystúpenie dychovej hudby z Veľkého Folkmara, kde
učinkujú i naši občania. Bola rekordná účasť občanov. K tejto udalosti bola zameraná
názorná propagácia. Propagačné skrinky boli vhodne upravené dekoračným
materiálom k Víťaznému februáru. Pútače boli zamerané na uvedenú spomienku,
heslá po obci tiež k tomu pribudli rozhlasové relácie, rozhlasového krúžku. Na počesť
Februarového víťazstva konal sa volejbalový turnaj v telocvični ZDŠ za účasti
Dobrovoľného požiarného zboru, Zväzu mládeže, Telovýchovnej jednoty, zväzarmu,

družstvo zo požiarného zboru Vápenky Margecany a družstvo zložené z učiteľského
zboru. Pre túto súťaž je zakupený pohár MNV.

Každodenný život obce
Koncom mesiaca februára bola usporiadaná zimná olympiáda, ktorú usporiadal
výbor Zväzu mládeže a Zväzarmu. Patronát nad týmto podujatím mala Komisia pre
mládež a šport pri MNV. Súťaže prebiehali v zimných športoch za účasti členov
jednotlivých organizácií a žiakov 8. a 9. triedy ZDŠ.

Obec sa zväčšuje
Na úseku katastrálného územia obce Pod Skaličkami, započala výstavba novej
ulice, časť Farské.

Mesiac boja proti požiarom
Mesiac apríl stáva sa v našej vlasti rok čo rok mesiacom boja za predchádzanie
požiarom. Členovia Dobrovolného požiarného zboru sú si vedomí smerníc pre
hospodársky a sociálny rozvoj ČSSR v rokoch 1976 – 1980 schválených na XV. zjazde
KSČ, ktoré vytyčujú hlavné smery rozvoja národného hospodárstva v našom štáte.
Hmotné hodnoty vytvorené našimi pracujúcimi by nám neboli nič platné bez náležitej
pozornosti vládnych a straníckych orgánov v požiarnej ochrane. Nedeľa 2. apríla bola
venovaná v obci školeniu členov požiarného zboru a poslancov MNV. Po školení
nasledovala preventívna prehliadka jednotlivých obytných domov v obci. Po prehliadké
prehliadkové družstvá zúčastnili sa v kultúrnom dome premietnutia poučných filmov za
účasti mládeže a ostatných občanov obce. Organizácia DO DPZ zamerala svoju
činnosť na spomenutú akciu v obci.

Celokrajská smena
Rada Východoslovenského KNV a Výboru národného frontu SSR v Košiciach
vydali výzvu, ktorou sa obrátili na všetkých pracujúcich občanov k podnikom JRD, aby
sa zapojili do celokrajskej smeny. Rada MNV v obci rozhodla, že takáto smena sa
bude konať v dňoch 18.4. a 22.4. 1978. V uvedených dňoch sa pracovalo na
skrášlovaní obce a to na výstavbe rigolov na Frone, na výstavbe volejbalového ihriska
pri Klube, pracovalo sa na úprave športového ihriska, vyčistení kanálu okolo ihriska,
vyčistení miestného cintorína, úprave okolo pomníka padlých, požiarnici zapojili sa do
oplotenia areálu okolo bytovky, žiaci pracovali na skrášlovani priestoru okolo školy, po
domoch posbierali nepotrebný šrot a sústredili ho na jedno miesto, vyčistili sa ostatné
staršie rigoly. Po ukončeni prác predseda MNV zhodnotil urobené práce v miestnom

rozhlase, kde zdôraznil, že práce, ktoré sa urobili, prispeli k lepšiemu životnému
prostrediu v našej obci.

Prvé stretnutie 55. ročných
Stretnutie spolužiakov našej obce po 55 rokoch bolo zorganizované po prvý krát.
Stretnutie sa konalo v Klube mladých. Prizvaný bol i učiteľský zbor, čo ich v škole
vyučoval. Stretnutie pozdravil výbor pre občianske záležitosti. V závere nasledovalo
posedenie pri reprodukovanej hudbe.

Oslavy májových dní
Oslavy májových dní otvorili žiaci ZDŠ spolu s učiteľským zborom slávnostným
sprievodom. Prvého mája schádza sa mládež a občania do Gelnice na slávnostné
zhromaždenie, kde si vypočujú slávnostný prejav. Zúčastnujú sa slávnostného
sprievodu mestom. Oslavy 1.mája boli o to slávnostnejšie, že boli hodnotené výsledky
3. roku šiestej päťročnice. Pracujúci našej Gelnickej doliny mali sa čím pochváliť
stanovené úlohy za uplynulý rok boli splnené a terajšie úlohy plnia rovnomerne. V
našom okoli pribudlo viac bytoviek, v samotnom mieste nový závod, budovanie
rekreačných oblastí atď.

Novosti našej obce
Pre obyvateľov obce pribudla ďalšia užitočná služba. Organizácia zväzu
záhradkárov zriadila lisovňu ovocia. Takáto miestnosť je zriadená v budove u Bencúra.
Na zariadení pracovali členovia tohto spolku svojpomocne. Tieto nové služby sú
využité v dostatočnom množstve. Občania sa o tom vyjadrujú pochvalne. Za 1liter
vylisovanej šťavy je stanovený poplatok 1 Kčs. Hoci počasie v tomto roku veľmi
neprialo, ale napriek tomu organizácia Požiarneho zboru organizovala posedenie v
prírode s rodinnými príslušníkmi. Posedenie spojené s občerstvením (kotlikovy guláš)
sa konalo pri Klube mladých. Členovia požiarneho zboru usporiadali zároveň v Klube
stolnotenisovú súťaž medzi sebou.
V obci bola založená nová hudobná skupina „Mladý Požiarnik“, ktorá v tomto roku
účinkovala v kultúrnom dome na posedení požiarnikov. Účinkovala i dychová hudba z
Helcmanoviec.
Na cintoríne boli umiestnené betónové lavice, ktoré slúžia najviac pre starších
občanov obce. To prostredie sa tak stáva o to dôstojnejším a krajším.

Tragická udalosť
Rodinu Jána Ontku zastihol smútok. Tragicky zahynul 15. ročný syn Ján Ontko,
Učeň Východoslovenských železiarni Košice, pri vyberaní zemiakov v Poprade.

Zasiahol ho nešťastnou náhodou moderný kombajn určený na vyberanie zemiakov.
Smútočný sprievod bol dôstojne zorganizovaný. Účasť bola do 700 prítomných.
Sprievod doprevádzala dychová hudba, krojovaná skupina v Jakľovských krojoch.

Športová činnosť
V závere týždňa schádzaju sa občania na ihrisku, kde povzbudzujú naše
futbalové, či volejbalové, v tomto roku nohejbalové družstvo. Pekne sa povzniesol
šport, a to krúžok kulturizmu. V tomto druhu športu sa najviac pričinil Jurtínus Ján 291,
ktorý je i v reprezentačnom družstve kraja. V posledných rokoch čo raz viac našich
spoluobčanov využíva svoj voľný čas na pobyt v prírode, spojený často s aktívnym
oddychom, teda s turistikou, lyžovaním, plávaním či rôznými športovými hrami. Tento
nastupujúci zdravý smer a zmenu zdravotného stýlu vyvolalo viacero činiteľov. Z nich
najvýznamnejšie sú zvyšená starostlivosť našich hospodárských a politických orgánov
o zdravie pracujúcich, zvýšenie životnej úrovne, skratenie pracovného času,
zavedenie voľných sobôt rozvoja automobilizmu, ale na druhej strane aj prechod na
sedavý spôsob zamestnania. Záujem našich občanov o pobyt v prírode na čerstvom
vzduchu samozrejme predpokladá aj budovanie rekreačného zázemia a rozvoj služieb
cestovného ruchu. Kým kedysi pred štvrťročim stačilo uspokojiť požiadavky turistov
niekoľko chát roztratených v našich horách, dnes sme svedkami toho, že záujem
prerastá možností, najmä v našom obecnom chotári na okraji nového vodného diela,
rastú nové a moderné rekreačné a pionierske objekty, tieto budú slúžiť nám i hosťom.
Na brehoch Ružinskej priehrady, ktoré siahajú na naše katastrálne územie. Jakloviec,
sa dá odpočinuť načerpať dostatok telesných i duševných síl a získať nové možnosti
síl i nezabudnuteľné zážitky.
Na Polankoch zabezpečuju výstavbu nového pionierskeho tábora Bansko
montážne závody ŽB Sp. Nová Ves. a ZTS Prakovce. Stava sa 14 chatiek dve
hospodárske budovy.

Činnosť Klubu mládeže
Usporiadali stretnutie mládeže s bývalými frontovými vojakmi. Besedu s hercami
Národného divadla z Košíc. Zúčastnil sa Bohuš Petrík a s. Sýkorová. Zväz mládeže
bol spoluorganizátorom „Brannošportových hier“ o putovný pohár predsedu MNV.
Organizácia SZM ho získala natrvalo. Usporiadali z priležitosti oslobodenia obce
šachový turnaj, branné preteky a stolnotenisový turnaj.

Knižnica obce vyznamenaná
Počas roku 1978 mala knižnica previerku, ktorú uskutočnila komisia,
pozostavajúca zo zástupcov okresnej a krajskej knižnice. Keďže zistila, že knižnica je
vo vzornom poriadku a plní dobre naplánované úlohy, navrhla, aby sa knižnica

uchádzala o čestný titul ministerstva kultúry. Stalo sa tak. Dňa 5. apríla 1978 mala
knižnica ďalšiu previerku, ktorú tvorila komisia pozostávajúca so zástupcov Mestkej
knižnice v Gelnici, Okresnej knižnice v Sp. Novej Vsi, Ministerstva kultúry v Bratislave
a Matice slovenskej v Matrine. Komisia konštatovala, že knižnica si vzorne plní svoje
úlohy. Na základe toho Slovenská súťažná komisia pre celoštatnu súťaž Budujeme
vzornú ľudovú knižnicu rozhodla odporúčať knižnicu Ministerstvu kultúry SSR na
vyznamenanie v XXVIII. ročníku tejto súťaže. Slávnostné zhodnotenie, vyhlasenie
výsledkov a odovzdanie vyznamenania bolo v Plzni. Za knižnicu prevzal tam Čestné
uznanie Ministerstva kultúry SSR knihovník Štefan Ferko. Okrem toho knižnica dostala
odmenu vo výške 2.500 Kčs, na nákup kníh podľa vlastného výberu.

Dobrá činnosť pionierskej skupiny
Pionierska skupina Františka Tomeka svoju prácu v roku 1978 zamerala na 60.
výročie VOSR, 30. výročia Víťazstva pracujúceho ľudu, prvého detského festivalu v
Arteku ako aj XI.Svetového festivalu mládeže a študenstva na Kube. K týmto výročiam
a dôležitým udalostiam pionieri pripravovali program besedy a slávnostné
zhromaždenia pod vedením skupinového vedúceho Štefana Slezáka. V rámci
družobnej činnosti navštívili pionierov a pionierskych pracovníkov v družobnej škole v
Hornej Potôni okres Dunajska Streda. V rámci tejto návštevy sa upevnila družba medzi
našimi kolektívmi pionierskych pracovníkov i pionierov. Pionieri si našli nových
priateľov a tým sa aj rozšírilo dopisovanie medzi pioniermi. Pre porovnávanie uvádzam
dosiahnuté úspechy heslovite :
-Na škole dobre pracovali Tumurovské hliadky.
-V šporovej oblasti získalo 59% pionierov odznak zdatnosti BP POV 62% detský
odznak zdatnosti.
-Technické krúžky leteckých a lodných modelárov sa povzniesli vyššie.
-V kultúrnej oblasti – tanečný krúžok vedúca učiteľka s. Petríčková doviedla
krúžok až na celoslovenskú preihliadku.
-V turistickej oblasti krúžok postúpil do okresného kola.
-Dobre sa škola umiestnila v okresnom merítku v súťaži „Plameň“.
-Vychovný systém pre iskry a pionierov sa splnil vo všetkých oddieloch iskier a
pionierov. 50% pionierov je nositeľmi odznakov odbornosti. Skupina
-zaznamenala ešte ďalšie úspechy, ako účasť v súťaži o pohár Čs. rozhlasu,
preteky šarkanov, futbalová súťaž, kvíz „naše huby“, rybárske preteky, súťaž herbárov,
stolnotenisový turnaj, súťaž „Červená ruža“, súťaž v lyžovaní, pioniersky semafor,
šachovy turnaj, súťaž v spoločenských tancoch, súťaž v cyklistike, brannom preteku,
beh Smeny a Mladej fronty atď.
Vidieť v spomenutých akciach, že naša mlaď v obci nezaháľa, čo je potešujúce.
Škola spolu z požiarnym zborom bola usporiadateľom súťaže „Plameň“ za účasti 400
žiakov celej našej doliny. Vedúci činitelia sa vyjadrili pochvalne o príprave tak veľkej
súťaže, pričom každý dostal patričné občerstvenie s obedom.

Dôkaz politickej uvedomelosti
Významným činiteľom pri upevňovani socialistickej zákonitosti, štátnej a
hospodárskej disciplíny je formovanie socialistického právneho vedomia občanov.
Dôkazom je účasť na politických mítingoch a oslavách ako : pri pomníku padlých, večer
účasť pri vatrách na besedách, spevoch, verejných schôdzach v kultúrnom dome,
oslavách 61. výročia VOSR. Tuná organizácie. Národného Frontu pripravovali kultúrny
program spoločne so ZDŠ. V tomto prípade sú taktiež miesta na sedenie v Kulturnom
dome zaplnené.

Poľovnícke združenie
Organizácia poľovníckého združenia upútala pozornosť turistov výstavbou
vkusných pozorovateľní na vrcholcoch stromov, ktoré služia na postriežku (strom) pre
odstrel divej zveri Takáto poseda je pri Oľšu a Stupnom jarku. V mesiaci apríl
uskutočnia výstavku vo výklade predajne, ktorá upúta občanov obce.

Výsledky hospodárenia JRD
V zimnom období zabezpečilo JRD potrebné množstvo osív, jačmeňa, kukurice,
osivo pre jarné miešanky. Zima pre prezimovanie ozimín, hlavne raže, bola
nepriaznivá. Pre zničenie pliesňou po komisionálnej prehliadke bolo vyorané 12 ha
raže odrody Kustro. Miesto raže zasiali jarný jačmeň. Pre chladné počasie jarné práce
sa oneskorili. U jačmeňa bol prevedený postrek proti burine Chwastoxom. Pre
nepriaznivé klimatické, podmienky výsadba zemiakov bola urobená dvakrát. Výsadba
bola ukončená 18. mája. Zemiaky boli postrekované Topogardom proti burine. Ďalej
boli zemiaky postrekované ešte 2 x Brestanom a Cuprikolom, proti pásavke
zemiakovej bol postrek Hostationom. Zberové práce krmovín prevádzali
mechanizačnými prostriedkami Reform 200 a Reform 300. Sena vyrobili celkom 8
393q. Celkovú úrodu kukurice na. Celkovú úrodu kukurice na siláž dosiahli 320 q z
ha.
Žatevné práce začali až 16.8.1978, čo zapričinilo chladné počasie. Pri žatve
pomohlo JRD Poproč so svojimi dvomi kombajnami a tromi vlastnými E – 512. Aké boli
dosiahnuté výsledky : pšenice 33,3q z ha, u raže 24,3q z ha, u jačmeňa iba 18,8q z
ha. Celkom plánovaný výnos obilovín bol splnený na 95,5%.
V zemiakoch skutočná úroda na 1 ha bola 70q. Na podporu výživy rastlín
zakúpené 1 875q umelých hnojív, mletého vápenca 2 137q.
Na úseku živočíšnej výroby v roku 1978 bol dosiahnutý stav na 106,7%. Dojníc
je 208 kusov, jalovíc 180 kusov, teliat 288 kusov. Stav oviec bol splnený na 107,8%,
stav v roku 1978 bol 1879 kusov jahniat sa uliahlo 1.243 kusov. Stav kurčiat je 5.700
kusov.

Výroba a dodávky : Pre porovnanie uvádzam následovný stav : Hrubá produkcia
živočišnej výroby bola splnená na 107,4%. Výroba mlieka na dojnicu za laktačné
obdobie je 2.373 l. Tučnota mlieka je 3,465%.
Dodávky hovädzieho mäsa bola splnená na 109,5%. Bolo dodané 41.678 kg
mäsa. V priebehu roka sa spotrebovalo 7.482q jadrových krmív 7.179q krmných
zmesí. Starostlivosť o družstevníkov je nasledovná : V družstevnej jedálni sa stravuje
40 družstevníkov. Po vzdialenejších pracoviskách je strava rozvážana. Lekárske
prehliadky sú pravidelné. Usporiadané boli autobusové zájazdy. Za ročné obdobie bolo
pridelených 10 poukazov na rekreáciu a pioniersku rekreáciu.

Plnenie volebného programu
Pri plnení úloh volebného programu poskytol závod Prefa Jaklovce stavebný
material, tiež stroje, ktoré MNV potreboval k jednotlivým prácam, ako bola výstavba
vodovodu na Píle, úprava miestnej komunikácie za Dlhou záhradou. Ďalej bolo
zavedené ústredné kúrenie v budove materskej školy v hodnote 64.116.- Pre
vylepšenie a skrášlenie životného prostredia sa urobili rigoly v časti obce Fron.
Vydlaždil sa miestny potok až po studňu Šmigrond. Dokončilo sa výbojkové pouličné
osvetlenie. Členovia SZM svojpomocne vystavali volejbalové ihrisko.
Do volebného programu NF sú zahrnuté aj úlohy miestnych závodov. Medzi ne
patrí výstavba 4 bytových jednotiek pre Štátne lesy, lesný závod Margecany, ktorá sa
začala stavať v tomto roku. Nedarí sa výstavba rybníka v Kartišni, ktorú zabezpečuje
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Gelnici, dodávateľom
stavebných prác je Hydrostav Košice.
Zabezpečená je rekonštrukcia javiska. Zakupený je reostat pre javisko v hodnote
15. Kčs.
Zavedené je elektrické vykurovanie v knižnici v hodnote 20.000 Kčs. Predlžený
je vodovod zo závodu Prefa k rodinným domom na Píle. Ako posledná úloha
volebného programu v uvedenom období bola, výstavba nového priepustu pri MNV.
V závere môžme hrdo poznamenať v našej kronike, že úlohy 3 roku šiestej
päťročnice premietnuté na naše podmienky v obci boli splnené.
- Pre porovnanie uvádzam
- Počet narodených deti:48
- Uzavretých sobášov: 55(matričný stav)
- Zomrelo:19 občanov
- Údaje zapísané do kroniky ich správnosť schválila rada MNV
- Dňa27.3.1979, číslo uznesenia:
Predseda MNV:
Kronikár obce:
Člen rady MNV:
(podpisy členov sú v kronike na str.318)

