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VLADIMÍR ĎURKOVIČ

JURAJ HUDÁK

Výbor a členovia
hasičského zboru
s jej veliteľom
Vladimírom
Ďurkovičom (dolný
rad, tretí sediaci
sprava)
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Dobrovoľný hasičský zbor
EMÍLIA PAVÚKOVÁ A KOL.

Z archívnych záznamov našej obce je známe, že
v auguste roku 1923 sa konala ustanovujúca
schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Veľký Folkmar, ale jeho oficiálne zaregistrovanie sa
uskutočnilo až 10. augusta 1924. V tom čase
hasičský zbor podliehal DHZ v Gelnici. Na predvojnovú činnosť nadviazala miestna organizácia
s názvom Zväz požiarnej ochrany (ZPO). Potom
podľa smerníc Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (SR) z roku 1986 obec vytvorila 21-členný
dobrovoľný požiarny zbor. Zameriaval sa najmä na
preventívne prehliadky rodinných domov, verejných
budov, pomoc pri požiaroch a živelných pohromách.
Akcieschopnosť zboru rozšírila motorová striekačka
za 160-tisíc Kčs, postavenie sušiacej veže, vybudovanie novej hasičskej zbrojnice a ďalšia výstroj.
V roku 1993 pribudlo motorové vozidlo LIAZ CAS 25,
neskôr RTO 25. Požiarnu techniku dopĺňa ručná
dvojkolesová striekačka a motorové čerpadlá PP 8,
PP 12 a PP 15.
Medzi zakladajúcich členov patrili: evanjelický
učiteľ Vladimír Ďurkovič (veliteľ), Juraj Hudák (zástupca veliteľa, potom 50 rokov veliteľ a do roku 1982
pokladník, svojimi radami a skúsenosťami napomáhal činnosti organizácie, dožil sa úctyhodného
veku necelých 97 rokov), Michal Fričovský (strojník),
Juraj Varga (Palkač, pokladník), Imrich Kollár

Nástup na cvičenie

Posviacka hasičskej striekačky
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(zapisovateľ – tajomník), Ján Grega (rojvodič), Ján
Štofan, Ondrej Klein, Ján Grega, Michal Petrík
(Adamodzuri), Jozef Jarošík, Matej Elischer, Juraj
Grega (Davidov), Tomáš Kandrik, Ján Rigda, Ján
Chovan, Ján Hudák (Antolov), Juraj Dubecký, Ján
Palkov, Ondrej Pavúk, Jakub Hudák, Ondrej Kollár,
Michal Papcun, Jozef Mráz, Imrich Mráz, Ján Petrov,
Jozef Terpák. Ďalší členovia, ktorí sa pričinili o formovanie kolektívu dobrovoľných hasičov boli: Jozef
Klein, Ondrej Papcun, Michal Kollár, Imrich Podracký, Adam Kandrík, Imrich Klein, Juraj Fabrici,
Matej Ľudrovský, Ján Terpák, Michal Dubecký,
Imrich Dubecký, Ján Bencko, Imrich Petkáč ml.,
František Bednárik, Ján Fričovský, Jozef Tomaško,
František Tomaško, Ján Senko, Imrich Tomaško st.,
Rudolf Matejov, Michal Chomiščák ml., Marián
Hradiský, Michal Chomiščak st., Ľubomír Grega,
Vladimír Grega, Ján Papcun, Jozef Grega, Imrich
Petkáč st., Pavol Sedlák, Imrich Kalický, Rastislav
Klein, Matúš Papcun, Rastislav Lörinc. V rokoch
1975 – 1981 boli členkami Emília Matejová, Janka
Chomiščáková a Mária Tomašková, ktorá bola tajomníčkou organizácie.
Dňa 29. júla 1998 bolo založené jediné ženské
požiarne družstvo v okrese v zložení: Jana Gazdová,
Renáta Tomašková, Lenka Petkáčová, Alžbeta
Chovanová, Magdaléna Jakubišinová, Eva Krupicerová, Jana Guľová, Gabriela Gregová a Kvetoslava
Nosálová. Ženské družstvo dosiahlo viacero úspechov
v pohárových a okresných súťažiach. V auguste 1998
získali na pohárovej súťaži v Richnave druhé,
v októbri 1998 v Raslaviciach ôsme miesto a ich
najväčším úspechom bolo tretie miesto na krajskej
súťaži v Kunovej Teplici (okres Rožňava). Do súťaže
Plameň sa zapájalo desaťčlenné družstvo mladých
požiarnikov: Marián Žakarovský, Martin Petkáč,
Maroš Chovan, Juraj Macko, Imrich Tomaško ml.,
Peter Pavúk, Marián Mikluš, Patrik Kabourek,
Rastislav Gožo, Jozef Krupár. V roku 2008 obsadili
štvrté miesto v obvodnom kole v Gelnici a druhé
miesto v Margecanoch.

Organizácia si pripomenula 75, 80, 85 rokov
hasičského zboru, oslavy sviatku svätého Floriána
(patróna hasičov), uskutočnila 12 ročníkov pohárovej
súťaže Memoriál Imricha Petkáča s priemernou
účasťou 16-tich družstiev zo šiestich okresov. Od
roku 2013 má táto súťaž názov Folkmarská prúdnica
a je znakom úcty všetkým členom DHZ a ich pamiatky od roku 1923. V roku 2000 sa na súťaži
hasičov v Gelnici umiestnili dvakrát na prvom mieste:
raz v rámci okresu a raz v druhej okrskovej súťaži.
Dňa 12. júna 2010 rímskokatolícky farár Mons.
Gregor Škapura a farárka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Mgr. Milada Krížová za účasti
členov hasičského zboru a ostatných občanov obce
posvätili historickú zástavu požiarneho zboru.
V roku 2011 usporiadali nultý ročník nočnej
pohárovej súťaže. Zúčastnili sa okresných a okrskových požiarnických súťaží v okolitých i vzdialenejších obciach: Mníšek nad Hnilcom, Jaklovce, Krompachy, Margecany, Spišské Vlachy, Kluknava, Kecerovce a Raslavice. Absolvovali dennú a pohárovú
nočnú súťaž v Krompachoch.
Dňa 29. júna 2014 sa na futbalovom ihrisku konali oslavy 90. výročia založenia DPZ v obci za účasti
11 požiarnych družstiev z okresov Gelnica, Spišská
Nová Ves, Košice – okolie a Bardejov. Hosťom osláv
bol generálny sekretár Dobrovoľného požiarneho
zboru z Bratislavy Ing. Vendelín Horvath a okresný
predseda DPZ Ing. Peter Wolf. Súťažilo sa v požiarnom útoku na dva pokusy a zvíťazili DHZ
Raslavice. Na spestrenie programu bola súťaž jednotlivcov.
Schopnosť a pripravenosť členskej hasičskej základne a techniky preverili zásahy pri požiaroch budov,
lesných a trávnatých porastov, pri požiari plynovej
stanice v obci i v okolitých dedinách a v meste
Gelnica. Najdôležitejšou úlohou hasičského zboru je
toho času zásah pri častých živelných pohromách,
predovšetkým pri povodniach, ktoré viackrát postihli
obec a spôsobili obrovské škody na komunikáciách,
obecnom i súkromnom majetku. Náplňou organizácie
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je aj práca s mládežou, údržba a oprava techniky
i príspevky o činnosti do časopisu Požiarnik.
Práca a zodpovedný prístup jednotlivcov i celého
kolektívu pri plnení náročných úloh ocenenili nadriadené orgány medailami za mimoriadne zásluhy. V roku 2003 Prezídium DHZ v Bratislave udelilo požiarnemu družstvu vyššie vyznamenanie Medaila za
príkladnú prácu, ktorú odovzdal na slávnostnej
schôdzi prezident DHZ Slovenskej republiky Ing. Valentín Fogaraš, a v roku 2004 ďakovný list za zdolávanie požiarov a protipovodňovú činnosť.
V súčasnosti je zloženie výboru nasledovné:
Imrich Tomaško st. (predseda), Imrich Tomaško ml.
(podpredseda), Ján Grega (veliteľ), František Petrík

(strojník), Ján Chomiščák (preventivár), Pavol Jalč
(hospodár) a Dominik Veselý z Margecian. Orga-nizácia eviduje aj šesť členov z obce Margecany a má
27-člennú základňu.
Od založenia tejto pre obec veľmi významnej organizácie sa vystriedalo niekoľko generácií hasičov.
Evidencia členskej základne od jej založenia nie je
v obci k dispozícii, preto nie je možné uviesť mená
všetkých hasičov. Ospravedlňujeme sa tým, ktorých
mená nie sú uvedené, a vážime si ich zodpovedný
prístup pri výkone tejto funkcie. Všetkým vtedajší a
terajším členom hasičského zboru patrí srdečné
poďakovanie za ich obetavosť a statočnosť pri záchrane majetku i ľudských životov.



Posviacka historickej zástavy požiarneho zboru - 26. 10. 2010
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Nočná požiarnická súťaž
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Slávnostný sprievod obcou - 90. výročie DHZ Veľký Folkmar - 2014



Pre folkmarských požiarnikov sa začala súťaž

Chlapská ruka je potrebná...

Dvaja kamaráti.
Zľava: Ján Chomiščák
(strojník)
a Ján Grega
(veliteľ)

... o občerstvenie je postarané...
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Poľovnícke združenie Skala Veľký Folkmar
PETER GAĽO, EMÍLIA PAVÚKOVÁ

ING. IMRICH
PETKÁČ

Lesy a lúky v okolí obce Veľký Folkmar obývajú
rôzne živočíchy, z ktorých niektoré patria
medzi poľovnú zver. Túto zver je povinné zo
zákona obhospodarovať, to znamená starať
sa o ňu, pomáhať jej, ochraňovať ju a racionálne ju využívať. Túto činnosť vykonáva poľovnícke združenie.
V katastri našej obce výkon práva
poľovníctva pred vznikom terajšieho
združenia uskutočňovalo Poľovnícke
združenie Orlovec Jaklovce a Štátne
lesy Slovenskej republiky.
Okresný lesný úrad v Spišskej
Novej Vsi dňa 12. augusta 1993 vydal
rozhodnutie o schválení poľovného
revíru číslo 29 s názvom Poľovnícke
združenie (PZ) Skala Veľký Folkmar.
Dňa 25. augusta 1993 bola podpísaná
Zmluva o výkone práva poľovníctva medzi
PZ a Obecným úradom Veľký Folkmar,
Bývalým urbariátom Veľký Folkmar, Slovenským pozemkovým fondom, Bývalým
urbariátom Malý Folkmar a Povodím
Bodvy a Hornádu v rozlohe 2 291 hektárov.

Členovia Poľovníckeho združenia Skala
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Po poľovačke

Z toho tvorí 1 560 ha lesného pôdneho fondu, 624 ha
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a 107 ha vodnej
plochy.
Zakladateľmi PZ boli Ján Jakubišín (Janošik), Ján
Klein (Dukacik), Ján Jarošík a Jozef Petrík st.
(Anďelko). Za prvého predsedu PZ bol zvolený Ján
Jakubišín.

Územie poľovného revíru je zaradené do oblasti
jelenej, ktorej normované stavy sú na úrovni 32
kusov, srnčia zver 22 kusov a diviačia zver, ktorá
má normované stavy 10 kusov. V malom množstve
tu žije tzv. malá zver – zajac poľný, jarabica poľná
a bažant poľovný. Ďalej sa tu loví líška, jazvec, kuna
skalná, kuna lesná, vlk dravý, z pernatej zveri je to
sluka lesná a jariabok hôrny. Celoročne sa tu vyskytuje aj rys ostrovid, ktorý je ale chránený. Veľmi
vzácne cez toto územie prechádza medveď hnedý
alebo aj los mokraďový. Pred niekoľkými rokmi priviezli a do voľnej prírody vypustili poľovníci danieliu
zver, ale poľovnícky sa neobhospodaruje.
Poľovníctvo – to nie je iba lov, ako si predstavuje
väčšina ľudí. Lov je v poľovníckom chápaní až na poslednom mieste a je určitou formou zadosťučinenia za
celoročnú prácu v revíri. Poľovníci v letnom období
pripravujú pre zver na zimu dostatok kvalitného sena,
čistia a opravujú lesné chodníčky, starajú sa o kŕmne
zariadenia. V rajóne PZ je 18 kusov posedov, 12 kusov
senníkov, 30 solísk, 13 studničiek. Okrem toho obhospodarujú jeden hektár políčok pre zver a dve poľovnícke
chaty s názvami Lesanka vo Vašvalde, Zuzana na
Košariskoch, v minulosti aj chata na Poľanke (lesná
škôlka Ostrý harbek). V majetku PZ je jeden poľovný
pes – bavorský farbiar a dva psy – slovenský kopov.
Združenie pozostáva zo štyroch sedemčlenných skupín
(28 členov), troch kandidátov a troch čestných členov:
Ing. Jána Mráza, Ing. Jozefa Hlásneho a Ondreja
Pavúka. Vo funkcii predsedov sa vystriedali Pavol Klein,
Peter Varga ml. a od februára 2012 Ing. Imrich Petkáč.
Dôkazom starostlivosti o zver vo Veľkom Folkmare je získanie niekoľkých kvalitných jeleních
a srnčích trofejí, ocenených medailami.
Mimoriadne udalosti a úspechy členov PZ
Dňa 4. januára 1994 Jozef Petrík st. (Anďelko)
pod Folkmarskou skalou stretol medveďa.
V decembri roku 2001 bol v lokalite Orlaš zaznamenaný výnimočný úspech, podarilo sa tam uloviť
10 kusov diviakov, na ktorých bolo vystrelených
46 kusov nábojov. Najlepšie sa darilo Jánovi Kleinovi
st. (Imruškovi), ktorý zastrelil štyroch diviakov.
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Kapitálny úlovok

Tento strelec v roku 2004 zastrelil na Ostrom harbku jeleňa dvanástoráka, ktorého trofej bola ohodnotená 190 bodmi a ocenená striebornou medailou.
V decembri roku 2006 Marián Chovan skolil
v časti chotára Pod Rozbanom jeleňa šestnástoráka,
ktorého bodová hodnota bola 201,60.
V časti poľovného revíru Trenek v roku 2012 sa
podarilo uloviť jeleňa dvanástoráka s bodovou hodnotou 200,04 poľovníkovi Pavlovi Kleinovi.
Jozef Petkáč prostredníctvom fotopasce počas
leta roku 2014 viackrát zachytil pohyb medveďa
v lokalite Jedlinka.
Parohy jeleňa pravidelného
štrnástoráka, ktoré
v Nitre na výstave
získali striebornú
medailu.
Strelcom tejto
trofeje je
Peter Varga st.
z Veľkého Folkmara

Nový senník
v lokalite Poľaň
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Poľovnícky ples
v Kultúrnom dome
vo Veľkom
Folkmare - r. 2012
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Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
EMÍLIA PAVÚKOVÁ, JOZEF SULÁČEK

Pri príležitosti osláv
50. výročia SNP
v kultúrnom
programe sa
po prvýkrát
na verejnosti
predstavili členky
speváckej skupiny
so sprievodom
harmoniky


Pri oslave
40. výročia SNP
udelil MNV titul
„Čestné občianstvo
obce Veľký Folkmar“
nadporučíkovi
Sovietskej armády
Vasiľovi Pavlovičovi
Vtorovi

V povojnovom roku 1949 vplyvnou organizáciou
v obci bola pobočka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). K najaktívnejším funkcionárom a dlhoročným predsedom patril Juraj Fabrici,
po ňom Michal Mackovjak a potom Viliam Fabrici.
Členovia sa zapájali do politického a kultúrneho
života, usporiadali oslavy, zájazdy na pamätné miesta bojov počas vojny, besedy so žiakmi a iné podujatia. Ich pričinením bola 21. januára 1971 na budove
kultúrneho domu odhalená pamätná tabuľa a 9. mája
1972 v miestnom parku Pomník padlým spoluobčanom v druhej svetovej vojne. Hrdinské boje v horách
pripomína Pamätná tabuľa na Folkmarskej skale
Predné vrchy, odhalená v roku 1979, kde sa do roku
1989 uskutočňovali pravidelné stretnutia mládeže
s účastníkmi odboja.
Organizácia sa zaslúžila o uchovávanie spomienok na oslobodenie obce, ukončenie druhej svetovej
vojny i tradíciu Slovenského národného povstania
(SNP). Každoročné oslavy SNP boli a sú spojené
s besedou pri partizánskej vatre v časti obce
Zväzarm, v poslednom období pod Jedlinkou. Vatrou,
ktorá horela aj v podvečer 28. augusta 2014, si
pripomenuli 70. výročie SNP. Organizácia je stále
činná, združuje 16 členov, potomkov zomrelých členov a sympatizantov, predsedom je Ján Fabrici, syn
bývalého predsedu Juraja Fabriciho. V roku 1964
bola obec vyznamenaná za pomoc protifašistickému
odboju Radom Červenej hviezdy a Pamätnou medailou k 20. výročiu SNP. Pamätné medaily dostali aj
priami účastníci SNP. V apríli 1965 navštívil obec
dôstojník Sovietskej armády Alexej Michajlovič
Sadilenko, ktorý bol 17. septembra 1944 vysadený
s 39-člennou skupinou neďaleko Opátky a od novembra 1944 velil partizánskemu zväzku Chruščov.
Občania poskytovali skupine výdatnú pomoc
a v jej radoch bojovali aj partizáni z obce. Pri oslave

40. výročia SNP, dňa 9. septembra 1984, udelil MNV
titul Čestné občianstvo obce Veľký Folkmar nadporučíkovi Sovietskej armády Vasiľovi Pavlovičovi
Vtorovi, veliteľovi čaty partizánskeho oddielu
Stalin. V jeho čate bojovali aj niektorí tunajší občania. Pri 45. výročí SNP V. P. Vtorov spolu s piatimi
bývalými sovietskymi partizánmi navštívili obec
a stretli sa so svojimi spolubojovníkmi. Na rôznych
miestach Slovenska bojovali Michal Mackovjak,
Juraj Krupár, František Grega a ďalší.

V auguste roku 1994 pri príležitosti osláv 50. výročia SNP v kultúrnom programe sa po prvýkrát na
verejnosti predstavili členky speváckej skupiny žien
so sprievodom harmoniky Jozefa Petkáča (neskôr
s názvom Folklórna skupina Folkmarčanka), ktoré
okrem iných piesní zaspievali pieseň Keď sa Slovák
do cudziny poberal. V úvode vystúpenia v ich podaní
zaznela táto pieseň:
V tej Slovenskej zemi, v hornatom kraji,
na malom kopečku stojí kríž čierny,
pod krížom hrobeček hlboko kopaný
a v ňom leží vojak v boji zastrelený.
Keď mal dvadsať rôčkov, musel rukovať,
svojich najmilejších musel zanechať,
jeho modré oči smutne sa dívali,
keď mu jeho drahí ruky podávali.
V dunení kanónov počuť jeho hlas:
„Zbohom, má mamička, navždy som preč od vás.“
Potom jeho telo silne sa zachvelo,
mladého hrdinu nikdy viacej nebolo.
Pod košatým dubom dievčina sedí,
smutnými očami do diaľky hľadí,
na svojho milého stále si spomína,
horúce jej slzy padajú do lona.
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Účastníci osláv SNP
v roku 2008 pri pamätníku
na Folkmarskej skale

Poslední žijúci partizáni Ondrej Klein (vľavo) a Viliam Fabrici
na oslavách SNP v roku 2008

Každoročné oslavy
SNP boli a sú
spojené s besedou
pri partizánskej
vatre v časti obce
Zväzarm,
v poslednom
období pod
Jedlinkou.
Vatrou, ktorá
horela aj
v podvečer
28. augusta 2014,
si účastníci
pripomenuli
70. výročie SNP
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Spoločenské
organizácie NF
Súčasťou politického a spoločenského života
boli spoločenské organizácie združené v Národnom fronte, predsedom bol učiteľ ZŠ Imrich
Kandrík ml. Vysoko treba oceniť ich účasť na
úseku výstavby a zveľaďovania obce, brigádnickú pomoc v akcii „Z“ a pri poľnohospodárskych prácach na miestnom JRD.

Socialistický
zväz mládeže

Predsedníčka DO
SZM Veľký
Folkmar Silvia
Trepáčová otvára
športový deň na
miestnom ihrisku,
ktorého sa zúčastnili
zväzáci Veľkého
Folkmara, Jakloviec
a Kojšova

Medzi ďalšie spoločenské organizácie združené
v Národnom fronte, ktorým politické orgány venovali pozornosť, patril Zväz slovenskej mládeže,
neskôr pod názvom Socialistický zväz mládeže
(SZM). V rokoch 1978 – 1981 evidoval zväz 68 členov, predsedníčkou bola Silvia Trepáčová (vydatá
Očvarová), ktorá bola zároveň aj členkou predsedníctva Okresného výboru SZM v Spišskej Novej Vsi.
Zväzáci dedinskej organizácie nemali na činnosť
vlastné priestory, schádzali sa v zasadačke MNV,
preto v spolupráci s národným výborom v obci
získali do prenájmu starý neobývaný rodinný dom
v Doline u Pavúka, ktorý si vlastnými silami opravili.
Činnosť SZM bola bohatá najmä na športové aktivity, súťaže medzi susednými dedinskými organizáciami i na kultúrne podujatia. V roku 1978 sa 18
zväzákov zúčastnilo výstupu na Rysy, usporiadali
večierky poézie a prózy, vedomostné súťaže a súťaže
v zručnosti. Organizovali diskotéky na Zväzarme
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a tanečné zábavy v kultúrnom dome. Zúčastňovali
sa brigád na JRD a v štátnych lesoch. Na jar v roku
1980 sa 45 členov SZM zúčastnilo veľkej zalesňovacej akcie pri sadení stromčekov nad obcou
Úhorná, pomáhali pri čistení lesa v našej obci, v Kojšove i v Starej Vode. Získané finančné prostriedky
potom využívali na svoju činnosť.
Nebola im ľahostajná ani čistota obce – čistili
verejné priestranstvá a miestne potoky, pod
patronátom mali udržiavanie a úpravu Pamätníka
padlým spoluobčanom v druhej svetovej vojne
v strede obce. Organizácia bola v rámci okresu
Spišská Nová Ves vyhodnotená ako najlepšia. Za
odmenu sa predsedníčka Silvia Trepáčová v roku
1981 zúčastnila zájazdu vlakom Družby do vtedajšieho Sovietskeho zväzu.
Bohatú činnosť organizácia vykazovala aj pod
vedením Aleny Fabriciovej (vydatej Frankovej),
Milana Gregu i Jozefa Tomaška. V roku 1988 sa
ukončili stavebné práce v priestoroch suterénu
hospodárskeho pavilónu materskej školy, kde sa
sprevádzkoval Klub mladých. Veľkú zásluhu a podiel na jeho výstavbe mali samotní mládežníci
(priestory mali byť zasypané), vytvorili sa vhodné
podmienky na činnosť s postupným doplnením
cvičného náradia na posilňovanie. Po čase sa
vytvorené fitnescentrum premiestnilo do budovy
bývalej kotolne a v súčasnosti sa nachádza v Senior
klube.
Okrem uvedených aktivít organizovali senné
tábory, výstupy na Folkmarskú skalu, peší pochod
na Duklu, splav rieky Hron, účasť na mládežníckom
tábore v Rudňanoch a zraz mládeže na Košariskách
v Slovenskom raji. Podieľali sa na brigádnickej činnosti v rámci obce pri výstavbe v akcii „Z“, boli bezplatnými darcami krvi a niektorí členovia pionierskymi vedúcimi na základnej škole. Život členov
organizácie bol veselý a pestrý, združoval rôzne
vekové kategórie a napomáhal vzniku priateľstiev
a v niektorých prípadoch aj manželstiev, ktoré trvajú dodnes.

Slovenský zväz žien
V roku 1952 bol v obci založený Výbor žien pri
MNV, mal 12 až 18 členiek a v roku 1954 sa štyri
z nich stali prvými volenými členkami MNV. Z výboru žien sa v roku 1966 vytvorila početnejšia organizácia Slovenského zväzu žien (SZŽ). Podieľala sa
na zriadení materskej školy v rodinných domoch,
predajne mäsa, ovocia a zeleniny, textilu, neskôr
uskutočnila kurzy studenej kuchyne, strihov a šitia
i uzlíkovej techniky v kurze Macrame a viackrát
zorganizovala zber papiera. Navštívila a pozdravila
ženy pri príležitosti dožitia sa 90 rokov. Usporadú248
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Slovenský
Červený kríž

Kurz studených mís - spoločná akcia MO SČK a SZŽ





Miestnu organizáciu Československého Červeného kríža (ČSČK), neskôr Slovenského Červeného
kríža (SČK), založili okolo roku 1955 Mária
Jarošíková a Anna Petríková. Poslaním organizácie
bolo predchádzať utrpeniu ľudí a zmierňovať ho a na
záchranu ľudského života organizovať dobrovoľné
darcovstvo krvi. SČK v našej obci evidoval 81 darcov, ktorí 4 – 5-krát ročne darovali bezplatne krv na
transfúznej stanici v Gelnici (v priemere 15 darcov

IMRICH TOMAŠKO

MARGITA
LEDVÁKOVÁ

Výbor SČK v r. 1995

Členky výboru SZŽ na návšteve u najstaršej občanky
Terézie Adamišinovej - 1980

vala tanečné zábavy, spoločenské plesy, súťaže pre
deti, výlety do prírody, sánkovanie a pod.
Medzi prvými členkami Výboru žien, neskôr zakladajúcimi členkami SZŽ, boli: Mária Jarošíková
(prvá dlhoročná predsedníčka), Anna Gregová
(Davidova), Mária Gregová (Dončinojeňi), Anna
Gregová (Majkova), Anna Kollárová (Rusnakova),
Mária Kandríková (Kovaľova), Anna Senková, Alžbeta Fabriciová, Božena Sedláková, Zuzana Hudáková, neskôr bola predsedníčkou Anna Bednáriková a po nej Oľga Fabriciová.

na jeden odber). Boli to členovia organizácie SČK
a iných spoločenských organizácií v obci, ale aj takí,
ktorí boli evidovanými darcami v zamestnaní.
V rámci organizácie SČK Anna Papcunová darovala
krv 22-krát a Michal Chomiščák st., bol držiteľom
diamantovej plakety Dr. Janského. Od roku 2013 je
držiteľom tejto plakety aj Imrich Tomaško, narodený v roku 1968, ktorý 85-krát dobrovoľne daroval
krv. Uznanie a srdečná vďaka patrí všetkým darcom
vzácnej a nenahraditeľnej tekutiny za ich humanitný čin pri záchrane ľudských životov.
Spoločné odbery krvi v čase fungovania organizácie mali na starosti transfúzne referentky Anna
Kleinová a Margita Ledváková. Mali tri dobrovoľné
opatrovateľky, zabezpečili kurzy prvej pomoci,
uskutočňovali prednášky so zdravotníckou tematikou doplnené o filmové ukážky, organizovali letné
detské tábory pre sociálne znevýhodnené rodiny,
zabezpečovali zdravotný dozor pri branno-športových akciách a podieľali sa aj na kultúrnospoločenských podujatiach.
Zbierkou šatstva a finančnými prostriedkami prispievali postihnutým pri živelných pohromách. Organizácia SČK za aktívnu činnosť bola niekoľkokrát ocenená
čestnými uznaniami a udelením diplomu Vzorná základná organizácia ČSČK I. a II. stupňa. Evidovala 80 – 105
členov i nečlenov (darcov krvi) organizácie, ktorej predsedníčkami boli Margita Ledváková a od marca 1984 do
roku 2002 Helena Gregová.

HELENA GREGOVÁ

Slovenský
zväz žien:

ANNA
BEDNÁRIKOVÁ

OĽGA FABRICIOVÁ
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Zdravotníctvo
a sociálna
starostlivosť
V roku 1992 sa v areáli materskej školy vytvorili
priestory na výdaj stravy pre dôchodcov. V suteréne
budovy MŠ bola 30. apríla 1994 zriadená súkromná
ambulancia praktického lekára MUDr. Jozefa Vrabca

Otváranie
súkromnej
ambulancie
praktického lekára
MUDr. Jozefa
Vrabca

z Gelnice a pracovali tam zdravotné sestry: Adriána
Rusnáková, po nej Silvia Jahodová a teraz Viera
Hrabovská. V minulosti obec patrila pod obvodného
lekára v Margecanoch. Pôsobili tam lekári: MUDr.
Juraj Polgár, MUDr. Kaľavský, MUDr. Potocký,
MUDr. Bláha, MUDr. Holka, MUDr. Reitschteter
a MUDr. Ľudovít Tomaga st., detský lekár: MUDr.
Turoň, MUDr. Medvec a MUDr. Mária Popadičová,
zubný lekár: MUDr. Tokár a MUDr. Karol Földeš.
Najbližšia lekáreň bola v Gelnici, kde bola v rokoch
1954 – 1956 vybudovaná moderná nemocnica.
Prehlbovala sa sociálna starostlivosť. V roku 1989
bolo v obci 308 dôchodcov, z toho 106 invalidných,
štyria poberali sociálne dôchodky, 68 dôchodky
vdovské a sirotské a 130 starobné dôchodky.

Senior klub
Od 3. júla 2008 sa môže 70 našich občanov, členov Základnej organizácie Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých (SZZP) a dobrovoľníkov so
sídlom v Jaklovciach každý pondelok poobede
stretávať v priestoroch budovy MŠ v Senior klube,
ktoré im poskytol obecný úrad. V rámci celej organizácie vykazujú bohatú činnosť usporiadaním
250

rôznych podujatí: Fašiangové a Katarínske posedenia, opekanie klobás, guláš partie, Deň otcov, zájazdy
po Slovensku, do Poľska a Maďarska i rôzne športové
aktivity. Pri stretnutiach v klube si vymieňajú recepty, skúsenosti a rady zo záhradkárčenia, ručných
prác a využívajú cvičebné a rehabilitačné pomôcky.
Za činnosť klubu zodpovedajú členky výboru Magdaléna a Emília Rigdové, ktoré pravidelne písomne
informujú členov o plánovaných podujatiach.

Slovenský zväz
ovocinárov
a záhradkárov
Pestovatelia ovocných stromov v obci
boli združení v Slovenskom zväze ovocinárov a záhradkárov.
Zakladajúcim a dlhoročným predsedom bol
Ján Grega, neskôr František Krempaský. Náplňou činnosti organizácie boli prednášky,
výstavy ovocia a zeleniny, nákup a postrek ovocných stromov vlastným postrekovým prístrojom. V jesennom období zabezpečovali lis na odšťavovanie ovocia.

Slovenský zväz
ochrancov prírody
a krajiny
Dňa 11. februára 1988 sa konala ustanovujúca
schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu
ochrancov prírody a krajiny, ktorá si vzala za úlohu
chrániť okolitú vzácnu faunu a flóru, odstraňovať
nezákonné skládky odpadu, skvalitňovať verejné
priestranstvá a udržiavať miestne potoky. Zakladajúcim členom a predsedom združenia bol Milan
Grega. V evidencii mala okolo 20 dobrovoľníkov,
ktorí bolo ochotní podieľať sa na tejto činnosti.
Organizácia v roku 1993 zanikla.
Spracovala: Emília Pavúková
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Úplne zatmenie
Mesiaca
18. 6. 2011
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