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MAREK GREGA

OTAKAR JACOBS
(1839 - 1920)

Banícke pracovné
náradie


Klasický spôsob
dobývania rúd
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Katastrálne územia Veľkého Folkmara a Kojšova ležia v pohorí Slovenské rudohorie, ktoré je – ako
už názov napovedá – bohaté na nerastné suroviny.
V miestnych horách sa vyskytovalo množstvo banských diel ako štôlne, pingy, pingové ťahy, odvetrávacie šachty, haldy a pomocné stavby určené prevažne na ťažbu rúd s obsahom železa. Len pod
Folkmarskou skalou sa nachádzalo 46 štôlní v prevažnej miere nie hlbšie ako 2,0 m, určených na
prieskum, a v celom katastri obce (Zadne novie,
Kolonia, Zlatnik, Primašov grund) ďalšie množstvo
iných. Baníci bývali v domoch na Kolonii, kde bol
výdatný zdroj vody, administratívna budova bola
bližšie pri štôlňach, dnes sa ešte spomína miestny
názov Pri kancalarii. V týchto banských dielach sa
ťažilo podzemným spôsobom a väčšina banských
polí v chotári patrila Otakarovi Jacobsovi.
Na banskú činnosť sa používalo obyčajné náradie
ako kladivo, želiezko a kliny. V neskoršom období bol
ako prostriedok na rozrušovanie horniny využívaný
stlačený vzduch a rôzne trhaviny. Z dôvodu odvodňova-

nia banských diel bolo v lokalite Predna dolina inštalované motorové dieselové čerpadlo, ktoré pomáhalo
odvodniť štôlne a šachty pod celou Folkmarskou skalou.
Pred priemyselnou revolúciou sa na dopravu
vyťaženej rudy používal konský záprah. Ale kvôli
zefektívňovaniu dopravy, ktorá bola v tom čase dosť
pomalá, sa zakladali tzv. hámre. Pôvodné pomenovanie
hámor označovalo železiarsku hutu, v ktorej sa spracovávalo kujné železo v kusových peciach. Vyťažený
siderit, hnedeľ a krveľ sa pomocou dreveného uhlia
spekal a vykúval pod vodným kladivom, čím vznikali
fialovo-čierne kvádre s veľkosťou cca 30x20x50 cm.
Tieto kvádre sa následne po vychladnutí prepravovali
na spracovanie do vysokých pecí v Krompachoch alebo
Košických Hámroch. Pražiarne a hámre boli okolo
Kojšovského potoka a na poháňanie vodného kladiva
odoberali z neho prúd vody. Takéto hámre sa v minulosti nachádzali mimo zastavaného územia, hlavne pre
možnosť vzniku požiaru a jeho rozšírenie na obytné
domy. Takto vznikali aj mieste názvy, napr. Hamrik.
Pozostatky hámrov boli zjavné v 30-tych rokoch
20. storočia za Pažicami, za domami Pavúkových,
Krupárových, Petkáčových a Hajdukových. Veľký
rozkvet železiarstva a výroby surového železa bol v 16.
a 17. storočí. Z dôvodu vojen s Turkami bol dopyt po
železných výrobkoch vysoký a v celom kraji vznikali
postupne hámre. Prvá zmienka o hámri v našej obci je
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Lanovka na dopravu rudy v Maria Hute,
podobná sa nachádzala vo Folkmare.

z roku 1571. Neskôr s rozvojom baníctva neželezných
kovov hlavne v Gelnici a Žakarovciach sa tieto hámre
pretransformovali na pretavovanie a skujňovanie medených rúd. Pece na pálenie vápna v tých rokoch ešte
existovali pri vstupe do Zadnej doliny.
Ešte aj v dnešných časoch možno napr. v potoku
nájsť kúsky týchto spekancov – ide o fialové až čierne
popukané zlepence, ktoré sa aj netradičným tvarom
a farbou odlišujú od ostatných kameňov. Tieto
spekance sa pravdepodobne zánikom okolitých hút
začali používať aj ako stavebný materiál a možno ich
nájsť v základoch starých rodinných domov alebo
v oporných múroch, pivniciach a stavbách budovaných pred prvou svetovou vojnou.
Výstavbou Košicko-bohumínskej trate sa konský
záprah stal nerentabilným, a tak sa v našom chotári
postavila lanovka na dopravu železnej rudy
z Kolonii do železničnej stanice v Košických
Hámroch (dnešné ústie Trenkovho jarku do vodnej
nádrže Ružín). Lanovka mala jednoduchý mechanizmus: dva vozíky boli vzájomne spojené oceľovým
lanom, pričom naložený vozík gravitačnou silou
ťahal prázdny vozík smerom hore. Tento jednoduchý
mechanizmus ovládal pracovník, ktorý brzdením
reguloval naplnený vozík v cieľovej stanici tak, aby sa
správne vysýpal a nerozbil zariadenie. Ešte aj dnes
možno v našich lesoch nájsť množstvo pozostatkov
banskej činnosti. Či už sú to staré štôlne, v ktorých
dnes sídlia vzácne druhy živočíchov, alebo pozostatky pilierov lanovky a prepadliska po kľukatých chodbách starých banských diel.
S rozvojom baníctva a dopravy rudy úzko súvisí
aj jej spracovanie. Okolie Gelnice bolo známe svojím
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vyvinutým baníctvom a hutníctvom. A práve pri hutníctve na rozpálenie rudy bolo potrebné dosiahnuť
teplotu, pri ktorej sa kov tavil. Až do výstavby
železnice sa v okolitých hutách (Rollova huta, Štefanská huta, Maria huta, Košické Hámre,...) používalo ako palivo drevené uhlie, vďaka ktorému sa
ruda zohriala na teplotu potrebnú na jej spracovanie.
V okolitých lesoch, ktoré sú bohaté na kvalitné
drevo sa vyrábalo aj drevené uhlie. Pred samotnou
výrobou bolo treba upraviť strmý svah na malú
plošinku s rozmermi cca 5 x 5 metov. Strom, z ktorého sa zhotovovalo drevené uhlie, bolo treba zrezať,
kvalitné sortimenty sa použili ako stavebný materiál
v bani a ostatné drevo sa narezalo na metrové dĺžky.
Takto pripravené drevo sa ukladalo tesne na seba
(od 6 do 20 siah), a to rôznymi spôsobmi. Ak bolo
drevo poukladané, prikrylo sa slamou a uhoľným
prachom zmiešaným s hlinou tak, aby nikde nebol
prístup vzduchu, iba na vrchu kupoly sa nechal otvor
na unikanie dymu. Takto pripravená uhliarska pec
(milier) sa podpálila zospodu a nechala 8 až 10 dní
tlieť. Pri tomto procese sa z dreva postupným jemným tletím stáva drevené uhlie, ktoré má vyššiu
výhrevnosť. Po dvoch týždňoch sa milier rozobral
a drevené uhlie odviezlo k hámrom a hutám. Z jedného miliera sa vypálilo viac ako jeden voz uhlia.
Nedostatočnou podporou štátu, nájdením ekonomickejších ložísk rudy v zámorí, zastaranou výrobou, vtedajšou politickou a ekonomickou situáciou začalo počas veľkej hospodárskej krízy
prospešné baníctvo a hutníctvo v celom Gelnickom
okrese upadať. Takto postupne zanikali aj rentabilné bane pod Folkmarskou skalou, patriace skrachovaným banským spoločnostiam, a ešte pred
druhou svetovou vojnou boli tieto bane a hutnícke
prevádzky zatvorené. Ale počas svojej dlhodobej
histórie dokázalo baníctvo, hutníctvo a lesníctvo
v celom Slovenskom rudohorí priniesť prácu
a obživu pre množstvo obyvateľov.

Náročnou prácou
v lese bolo aj pálenie
drevného uhlia
v milieroch,
ako to ukazuje
pohľadnica
zo začiatku
20. storočia
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Jeseň v lese
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Lesníctvo
PETER GAĽO, JOZEF SULÁČEK
Vysoká lesnatosť (75 %) radí okres Gelnica na prvé
miesto v rámci celej Slovenskej republiky. Je preto
pochopiteľné, že ľudia, ktorí tu žili v minulosti a v súčasnosti, považujú les za niečo prirodzené, samozrejmé.
V minulosti bol les považovaný predovšetkým za zdroj
dreva, ktoré bolo nevyhnutné aj pri spracovaní rudy vo
forme dreveného uhlia.
V súčasnosti si čoraz viac uvedomujeme jeho mimoprodukčné funkcie. Medzi najdôležitejšie patrí pôdoochranná a vodoochranná funkcia. Les na strmých svahoch zabraňuje erózii pôdy, pre ľudí a živočíchy je
nenahraditeľnou tvorcom a zásobárňou pitnej vody.
Poskytuje domov mnohým živočíšnym druhom, ľuďom
priestor na rekreáciu a tiež pracovné miesta.
V katastri obce sa v súčasnosti nachádza les vo
forme tzv. nízkeho lesa – výmladkov (ide o zmiešaniny
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hraba s inými drevinami), a tzv. vysokého lesa, ktorého
obhospodarovanie je zamerané na hodnotovú produkciu.
Tu má dominantné zastúpenie buk, jedľa, javor, dub
zimný a jaseň štíhly. Z ostatných drevín tu možno nájsť
borovicu lesnú, rôzne vŕby, jelše aj drieň obyčajný.
Názvy niektorých drevín sú aj základom pomenovaní
niektorých lokalít, napríklad Drienkov harbek, Drienske, Hrabňaki, Jedlina, Jedlinka.
Negatívnym javom v súvislosti s lesom je v súčasnosti zakladanie nelegálnych skládok odpadu, na ktorých
majú podiel aj obyvatelia okolitých obcí.
Podľa lesníckeho zákona č. 312/48 Zb. lesnú plochu
prevzali štátne lesy a obecný lesný majetok vo Veľkom
Folkmare, ktorý predstavoval rozlohu 1 139 ha, bol odovzdaný do štátneho vlastníctva Krajskej správy lesov
v Košiciach.
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Bývalý urbariát
Lesné spoločenstvo bývalého urbariátu od roku 1908
tvorilo 44 gazdov po štyroch podieloch a 20 želiarov
(bezzemkov) po jednom podiele (jeden podiel predstavoval šesť jutár). Po zrušení lesného spoločenstva v roku
1950 miestne JRD prevzalo 27,21 ha lesa a 43,02 ha
pasienkov, zvyšných 295,27 ha prevzala do vlastníctva
štátu Krajská správa lesov v Košiciach. Do svojho vlastníctva zobrala aj 4,88 ha patriace rímskokatolíckej
cirkvi i malú rozlohu lesa a pasienkov súkromných
vlastníkov.
Z hľadiska obhospodarovania patrili tunajšie lesy od
roku 1958 pod Krajskú správu lesov Košice, Lesný
závod Margecany a Polesie Jaklovce a od roku 1960 to
boli Štátne lesy Košice, Lesný závod Margecany a Polesie Jaklovce. V rokoch 1973 až 1991 sa menili názvy
štátneho podniku na konečné Východoslovenské štátne
lesy. V roku 1993 prešli lesy do užívania pôvodných
vlastníkov, a to Obecných lesov a Urbárskej spoločnosti.
Správa tunajších lesov prešla mnohými organizačnými zmenami.
Na základe reštitučného zákona č. 229/91 sa užívateľské právo prinavrátilo fyzickým osobám, urbariátom a lesným spoločnostiam. V obci sa vytvorilo
spoločenstvo s názvom „Bývalý urbariát, pozemkové
spoločenstvo vo Veľkom Folkmare“, ktoré bolo dňa
10. apríla 1996 zapísané do obchodného registra
pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou.
Hospodári na majetku bývalých urbarialistov s rozlohou
toho času 580,26 ha, z toho približne 400 ha lesných
pozemkov. Obhospodaruje pozemky na 11-tich listoch
vlastníctva, na ktorých je evidovaných 527 známych
spoluvlastníkov s rozlohou 366,91 ha. Neznámi vlastníci zastupovaní Slovenským pozemkovým fondom (SPF)
sú v počte 822 podielnikov s rozlohou 208,63 ha
a 4,72 ha je vlastníctvom Slovenskej republiky v správe
SPF. Predsedom spoločnosti bol Imrich Šuca, teraz je
ním Jozef Mackovjak, funkciu lesníka spočiatku vykonával Imrich Grega, po ňom Peter Hadbavný a toho času
Ing. Peter Kollár. Ekonomickú agendu mal na starosti
Jozef Grega, po ňom Ing. Eva Mazárová. Lesné spoločenstvo má sedemčlenný výbor a trojčlennú dozornú radu.
Sídlo urbariátu bolo v dome Jozefa Gregu a po odkúpení
rodinného domu Jána Chovana sa nachádza na popisnom čísle 219.

LESNÍCTVO

z príspevkovej organizácie na spoločnosť s ručením
obmedzeným so 100%-nou účasťou obce.
Konateľom sa stal starosta obce Milan Grega a riaditeľom bol naďalej Milan Grega (bývajúci v Košiciach).
Spočiatku Obecné lesy zamestnávali dvoch lesníkov –
Jána Kleina a Marka Seligu, ktorého neskôr vystriedal
Róbert Halcin. Potom funkciu lesníka vykonával
odborný lesný hospodár Peter Vaščak. Po odchode
z funkcie riaditeľa Milana Gregu bol Peter Vaščak poverený vedením spoločnosti. V roku 2013 bol lesníkom
aj Ing. Peter Galo. Toho času je vedúcim Obecných lesov
Ing. Michal Tomčík a odborným lesným hospodárom
Peter Vaščak. Ekonomické náležitosti spočiatku viedol
Milan Klein, potom Emília Kollárová a po nej Renáta
Kollárová.
Výška desaťročnej ťažby v Obecných lesoch, predpísaná lesným hospodárskym plánom v r. 2004 - 2013
bola 49 606 m3, predpísaná výška desaťročnej ťažby
LHP na roky 2014 - 2023 je 60 881 m3. Zisk z predaja
dreva predstavuje dôležitú časť príjmov pre obecnú pokladnicu.
Nakladanie dreva

Obecné lesy
Z obecného lesného majetku sa v roku 1993 vytvorila príspevková organizácia Obecné lesy Veľký Folkmar s kmeňovým majetkom vo výške (vtedajších)
47 282 666 Kčs. Riaditeľom spoločnosti bol Imrich
Grega a v rokoch 2003 – 2011 funkciu riaditeľa zastával
Milan Grega (bývajúci v Košiciach). V roku 1994 sa na
určité obdobie v areáli Zväzarmu obnovila obecná píla
s výkonnou rámovou pílou – gátrom. 1. januára 2007
došlo v Obecných lesoch k zmene právnej subjektivity
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Zimný pohľad
na Sivec
z Predlipového
vrchu
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VZNIK A VÝVOJ JEDNOTNÉHO ROĽNÍCKEHO DRUžSTVA

Vznik a vývoj jednotného roľníckeho družstva
JARMILA FABRICIOVÁ, JOZEF SULÁČEK
Naši predkovia nemali priaznivé podmienky pre
poľnohospodársku výrobu. Terén bol veľmi členitý,
ťažko prístupný a obhospodarovanie namáhavé. Strmé svahy nášho chotára gazdovia orali terasovite
a zachoval sa systém trojpoľného obrábania, striedavo sa siali oziminy, jariny a zemiaky. Pestovali
ovos, raž, jačmeň, žito a pšenicu, neskôr textilné
rastliny – konope a ľan, z ktorého vyrábali plátno
a šili oblečenie pre celú rodinu. Kedysi plátno slúžilo aj ako platidlo. Z hospodárskych zvierat najviac
chovali kravy. Kone a voly využívali v poľnohospodárstve a pri povozníckych prácach v lese
zvážaním dreva na píly. Z ďalšieho chovného stáda
vynikali ovce, ktoré vypásali nedostupné stráne
a vzdialené polia a prinášali úžitok – ovčí syr na
výrobu kvalitnej bryndze a vlnu na zhotovenie
ošatenia. Z baranieho mäsa gazdinky varili najčastejšie krupi. Chudobnejšie rodiny a vdovy chovali
kozy. Nemožno zabudnúť ani na chov ošípaných
a hydiny – sliepky, husi a kačice.
Povojnové a pofebruárové udalosti roku 1948
priniesli hlboký prevrat poľnohospodárskej výroby
gazdovských rodín. Po prijatí zákona o jednotných
roľníckych družstvách (JRD) č. 69 z 23. februára
1949 vznikali prípravné výbory a proces prešiel
viacerými etapami. Prvá etapa kolektivizácie sa
začala „presvedčovacou“ metódou náboru do JRD.
Rozhodujúci prelom nastal v roku 1949. V obci
vzniklo roľnícke družstvo I. typu. Prvými členmi
boli Ondrej Elischer, Ján Hudák a Viliam Fabrici.

Jesenná orba
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Jarná sejba

Stavebná činnosť sa koncentrovala na objekty
roľníckeho družstva, spočiatku na adaptáciu starších hospodárskych budov, neskôr na výstavbu
nových objektov pre živočíšnu výrobu. Po asanácii
stodôl v okrajovej časti obce Dolina sa postupne
vybudoval hospodársky dvor s komplexom maštalí,
senníkov a ostatných zariadení pre poľnohospodársku veľkovýrobu.
Prvým predsedom sa stal Jozef Petrík, po ňom
Ján Petrov, Viliam Fabrici, Mária Gregová (Dončinojeňi, v roku 1959 bola prvou a jedinou predsedníčkou JRD v okrese). Po nej Vojtech Čečot, Ján
Terpák, znovu Ján Petrov, od roku 1963 Ján Fabrici,
po troch rokoch František Klein. Od roku
1970 predsedal opäť Ján Fabrici
a posledným predsedom bol od
1. januára 1972 Juraj Buňa.
Zakladajúcich členov bolo 83,
z toho 33 bezzemkov, 32 vlastnilo
poľnohospodársku pôdu do 2 ha,
ďalší od 2 do 10 ha a jeden do 15 ha.
Prevažnú časť tvorili bezzemkovia
a drobní kovoroľníci, ktorí mohli
vložiť iba minimálnu časť pôdy do
spoločného hospodárstva a málo
kusov dobytka. JRD rozšírilo pôdny
fond o cirkevnú a školskú pôdu,
o pôdu občanov, ktorí sa nachádzali
v cudzine, a o tzv. úpadkové hospodárstva. Spočiatku družstvo hospodárilo na 60 ha pôdy, do provizórnych maštalí bolo sústredených
150 kráv, 200 oviec, 10 koní a štyri prasnice. JRD
muselo prekonávať počiatočné ťažkosti. Istý prelom
nastal v roku 1955, keď sa družstvo čiastočne stabilizovalo, hodnota pracovnej jednotky stúpla z 8 na
16 Kčs. Zvýšili sa aj hektárové výnosy a úžitkovosť hospodárskych zvierat. Dokonca v roku 1958
družstvo bolo v celookresnom meradle vyhodnotené
ako najlepšie v živočíšnej výrobe. V obci naďalej
zostalo 176 súkromne hospodáriacich roľníkov,
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Letná žatva bola
veľmi náročná,
kosilo sa ručne.
Obedňajšia
prestávka koscov
na Predňom harbe
po založení JRD
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Ženy pri sušení
sena

z nich 74 hospodárilo na ploche od
0,5 ha do päť a viac hektárov.
Najvážnejším problémom tejto skupiny bolo
plnenie predpísaných kontingentov obilia, mäsa,
vajec a mlieka. Tlak na súkromne hospodáriacich
roľníkov neprestával a 1. februára 1959 sa vytvorilo celoobecné JRD. Každý člen bol povinný
do spoločného hospodárstva sústrediť dobytok
a tzv. mŕtvy inventár – vozy a ostatné vybavenie,
slamu a seno.

Ženy pri práci
na poli
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