VEĽKÝ FOLKMAR V ROKOCH 1848 - 1918

Výkaz
pohorelcov
pri požiari
22. augusta
1866.
(Obr. 5)

88

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

VEĽKÝ FOLKMAR V OBDOBÍ BÚRLIVÝCH PREMIEN (1918 - 1948)

Veľký Folkmar v období
búrlivých premien (1918 – 1948)
JOZEF SULÁČEK
Štruktúra obyvateľstva

Kapitán
JIŘÍ HON,
velitel II. práporu
30. pešieho pluku

Podplukovník
FRANTIŠEK BERAN,
velitel 30. pešieho
pluku A. Jiráska

Časové rozpätie rokov 1918 – 1948 patrí k najdynamickejším obdobiam našich národných dejín.
Dramatické zmeny sa odohrávali spravidla v metropolitných citadelách, pričom sa aj periférne oblasti
museli prispôsobovať radikálnym zvratom štátopolitických modelov a politických režimov, ktoré rámcovali priestor základným spoločenským procesom
a významnou mierou modifikovali spôsob života a osudy širokých vrstiev obyvateľstva. Nevyhla sa tomu
ani obec Veľký Folkmar a jej občania, treba však
zdôrazniť, že v porovnaní s predchádzajúcimi historickými etapami zaznamenali v tomto období nespochybniteľný civilizačný a kultúrno-politický vzostup.
V dôsledku vojnových porážok a silnejúceho
hnutia utláčaných národov habsburská monarchia
sa v roku 1918 rozpadla, zaniklo tiež historické
Uhorsko. Na ich troskách vznikali nástupnícke
štáty. Medzi prvými 28. októbra 1918 proklamovala
svoju suverenitu Československá republika (ČSR).
Do jej rámca sa prihlásila aj slovenská reprezentácia známou Martinskou deklaráciou.
Prvé správy o politických zmenách a vzniku ČSR
prinášali začiatkom novembra 1918 vojaci, ktorí
prichádzali domov po rozklade hlavných frontov.
Všetci nemali to šťastie, mnohí zahynuli na bojiskách, viacerí prešli zajateckými tábormi, ďalších
postihli zranenia alebo prekonali rôzne epidémie.
Doma nachádzali zúbožené rodiny a rozhárané pomery. Dávali najavo svoje sklamanie a nespokojnosť. Z veteránov vojny najväčší rešpekt vzbudzoval
Ondrej Petkáč (1890 – 1924), ktorý v roku 1917
vstúpil v Rusku do československých légií, v nasledujúcom roku utrpel ťažké zranenie, na následky
ktorého predčasne zomrel. Vojenská správa na čele
s generálom R. Gajdom a legionárskou jednotou
z Krompách, ktorej zosnulý bol členom, 3. apríla
1924 mu vystrojili veľkolepý pohreb s vojenskými
poctami a vojenskou hudbou. Pohrebu sa zúčastnila
- ako napísali dobové noviny - celá obec a legionári
zo širokého okolia.1
Československá armáda 15. decembra 1918 vstúpila do Popradu, v nasledujúcich dňoch obsadzovala
územie Spišskej župy. 28. decembra 1918 pri postupe Hornádskym údolím II. prápor 30. pešieho
pluku pod vedením kpt. Jiřího Hona rozprášil
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Slovenský východ, 17. 4. 1924, s. 2.

Situačná mapa bojov československých a maďarských vojsk
z 17. 6. 1919 v okolí Veľkého Folkmara

zvyšky maďarskej armády pri Margecanoch, aby
mohol napredovať smerom na Košice a obsadiť Hnileckú dolinu. V prvej polovici januára 1919 bola
všade nastolená politická moc nového štátu. Nebolo
tomu ináč ani vo Veľkom Folkmare, i keď počiatočné zmeny sa prejavili len v nepatrnej miere. Na
pôvodných miestach zostal notár, richtár, učitelia
i vedúci farských úradov v Jaklovciach a v Gelnici.
V prvom rade sa zmenila úradná reč a vyučovací
jazyk v škole. Pomaďarčený názov Nagyfolkmár (od
roku 1907 Nagysolmár) nahradilo bežne zaužívané
slovenské pomenovanie Veľký Folkmár, od roku
1927 Veľký Folkmar.
Ešte sa ani nestačili celkom zaceliť rany svetovej
vojny a občania sa stali svedkami bojových operácií.
Vojsko maďarských boľševikov po ľahkom zaujatí
Košíc 6. júna 1919 nasadilo silné jednotky do útoku
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Stanica v Margecanoch v lete 1919. Po vyhlásení prímeria
24. júna 1919 sa z margecianskej stanice presúvalo
československé vojsko na východné Slovensko, ktoré postupne
opúšťala armáda Maďarskej republiky rád

smerom na Košickú Belú, kde sa odohrali dvanásťdňové úporné boje o vpád do povodia Hnilca. Ťažisko bojov a najväčšie ľudské obete podstúpili príslušníci 30. pešieho pluku, ktorého veliteľstvo
sídlilo v škole vo Veľkom Folkmare, dve delostrelecké batérie z kóty 531 pri kríži ostreľovali prístupové trasy pozdĺž Hornádom. Keď na hlavnom
smere hrozilo obsadenie Margecian, veliteľ pluku
rozkázal ustúpiť cez Jaklovce až do Kluknavy. V ústupových bojoch v chotári obce padol 19. júna 1919
vojak Jaroslav Hruška, 22-ročný rodák z Kramotnej
v okrese Náchod. Pochovaný bol na miestnom cintoríne. Obec okupovalo boľševické vojsko až do
5. júla 1919, kedy ho pri svojom pochode na Košice
znovu obsadili jednotky 30. pešieho pluku z Vysokého Mýta pod velením pplk. Františka Berana.
Počas bojov bolo poškodených päť domov, po dlhých
peripetiách až v roku 1941 majitelia dostali odškodné vo výške 500 Ks.2
Na úsvite 20. storočia podhorská obec Veľký
Folkmar pri úradnom sčítaní mala 837 obyvateľov
a rozprestierala sa na ploche 2257 hektárov. To ju
zaraďovalo do kategórie „malé obce“. Bola súčasťou
Slúžnovského úradu v Gelnici od jeho vzniku v roku
1851 až po likvidáciu koncom roku 1922. Slúžnovský úrad patril do historickej Spišskej župy. Po
územnej reorganizácii od 1. januára 1923 sa zriadil
Okresný úrad v Gelnici, ktorý bol pričlenený do
roku 1928 ku Košickej župe. V rokoch 1940 – 1945
okres patril do Tatranskej župy so sídlom v Ružomberku. Špecifický charakter Gelnického okresu
sa vyznačoval zvláštnou národnostnou a sociálnou
štruktúrou. V roku 1940 až 31,4 % obyvateľov sa
hlásilo k národnosti nemeckej (celoslovenský priemer bol 4,5 %), k zamestnaneckej skupine priemysel a živnosti patrilo 46,4 % (celoslovenský priemer

bol 21,0 %) a ku skupine poľnohospodárstvo 13,5 %
obyvateľstva (celoslovenský priemer bol 52,0 %).
Z 24 obcí okresu počtom obyvateľov bol Veľký
Folkmar na 10. mieste a rozlohou na ôsmom, zaraďoval sa ku skupine obcí vo východnej časti okresu, kde malo výraznú prevahu obyvateľstvo slovenskej národnosti a uchovalo si typický dedinský kolorit. Strediskom týchto obcí bol Obvodný notársky
úrad v Jaklovciach, neskôr rýchlo sa rozvíjajúci
železničný uzol Margecany.
Zaniklo dávnoveké baníctvo, hámorníctvo i uhliarstvo, obec si uchovávala roľnícko-robotnícky charakter, ktorý sa po vzniku ČSR naďalej upevňoval,
podstatne sa nezmenili ani sociálne a demografické
tendencie. Pri sčítaní ľudu v auguste 1919 žilo v obci
819 osôb, do roku 1940 počet obyvateľov vzrástol
o 215 osôb, predovšetkým zásluhou prirodzeného
populačného prírastku. Národnostné a náboženské
členenie sa podstatne nemenilo.3
Počet a zloženie obyvateľstva
Rok

1919

1930

1938

Plocha v ha
2257
Domy
117
Prítomné obyv. 819

2257
148
894

2257
166
1056

Národnosť
čs. občanov
Československá 800
Slovenská
Nemecká
19
Židovská
Rusínska
Rómska
Cudzinci
-

87
10
12

1043
1
12
-

616
33
151
19

673
13
182
25

816
10
221
9

-

1

-

Náboženstvo
Rímskokat.
Gréckokat.
Evanjel. a. v.
Židovské
Iné a bez
vyznania

Sociálne zloženie obyvateľstva bolo pomerne pestré. Takmer polovica obyvateľstva bola spätá s obrábaním pôdy, povozníctvom a chovom koní, volov,
kráv a oviec. Okolo 40 % bolo robotníkov, ktorí nachádzali zdroje obživy v miestnych a okolitých lesoch, na pílach, v stavebných firmách, vo vápenke
v Margecanoch a v priemyselných zariadeniach v Gel-

2
KÜHN, Ludvík (ed.): Třicátníci. Vysoké Mýto: Výbor pro oslavy pluku 30. Aloise Jiráska, 1929, s. 146 a nasl. KRASKO, Ján:
Obete bojov pri obrane Slovenska. Bratislava: Slovenská liga, 1929, s. 141. Štátny archív Levoča (ŠAL), pobočka Spišská Nová
Ves (pob. SNV), Fond (f.) Okresný úrad Gelnica (OÚG), K. č. 177, č. 2972/41 adm.
3
ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, K. č. 215, Sčítanie ľudu, Veľký Folkmar.
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nici, Prakovciach, Krompachoch a v Košicko-hámorskej železiarni Ernesta Jacobsa. Po vybudovaní
železničnej trate Červená Skala – Margecany v roku
1936 sa rozširoval počet železničiarov. Sociálna diferenciácia sa prejavovala nielen v životnom štandarde, ale tiež v spoločenskom statuse, v medziľudských vzťahoch a vo verejnom živote.
Vyše 98 % obyvateľstva sa hlásilo k národnosti
slovenskej (v medzivojnových rokoch k národnosti
československej). V dome č. 79 a 92 žili dve rómske
rodiny Tuľovcov, spolu ich bolo 12 osôb, dospelí
slúžili ako pastieri. Obecné zastupiteľstvo nepripustilo, aby sa ich počet rozšíril. Osobitnú skupinu
tvorili tunajší Židia. Usadili sa tu v šesťdesiatych
rokoch 19. storočia a dlho im patrili miestne obchody a krčma. Najpočetnejšie rodiny boli Grossmanovci a Horowitzovci, ktorí sa neskôr presťahovali
do Košíc. Do rodiny Grossmanovcov sa priženil Ignác
Rosenberg (1873 - 1942), rodák z Bodrogkeresztúra,
ktorý začínal obchodom a v roku 1898 založil zariadenie na výrobu ovocnej šťavy. Bol to vážený občan,
v rokoch 1922 - 1923 zasadal v obecnom výbore a vo
finančnej komisii. Jeho šesťčlenná rodina obývala
dom č. 67. Do toho istého domu sa prisťahovala
z Chminian trojčlenná rodina Maxa Zipsera (1911 –
1942), od 26. marca 1936 majiteľa malého obchodu
s miešaným tovarom, ktorý mu Ústredný hospodársky úrad 27. februára 1941 zlikvidoval. Okolo

V Jeruzaleme
(har herzel)
je umiestnená
pamätná tabuľa
židovským obetiam
z Gelnice
a z okolitých obcí.
Jeruzalemský ústav
pre skúmanie
holokaustu Yad
Vashem eviduje
20 obetí, ktorí mali
rodisko alebo
bydlisko vo Veľkom
Folkmare
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15. mája 1942 všetci tunajší Židia boli odvlečení do
Gelnice, odtiaľ do Spišskej Novej Vsi a 26. mája
odišli deportačným transportom do nemeckých vyhladzovacích táborov, kde im fašistická mašinéria
pripravila fyzickú likvidáciu. Ani jeden sa do
Veľkého Folkmara po oslobodení nevrátil. Jeruzalemský ústav pre skúmanie holokaustu Yad
Vashem eviduje 20 obetí, ktorí mali rodisko alebo
bydlisko vo Veľkom Folkmare.4
Vo všetkých sférach verejného života sa najhlbšie reflektovala konfesionálna skladba. Bola základom duchovného života, ovplyvňovala medziľudské i príbuzenské vzťahy, spolunažívanie i uzavieranie manželstiev, formovala verejné záujmy a postoje, spolkový život, rodinnú a školskú výchovu
i kultúrne aktivity, dokonca aj politickú orientáciu
i volebné preferencie. Podobne ako v okolitých
spišských obciach oddávna prevládala konfesionálna dualita. V roku 1919 sa prihlásilo k rímskokatolíckemu vierovyznaniu 77 % obyvateľstva a k ev.
a. v. 18,8 %, zvyšných 4,1 % sa hlásilo ku gréckokatolíckemu a 2,1 % k židovskému vierovyznaniu,
k 31. decembru 1938 žilo v obci 816 rímskokatolíkov, 221 evanjelikov a. v., 10 gréckokatolíkov
a 9 židovského vierovyznania. Cirkevné komunity sa
správali pomerne introvertne, tvorili navzájom
relatívne uzavretú societu, pričom prevládali tendencie vzájomnej tolerancie, rešpektovania a pokojnej koexistencie v praktickom živote. Hlboko zakorenená religiozita, silné konfesionálne tradície a sentimenty predestinovali aj relevantné pozície farárov
v spoločenskom a duchovnom živote. Boli správcami
farských úradov a cirkevného majetku, katechétmi,
predsedami školských komisií, viedli spolky mládeže, mužov a žien a ovplyvňovali verejné postoje
občanov.
Obetaví občania v roku 1920 začali stavať kostol sv. Michala Archanjela na mieste pôvodného kostola zo 16. storočia, ktorý bol renovovaný v roku
1895. Veriaci tvorili filiálku farského úradu v Jaklovciach, ktorý patril do Rožňavskej diecézy. Charistmatickým farárom bol Ján Július Tauffer, ktorý
zomrel 1. januára 1923 vo veku 46 rokov, administrátorom fary sa stal kaplán Ján Kontroš (1897 - ?)
zo Žakaroviec, ktorý si získal veľkú popularitu.
Patrónom fary bol jaklovský a margeciansky komposesorát, ktorý 23. februára 1923 presadil za miestneho farára Rudolfa Znaka (1895 - 1978) z Mníšku
nad Hnilcom. V zmanipulovaných voľbách získal
77 hlasov, keď značná časť voličov z protestu
opustila pred voľbami miestnosť. Biskupský úrad
voľbu 5. apríla 1923 schválil. Medzi ľudom to vyvolalo prudký odpor. Podporovali ich v tom aj veriaci

ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, č. 2582/38 prez.; 3587/41 adm. Dostupné na internete: www.yadvashem.org. The Central Database
of Shoa Victis Name.Velky Folkmar. ŠAL, Krajský súd Levoča (KSL), f. Firemné oddelenie (FO), č. A-III-1033.
4

92

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

z Veľkého Folkmara, ktorí nemali volebné právo.
Na protestoch a žiadostiach bola aj pečiatka obecného predstavenstva a podpisy Jozefa a Michala
Petríkovcov. Veriaci vytýkali R. Znakovi, že neovláda slovenskú reč a údajne oklamal voličov z Margecian prísľubom, že im vybaví náhradu za vojnové
škody počas boľševického vpádu v roku 1919. Fyzicky mu zabránili prevziať faru. Demonštráciám
nezabránila ani žandárska asistencia, preto sa
R. Znak na radu okresného náčelníka funkcie vzdal.
Vikár (v rokoch 1920 – 1925 diecéza nemala sídelného biskupa) menoval za administrátora kaplána
Ernesta Liptaya (*1889) z Krompách.
Do sporu zasahovali Okresný úrad v Gelnici,
Župný úrad v Košiciach a spišský dekan Puškáš zo
Švedlára. Po dlhotrvajúcich rokovaniach vikár povolil opakovať voľby, ale ich výsledky neuznal, pretože
podľa tvrdenia nespokojných veriacich J. Kontroš
získal 177 hlasov a R. Znak iba 66. Vikár zdôvodnil odmietnutie J. Kontroša mladým vekom, za kňaza bol vysvätený iba 29. júna 1921 a nestačil absolvovať farársku skúšku. Preložil ho za kaplána do
Lomu nad Rimavicou. Ľudia odmietli prijať menovaných administrátorov a farárov, načo vikár vyhlásil nad farou interdikt (zákaz bohoslužieb a udeľovanie sviatostí). Na požiadanie starostov obcí, ktoré tvorili farnosť, v apríli 1924 vikár dosadil za
farára dovtedajšieho rimavskosobotského kaplána
Eugena Loja (1886 - ?), ktorý si postupne získal veriacich, stal sa spišským dekanom a účinkoval
v Jaklovciach až do roku 1941. Po ňom nastúpil
richnavský rodák Ján Labanc.5
Tunajšie evanjelické spoločenstvo tvorilo od roku 1858 slovenskú fíliu nemeckého zboru v Gelnici.
Patrili k nej aj rozptýlení slovenskí veriaci z okolitých obcí. V rokoch 1913 – 1945 gelnickým farárom bol tolerantný a ústretový Karl Hoffman
(1884 - ?), po ňom od roku 1946 Ladislav Bohuš.
Namiesto provizórnej modlitebne v škole veriaci si
postavili nákladom 400 000 Kč architektonicky pôsobivý kostol, vysvätený bol v nedeľu 12. júna 1927.
Kantorom a učiteľom cirkevnej ľudovej školy bol
Vladimír Ďurkovič.6 Gréckokatolíci mali farnosť
a kostol Svätých apoštolov Petra a Pavla v Kojšove,
kde v rokoch 1915 - 1944 pôsobil Viktor Mihalič a po
ňom Július Zachariáš, ktorý sa zaslúžil o záchranu
občanov pri nemeckých perzekúciách za pomoc partizánom v jeseni 1944. Tunajší Židia navštevovali
modlitebňu v Jaklovciach, kde náboženské obrady
odbavoval ortodoxný rabín Leopold Spitzer (1866-
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1944) zo Spišského Podhradia, kde bolo aj sídlo
židovského matričného obvodu.7
Bezpečnostnú službu obstarávalo Okresné žandárske (vtedy četnícke) veliteľstvo v Gelnici, Veľký
Folkmar patril do obvodu Žandárskej stanice v Žakarovciach, ktorá začala svoju činnosť 12. apríla
1919. Pozostávala zo šiestich členov, jej prvým
veliteľom bol strážmajster Jan Vaha. Až do roku
1948 sa vystriedalo 13 veliteľov. Od 16. apríla 1935
bolo jej sídlo preložené do Margecian, kde bola aj
pošta, telegraf a telefón. Do obce bol zavedený telefón v roku 1940, verejná hovorňa bola zriadená v Potravnom družstve. Žandárske hliadky zvyčajne prichádzali do obce na bicykloch a pomocou starostu
riešili naliehavé problémy bezpečnosti a verejného
poriadku. Najčastejšie museli vyšetrovať drobné
krádeže, susedské a medziľudské konflikty, ublíženie na tele, porušenie verejného poriadku a neoprávnené držanie zbrane.8

RUDOLF ZNAK

KARL HOFFMAN

Jaklovská židovská
synagóga
v 60. rokoch
minulého storočia

Obvodným lekárom bol kežmarský rodák MUDr.
Juraj Polgár (1896 - 1944). V roku 1923 ukončil Lekársku fakultu v Prahe. Spočiatku bol lekárom
v Spišskej Novej Vsi, potom vo Švedlári, od roku
1926 sa stal obvodným, nemocenským a železničným lekárom v Margecanoch. Viedol aj príručnú lekáreň. Bol židovského pôvodu, v roku 1940 mal zakázanú lekársku prax, ale pre nedostatok lekárov
Ministerstvo vnútra ho ponechalo vo funkcii. 6. mája
1942 získal čiastočnú prezidentskú výnimku. Ľudia
si ho vážili, mal veľmi dobrý vzťah k pacientom
a spoluobčanom. Viacerých ťažko chorých vozil
vlastným autom do nemocníc v Krompachoch alebo
do Levoče. Kontroloval dodržiavanie hygienických

ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, č. 340/23 prez. ŠA Košice, f. Košická župa 1923-28, č. 3224/1925 prez. Schematismus venerabilis cleri
diocesis Rosnaviensis pro anno Jesu Christi MCMXXVI. Rožňava: Biskupský úrad, 1927, s. 120, 239. Dostupné na intrernete:
www.spis.eu.sk/jaklovce/sk/historia.html.
6
RUPPELT, Fedor (ed.): Almanach cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919-1928 (do 1930). Turčiansky Sv. Martin: Cirkev
evanjelická a. v. na Slovensku, 1930, s. 102-103, 114, 201.
7
ŠAL, pob. SNV, f. OÚG. č. 317/25 prez. ŠAL, f. Cirkevné matriky, č. 312.
8
ŠAL, f. Četnícke a žandárske stanice (ČŽS), ŽS Margecany, Pamätník 1919 - 1950; Staničná služobná kniha 1944-1947
5
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pravidiel, zakazoval čerpať pitnú vodu z miestnych
potokov, v roku 1928 čelil týfovej epidémii a konal
pravidelné prehliadky školských detí. Nemecké
bezpečnostné orgány s gelnickou domobranou (Heimatschutz) ho 2. septembra 1944 zatkli a uvrhli do
väzenia Okresného súdu v Gelnici. Pri vyšetrovaní
ho surovo trýznili, za vinu mu kládli, že ošetroval
ranených partizánov a poskytol im finančnú i materiálnu výpomoc. 7. septembra bol odvlečený do
Smolníckej Huty, kde ho v priekope brutálne
zavraždili. Bol tajne pochovaný na židovskom cintoríne v Margecanoch.9
Hrob
MUDr. Juraja
Polgára na
židovskom cintoríne
v Margecanoch

stvom, patrili k nej zámožní občania, vplyvné osobnosti verejného života, ale aj príslušníci ostatných
spoločenských vrstiev. V poradí druhým priezviskom bolo Klein (106 osôb, t. j. 10 %), tretím
Petrík (80), štvrtým Fabrici (65), piatym Kollár
(61), na ďalších miestach nasledovali: Hudák (56),
Mráz (42), Petkáč (41), Petrov (38), Kandrik (30),
Gaľa (24), Sedlák (23), Varga (21), Bencko (19),
Adamišin (18), Pavúk (18), Dubecký (14), Tuľa (12)
a Palkov (10), čo znamenalo, že 80 % obyvateľstva
bolo nositeľom dvadsiatich najfrekventovanejších
priezvisk. Ostatných 39 priezvisk patrilo menej ako
deviatim osobám.10
Činnosť obecnej samosprávy

Signifikantným znakom dedinskej spoločnosti
bol historický vývoj rodových priezvisk, ktoré mali
dávnu patriarchálnu tradíciu, boli najdôležitejším
občianskym dedičným atribútom a identitou, uchovávali príbuzenské i osobné vzťahy a modifikovali
rôznorodé záujmové zväzky. Z komparácií s okolitými obcami vysvitá, že najintenzívnejšie vzájomné
migračné procesy prebiehali medzi susednými obcami Jaklovce, Margecany, Kojšov a Malý Folkmar.
Podľa údajov zo sčítania ľudu k 31. decembru 1938
najfrekventovanejším priezviskom bolo Grega.
Opakovalo sa u 137 osôb, čo predstavovalo 12 % zo
všetkého obyvateľstva a 62 % osôb evanjelického
vierovyznania. Bola to široko rozvetvená rodina,
voľne prepojená vzdialeným i blízkym príbuzen9
10
11
12
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Prvotným orgánom štátnej moci bol Obvodný
notársky úrad (ObNÚ), od roku 1907 jeho sídlom
boli Jaklovce. Súčasťou ObNÚ bol aj Obvodný
matričný úrad. Obvod tvorili priľahlé dediny: Jaklovce, Rolova Huta, Margecany, Veľký Folkmar,
Kojšov, Opátka a Malý Folkmar. Na vecných nákladoch a nemovitostiach notariátu sa obec podieľala
21 percentami. Notár viedol obecnú agendu, zostavoval obecné rozpočty a záverečné účty, zúčastňoval sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, rady
a finančnej komisie. Funkciou vedúceho notára do
roku 1935 bol poverený Štefan Schneider (*1886),
od roku 1936 Ľudvík Meczner (*1889), ktorého
v roku 1938 vystriedal Eduard Fuchs (*1897). Od
1. januára 1944 sídlo obvodného notára bolo
preložené do Margecian. Vedúcim notárom zostal
E. Fuchs až do evakuácie 19. januára 1945. Obvod
tvorili obce: Margecany, Jaklovce, Kojšov, Veľký Folkmar a Rolova Huta.11
V novodobých dejinách základnú jednotku verejnopolitického a administratívno-správneho života
predstavovala obec. Vystupovala ako právny subjekt
s vlastnou reprezentáciou, ktorý riešil spoločné záležitosti obyvateľov prostredníctvom samosprávy.
Po vzniku ČSR občania sa mohli zúčastňovať na
správe obce delegovaním zástupcov, ktorých si zvolili na základe uplatnenia všeobecného a rovného
volebného práva s tajným hlasovaním. Najvyšším
orgánom samosprávy bolo pätnásťčlenné obecné
zastupiteľstvo, zo svojho stredu volilo päťčlennú
obecnú radu, obecného starostu a jeho zástupcu.
Poradným orgánom boli komisie, vzhľadom na
veľkosť obce bola od 15. augusta 1922 najdôležitejšou 10-členná finančná komisia, od 1. decembra
1939 bolo zvolených sedem komisií.12
Krátko po etablovaní česko-slovenskej moci sa
kreovali nové štátne orgány i politické inštitúcie.

ŠAL, f. Okresný ľudový súd (OĽS ) Levoča, č. Tľud 237/1947. ŠAL, f. OĽS Gelnica, č. Tľud 122/45.
ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, K. č. 215. Sčítanie ľudu, Veľký Folkmar.
ŠAL, pob. SNV, f. Obvodný notársky úrad (ObNÚ) Jaklovce, Knihy. ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, č. 238/23 prez.
ŠAL, pob. SNV, f. ObNÚ Jaklovce, Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkom Folkmare (ObZ VF) 1. 12. 1939.
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Základom politického systému sa stala pluralitná
demokracia. Diferencovaná politická orientácia
a štruktúra občianskych postojov sa prezentovali
vo volebných preferenciách. Počas dvoch decénií
medzivojnovej republiky pristupovali voliči osemnásťkrát k urnám, aby volili zástupcov do zákonodarných a samosprávnych orgánov. Systém pomerného zastúpenia podmieňoval získanie mandátu vo
všetkých zboroch iba na kandidátke politickej
strany alebo volebného bloku. To významnou mierou
akcelerovalo vznik a činnosť politických strán,
ktoré sa aktivizovali najmä v predvolebných kampaniach, i keď vzhľadom na tradície a dedinské
pomery politická diferenciácia sa výraznejšie prejavovala len sporadicky. V porovnaní s okolitými
obcami, kde dominovala Hlinkova slovenská ľudová
strana (HSĽS), vo Veľkom Folkmare k najvplyvnejším stranám patrila Čs. republikánska strana zemedelského ľudu – agrárna strana, až po nej nasledovala HSĽS. V rokoch veľkej hospodárskej krízy
získala značné pozície Komunistická strana Československa (KSČ), v roku 1931 vyhrala dokonca
i obecné voľby, medzi železničiarmi sa usilovali presadiť národni socialisti a sociálni demokrati. Obraz
o politickej diferenciácii poskytujú výsledky posledných parlamentných volieb v roku 1935.13 (Viď.
tabuľka)
Do roku 1922 reprezentantom i hlavou obce bol
menovaný richtár, v ďalšom období až do roku 1942
volený starosta. Spravoval obecný majetok, vydával
vnútroobecné príkazy a nariadenia, ktoré oznamoval občanom prostredníctvom bubeníka. V mene obce
podpisoval zmluvy a dohody. Dlho sa uchovávala
jeho zmierovacia funkcia pri vyrovnávaní pokút,
škôd a často aj v susedských i medziľudských kauzách. Organizačný štatút obce starostovi ukladal
menovité riadiace a kontrolné úlohy, dostával finančnú odmenu 250 Kč ročne, v rokoch veľkej hospodárskej krízy iba 100 Kč, vo vojnových rokoch
450 Ks. Za starostu bol spravidla zvolený kandidát
víťaznej strany alebo volebnej skupiny. Úradoval vo

vlastnom dome, dokumenty opatroval v drevenej
obecnej skrini. Cennosti a finančnú hotovosť do
2000 Kč uschovával doma obecný pokladník v ohňovzdornej pokladnici. Pokladničný denník viedol starosta s pokladníkom. Kontrolu nad hospodárením
vykonával notár.
Prvé obecné voľby boli 16. septembra 1923,
starostovia až do roku 1931 boli z bloku roľníckej
volebnej skupiny, od 6. októbra 1923 bol zvolený
mlynár František Andrašovský a v rokoch 1925 –
1931 vykonával túto funkciu roľník Tomáš Klein
(8. 9. 1897 – 16. 3. 1945), jeden z najagilnejších občanov obce, bol predsedom býv. urbariátu, členom
okresného zastupiteľstva za agrárnu stranu, predseda školskej stolice, tri roky bol predsedom správnej
rady Potravného družstva, spolumajiteľ píly a kameňolomu, v rokoch 1942 - 1944 bol vládnym komisárom obce. Viedol obec plných desať rokov. Po
ňom nastúpil 27. septembra 1931 kandidát za KSČ
Jozef Papcun, ale toho Krajinský úrad 26. októbra
1933 neschválil (podobne ako komunistických starostov v susedných Jaklovciach a Margecanoch)
a nariadil 16. januára 1934 doplňovacie voľby starostu. Jednohlasne bol zvolený Jozef Petrov
(*1885), kandidát Čs. strany národnosocialistickej,
ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1938. Po
ňom prevzal funkciu do roku 1942 Ján Grega.14
Predstavitelia obecnej samosprávy v rokoch
1918 – 1948:
Juraj Petrík, richtár
1918 – 1919
Ján Hudák, richtár
1919 - 1922
Jozef Petrík, richtár
1922 - 1923
František Andrašovský,
starosta
1923 - 1925
Tomáš Klein, starosta
1925 - 1931
Jozef Papcún, starosta
1931 - 1933
Jozef Petrov, starosta
1933 - 1938
Ján Grega, starosta
1938 - 1942
Tomáš Klein,
vládny komisár
1942 - 1944
Tomáš Klein, starosta
1944 - 1945

Výsledky parlamentných volieb 19. mája 1935
Strany
Republikánska
Čs. soc. dem.
Čs. nár. soc.
KSČ
Čs. lidová
HSĽS
Nár. zjednotenie
Ostatné strany

13
14

Počet hlasov
152
40
57
18
1
93
1
-

V. Folkmar %
35
12
18
6
0
29
0
-

Okres Gelnica %
9,77
16,75
4,41
19,87
3,75
15,64
2,30
29,51

Slovensko %
17,64
11,34
3,19
12,97
2,31
30,12
1,57
20,86

ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, č. 5300/35 adm.; 6253/35 adm.
ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, č. 319/23 prez.; 136/34 prez.. ŠAL, pob. SNV, f. Okresný národný výbor (ONVG), č. 106/45 prez.

95

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

VEĽKÝ FOLKMAR V OBDOBÍ BÚRLIVÝCH PREMIEN (1918 - 1948)

Jozef Papcún, predseda MNV
1945
Michal Petrík, predseda MNV
1945
Ondrej Klein, predseda MNV 1945 - 1946
Ján Štofan, predseda MNV
1946 - 1948
Michal Klein, predseda MSK
1948
Náplň práce obecného zastupiteľstva bola neobyčajne náročná. V prvom rade posúdilo a 8. júla 1925
schválilo Organizačný štatút obce Veľký Folkmar,
ktorý definoval samosprávne kompetencie vo všetkých oblastiach verejného života. Podrobne kodifikoval práva a povinnosti samosprávnych orgánov,
funkcionárov a zamestnancov obce i všetkých občanov a definoval spôsob hospodárenia a správy
obecného majetku. Štatút stanovil objem obecných
fondov, poplatkov, dávok, prirážok a naturálnych
služieb na vicinálnej ceste a obecných cestách, starostlivosť o školy, o dedinskú chudobu, určil povinnosti na úseku požiarno-hasičskom a verejného
poriadku. V nasledujúcich rokoch dochádzalo v štatúte iba k nepatrným novelizáciam. Platil až do
15. novembra 1945, kedy bol nahradený univerzálnym Dočasným organizačným poriadkom pre MNV.15
K dôležitým povinnostiam zastupiteľstva patrilo
každoročné posúdenie obecných rozpočtov i záverečných účtov. Výdajové a príjmové kapitoly pokrývali
všetky okruhy verejného života. Základným problémom bolo naplnenie proponovaných príjmov. Najdôležitejším obecným majetkom bol les, ktorý bol
pomerne mladý. Pôvodne to bol pastvinný les, obec
ho kúpila v roku 1905 od veľkostatkára Hilmara
Csákyho prostredníctvom priekupníkov a býv. urbariátu, ktorý zapožičal obci finančné prostriedky, do
používania ho získala v roku 1916. Podľa hospodárskeho plánu s intenzívnou ťažbou sa počítalo až
od roku 1950, dovtedy prvoradou úlohou bolo pestovanie lesa, predovšetkým výsadba a čistenie. Na verejnej dražbe sa odpredávalo iba palivové a úžitkové
drevo. Dlhé roky výdaje na les prekrývali príjmy.
Rybolovné právo na rieke Hornád a na troch potokoch (Kojšovský a Hámorský potok a Zlatník) obecné zastupiteľstvo dávalo do prenájmu. Spočiatku
z neho plynulo do obecnej pokladne ročne len okolo
30,- Kč, v neskorších rokoch 200,- Kč a viac. Spočiatku nájomcami boli okolití členovia rybárskych
spolkov, ale od 1. apríla 1930 právo si na potokoch
prenajal tunajší učiteľ V. Ďurkovič, na chotárnom
úseku Hornádu po viacerých nájomcoch prevzal
revír Rybársky železničiarsky spolok zo Spišskej
Novej Vsi. Lovili sa predovšetkým pstruhy, mreny,
belice i šťuky. Verejnou dražbou sa dávalo do
prenájmu aj obecné poľovné právo o rozlohe 1100

hektárov. Do obecnej pokladne prinieslo ročne okolo
1200,- Kč. V revíre sa poľovalo na zajace, líšky, srnce, jelene a diviaky. Ťažba štrku i piesku v Hornáde
a v obecných kameňolomoch prinášali len nízky
profit. Najintenzívnejšia ťažba bola pri dokončovaní
trate Červená Skala – Margecany a pri rekonštrukcii štátnych i vicinálnych ciest.
V roku 1927 majetok obce činil 83 160,06 Kč,
jeho objem postupne narastal, v roku 1937 predstavoval 264 113,90 Kč, v roku 1943 sa znížil na
224 789,07 Ks, podstatne sa zvýšil v roku 1946 na
501 809, 45 Kčs.16
Hospodárenie zaťažovali pomerne vysoké dlhy.
V roku 1936 dosiahli takmer 250 000 Kč, v roku
1940 220 231 Ks, z toho obec dlhovala za horárske
príspevky 71 tisíc Ks, za nedoplatky na priamych
daniach Daňovému úradu v Gelnici 28 tisíc, za ekvivalentný poplatok 17 tisíc a býv. urbariátu 104 231.- Ks.
Vo vojnových rokoch sa dlžoby krátili, v roku 1942
poklesli na 74 231.- Ks, až v roku 1946 obec ich
úplne vyrovnala.17
Výdaje sa permanentne zvyšovali, rozpočet musel počítať s deficitom. Na jeho vyrovnanie zastupiteľstvo schvaľovalo prirážky k domovej dani,
najčastejšie to bolo 200 % k domovej dani a 400 %
k ostatným daniam. Daňové prirážky mimoriadne
zaťažovali občanov. Vzhľadom na nízky daňový základ zastupiteľstvo sa pravidelne uchádzalo o okresné i krajinské subvencie a sanácie. V kritických
časoch uvažovalo aj o kompenzovaní dlhov odpredajom niekoľkých hektárov lesa alebo poľnohospodárskej pôdy. V roku 1931 daňový základ obce
predstavoval 4089 Kč, dávka za psov 915,80 Kč,
z nápojov 860 Kč, za prírastok nehnuteľného majetku 772,55 Kč, zo zábav 250 Kč a hasičská dávka
444 Kč.
Tieto dávky sa v priebehu rokov menili len minimálne.18 Okrem finančných prostriedkov zastupiteľstvo zabezpečovalo naturálne služby majiteľov
záprahov i manuálne práce dospelých mužov na obecnom majetku (cesty, les, pasienky).
Rozpočty obce v rokoch 1919 - 1948
Rok
Príjmy
Výdaje

Schodok

1919
1927
1933
1938
1943
1946
1948

8 616,60
4 516,26
37 864,20 667,42 377,212 609,102 285,-

4 819,67
13 436,47
18 258,88
13 742,62
58 372,20 508,87 528,64 861,266 578,224 201,286 416,73 807,282 475,180 190,-

ŠAL, pob. SNV, f. ObNÚ Jaklovce, Zápisnice zo zasadnutia ObZ VF z rokov 1918-1942.
ŠAL, pob. SNV, f. ObNÚ Jaklovce, Zápisnice zo zasadnutí ObZ VF 24. 3. 1928; 6. 3. 1938; 6. 6. 1944; 5. 6. 1947.
17
ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, č. 1470/40 prez. ŠAL, pob. SNV, f. ObNÚ Jaklovce, Zápisnice zo zasadnutí ObZ VF 14. 1. 1932; 13. 5.
1932; 30. 10. 1934; 14. 5. 1943; 14. 1. 1947.
18
ŠAL, pob. SNV, f. ObNÚ Jaklovce, Zápisnica zo zasadnutia ObZ VF 6. 10. 1932
15
16
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Záverečné účty ilustrujú konkrétny obraz ekonomickej potencie obce a možnosti využívania vlastných disponobilných finančných prostriedkov. Zaujímavé sú tiež disproporcie medzi predpokladanými
rozpočtami a bilanciou záverečných účtov. Časové
a objemové komparácie odrážajú proporcie i tempo,
ale tiež možnosti a skutočnosti hospodárskeho a sociálneho vývoja. V každej etape prevažovala tendencia úspornosti, modifikácia priorít a účelnosti príjmových i výdajových položiek. V dôsledku obmedzeným finančným možnostiam, skromným dotáciám,
obozretnej investičnej činnosti a úzkostlivým úsporám záverečné účty pravidelne vykazovali malý prebytok, ktorý sa prenášal do pokladničnej hotovosti
pre nasledujúci rok.19
Záverečné účty obce v rokoch 1927 - 1948
Rok
Príjmy
Výdaje
Zvyšok
1927
1933
1938
1943
1946
1948

33 407,84
20 914,25
39 672,282 253,65
529 454,80
642 866,45

29 127,41
18 500,60
39 603,180 261,45
525 366,30
636 376,75

4 280,43
2 413,65
69,101 992,20
4 085,55
6 489,70

Z pravidelných výdajov možno pripomenúť príspevky na správu obce, na náklady notariátu, na vené náklady škôl, na dva obecné cintoríny, ich oplotenie a vybudovanie umrlčej komory, na údržbu
troch obecných studní, na obecné a vicinálne cesty,
na výstavbu cestných mostov a priepustov, na stavbu hasičského skladiska a na podporu hasičského
zboru, na odmeny starostu, podstarostu, pôrodnej
baby, na plat poľného a lesného hájnika, obecného
doručovateľa a listonoša, bubeníka, ktorý bol súčasne hrobárom i nočným strážnikom. Permanentne
sa odsúvali finančne náročné zámery. Bola to predovšetkým výstavba miestnej školy, ktorá v zastupiteľstve vyvolávala najčastejšie rokovania, ďalej odkladaná stavba obecného domu.20
Zastupiteľstvo schválilo tiež požiarno-policajný
štatút. Z neho vyplývala povinnosť zriadiť hasičský
fond a starostlivosť o vystrojenie dobrovoľného hasičského zboru. Korene Dobrovoľného hasičského
zboru siahajú až do konca 19. storočia. Po prevrate
sa dlho odsúvalo jeho obnovenie. K oficiálnemu
založeniu došlo 10. augusta 1924. Do zboru vstúpilo 27 členov, veliteľom sa stal učiteľ V. Ďurkovič,
neskoršie učiteľ Š. Ferko.
Župný úrad schválil stanovy zboru 25. januára
1925. Obecné zastupiteľstvo 25. augusta 1928 uvoľnilo 4500 Kč na stavbu hasičského skladiska na

priestranstve urbariátu. Bola v ňom umiestnená
dvojkolesová ručná striekačka, hadice a potrebné
náradie. Kúpa motorovej striekačky sa neustále odkladala. Tunajší hasiči zasahovali pri veľkom požiari, ktorý vypukol v roku 1939 v dome M. Baneka,
pri miestnych lesných požiaroch a pomáhali zdolať
oheň v Margecanoch, Žakarovciach a Jaklovciach.21
Obecné zastupiteľstvo rozhodujúcim spôsobom
usmerňovalo verejný život v obci, pomáhalo občanom zdolávať ťažké ekonomicko-sociálne situácie
a všetci starostovia sa usilovali o zveľadenie obce.
Závažnou prekážkou im boli nízke finančné zdroje
a chudoba značnej časti obyvateľov.
Hospodársky a spoločenský život
v medzivojnovom období
Obec sa nachádza v podhorskom pásme. Jej stred
dosahuje 370 m n. m., chotár sa rozprestiera v rozpätí 350 – 915 m n. m., zaberal plochu 2257 ha,
neskôr sa rozšíril na 2311,91 ha. Leží na severovýchode Slovenského rudohoria v oblasti Volovských
vrchov. Reliéf je značne vrchovinový s kaňonovitými
dolinami astrmými bralnatými svahmi s výraznou
prevahou lesa a holí. Prevažne ihličnaté a sčasti aj
listnaté lesy pokrývajú 1496,76 ha, t. j. 65 % z celkovej plochy chotára. Hlavným vlastníkom lesa bola
obec (1329 ha), potom býv. urbár (172 ha), ktorý
vlastnil aj vyše 500 ha poľnohospodárskej pôdy
a budovy. Poľnohospodárska pôda zaberala 666,58
ha, t. j. 29 % plochy, z toho boli na 382,71 ha pasienky, na 178,03 ha lúky, orná pôda na 95,06 ha,
záhrady na 10,22 ha a ovocné sady na 0,54 ha.
Vodné plochy zaberali 52,75 ha, zastavané 21,76 ha

Zhromaždenie
občanov pred
evanjelickou školou
na 1. mája 1932

ŠAL, pob. SNV, f. ObNÚ Jaklovce, Zápisnice zo zasadnutí ObZ VF 1920 – 1949.
ŠAL, pob. SNV, f. ONVG, č. 1785/46 prez.
21
ŠAL, pob. SNV, f. ObNÚ Jaklovce, Zápisnica ObZ VF 25. 8. 1928. ŠA Košice, f. Košická župa 1923-28, č. 11280/25 adm.
Spišské hlasy, 21. 1. 1939, s. 1.
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Pohľad na Veľký
Folkmar.
Prvá polovica
20. stor.

Základným
dopravným
a prepravným
prostriedkom bol
volský a konský
poťah

98

a ostatné plochy 76,06 ha. Stredom chotára a obce
preteká Kojšovský potok (Rieka), prameniaci pod
Kojšovskou hoľou a ústiaci do Hnilca. Najmä v jarných mesiacoch a po náhlych prívalových dážďoch
jeho koryto hrozilo povodňami. Nižší prietok majú
Hámorský potok, Zlatník a menšie horské bystriny.
Konfigurácia radovej zástavby sa regulovala podľa
hlavnej cesty a potoka, vejárovite využívala terénne
vlny. Uchovali sa tradičné názvy jednotlivých častí
obce.
Prírodnými i pedologickými podmienkami celá
oblasť bola súčasťou Popradsko - hornádskeho krmovinárskeho kraja. Bonita pôdy a klimatické pomery
determinovali štruktúru poľnohospodárskych kul-

túr, spôsob obrábania, osevné plochy a výnosy najdôležitejších plodín. Orná pôda zaberala len 4,1 %
z chotára, nemohla sa stať významnejšou sférou
ekonomickej aktivity, zdrojom obživy a existencie
väčšiny obyvateľstva. Iba 10 roľníkov vlastnilo vyše
5 ha poľnohospodárskej pôdy, ďalších 166 usadlostí
vlastnilo pod 5 ha alebo boli bezzemkami. Lúky
a pasienky poväčšine vlastnila obec a bývalý urbariát. Obhospodarovalo ich pasienkové spoločenstvo,
ktoré sa staralo o troch obecných býkov a plemenných baranov, o tri košiare, o údržbu pastvín a o najímanie i odmenu pastierov. Majetkové pomery
a ekonomická pozícia zohrávali významnú úlohu
v sociálnom statuse rodín i občanov, odzrkadľovali
tiež štruktúru, veľkosť a vybavenosť jednotlivých
usadlostí. Základnú produkčno-ekonomickú a sociálnu bunku tvorila trojgeneračne zomknutá rodinná usadlosť, ktorá spoločne pracovala a hospodárila. Prevládali mnohopočetné rodiny, ktoré vo viacerých prípadoch presahovali aj 15 členov.
Základom poľnohospodárskej produkcie bolo
pestovanie obilnín a zemiakov, chov domáceho zvieratstva a hydiny. Z obilnín sa najviac pestovala raž,
jačmeň a ovos. Výnosy obilia sa pohybovali medzi
8 – 11 q z hektára, u zemiakov v rozpätí 60 - 80 q.
Položenie obce sa vyznačovalo pomerne krátkym
vegetačným obdobím. Základným náradím bol pluh
a brány, sialo a sadilo sa výhradne ručne. Nevyhnutnou potrebou bol voz. Mlatbu obstarávali cepy, gápel
a vo vojnových rokoch mláťačkári zo susedných
Jakloviec. Obilie sa sušilo a uskladňovalo v sypárňach. Mlelo sa v miestnom mlyne. Živočíšna výroba
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mala oveľa dynamickejší trend než rastlinná produkcia. U hovädzieho dobytka a oviec dominoval extenzívno-pastvinný chov. V zimnom období základným objemovým krmivom bolo seno.
Menila sa plemenná štruktúra zvierat a zvyšovala sa ich úžitkovosť. Do roku 1944 sa zvýšil počet
koní a najmä hovädzieho dobytka. Upadal chov oviec.
Pastvu na obecných pasienkoch určoval pašienkový
poriadok, obecné zastupiteľstvo pravidelne stanovovalo poplatky. Dobytok a ovce sa museli pásť iba
v čriedach pod dozorom pastiera. Doplnkovým zamestnaním a ušľachtilou oblasťou záujmovej aktivity niektorých občanov bolo včelárstvo. Jeho rozvoj
limitovali klimatické a vegetačné podmienky. Prírodné podmienky ovplyvňovali množstvo a sortiment ovocných stromov. Často ich poškodzovali neskoré jarné mrazy.
Chov kráv, teliec, oviec a hydiny, produkcia bryndze, masla, syra, tvarohu, vajec a kurčiat predstavovali významný zdroj obživy a príjmov mnohých
dedinských rodín. Zdrojom každodennej obživy sa
stali vlastné poľnohospodárske produkty, najmä
chleboviny, potom potraviny rastlinného pôvodu,
predovšetkým zemiaky a kapusta, ďalej mlieko
a mliečne výrobky, čerstvé mäso z domácej hydiny
a údeniny (najmä slanina) z domácich zakáľačiek,
sviatočne tiež baranina. Objem každodenných potrieb z obchodnej siete sa neustále rozširoval. Nízka
trhová produkcia a slabé zárobkové možnosti minimalizovali finančné príjmy. Vo väčšine rodín sa prejavoval chronický nedostatok peňazí, čím sa redukovala kúpyschopnosť priemyselných výrobkov, konzervoval sa nižší životný štandard a kvalita života.22
Rozvojom priemyselného spotrebného tovaru,
zlacnením dopravy a zdokonaľovaním obchodnej
siete rozširoval sa domáci trh. Postupne sa presadzovali fabrické výrobky a zvyšovala sa konkurencia
pre miestnu remeselnícku produkciu. Na dedinách
tradične zostali remeselníci, ktorí saturovali iba
bežné potreby a služby miestnym obyvateľom. Vo
Veľkom Folkmare zostali dvaja tesári, dvaja obchodníci, dvaja učitelia, dvaja cestári. jeden krajčír a jeden mlynár.23 V medzivojnovom období boli viaceré
pokusy o založenie krčmy alebo obchodu s miešaným tovarom, väčšina z nich zanikla. Živnostenskú koncesiu zažiadali obchodníci František Andrašovský, Michal Adamišin, Tibor Herz, Ján Palkov,
Max Zipser a obuvník Štefan Porsonyi.24
V hospodárskom a spoločenskom živote významnú úlohu zohrali svojpomocné družstvá. Často vznikali po príklade susedných obcí, učili aktívnych domácich občanov hľadať možnosti vlastného riešenia
sociálnych problémov a sociálneho pozdvihnutia.
22
23
24
25
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Medzi najstaršie spotrebné družstva na Spiši patrilo tunajšie Hospodárske spotrebné družstvo. Vzniklo pričinením budapeštianskeho družstevného
ústredia Hangya už v roku 1898. Krátko po prevrate
6. apríla 1919 valné zhromaždenie členov schválilo
nové stanovy a prihlásilo sa do celoslovenského
Ústredného družstva. Predsedom družstva sa stal
mlynár František Andrašovský. Okrem neho v prvej
päťčlennej správe zasadali: Anton Kandrik, Juraj
Petrík, Ondrej Grega a Ondrej Petkáč. Členovia
správy i dozorného výboru sa volili na trojročné
funkčné obdobie. Preto až do fúzie družstva so
Spotrebným družstvom Jednota v roku 1951 vystriedali sa vo vedení dve generácie funkcionárov.
Funkciu predsedu postupne vykonávali: Ján Hudák,
Tomáš Klein, Anton Kandrik, Ondrej Grega, František Kollár, Ján Grega, Imrich Mráz, Juraj Varga,
Jakub Hudák a Ján Petrík.
Družstvo zriadilo obchod s miešaným tovarom, od
roku 1920 získalo koncesiu na výčap piva a liehových
nápojov i predaj tabaku a tabakových výrobkov. V rokoch 1931 – 1932 sa pokúsilo o vlastnú výrobu bryndze bez použitia strojov.25 Spočiatku obchod i výčap
boli v jednej miestnosti, ktoré si družstvo prenajalo
od býv. urbariátu. V roku 1928 získalo vlastnú budovu a neskôr oddelilo obchod od výčapu. Rozhodujúcim činiteľom bol obchodvedúci, ktorého volili
členovia. Ku kurióznej situácii došlo 9. júna 1926,
keď obaja kandidáti dostali zhodne po 28 hlasoch,
predseda napísal na lístky ich mená a z čapice vytiahol lístok s menom Ondreja Gregu, ktorý potom
viedol obchod desať rokov. Vo funkcii sa vystriedali:
Juraj Klein, Ján Palkov, Ondrej Grega a od roku 1936
do 26. januára 1945 vedúcim bol Jozef Ledvák
(*1906), 1. marca 1945 obchod prevzal Imrich Kandrik a po ňom 4. októbra 1949 znovu Jozef Ledvák.
Spočiatku obrat sa pohyboval medzi 80 000 - 100 000 Kč,
postupne sa tento obnos zvyšoval, v roku 1935 dosiahol 209 607 Kč, v roku 1941 tržby vzrástli na
308 770 Ks, v roku 1944 na 732 723,50 Ks a v roku
1948 to bolo 1 276 549,90 Kčs. Počet členov sa pohyboval od 113 do 133, ktorí upísali 600 – 700 podielov,
jeden podiel mal hodnotu 50,- Kč. Členovia 21. augusta 1951 odhlasovali fúziu družstva so Spotrebným
družstvom Jednota v Spišskej Novej Vsi, ktoré prevzalo všetok tovar, zariadenie a ostatný majetok i záväzky. Družstvo všestranne pomáhalo občanom,
revízne orgány mu často vyčítali, že veľa tovaru poskytuje na úver, po celé obdobie svojej existencie bolo
obchodným, ale tiež strediskom spoločenského života, dejiskom debát, stretnutí, nadväzovania užších
medziľudských vzťahov a zábavy, popritom aj svedkom občasných hádok i bitiek.25

Obecná kronika obce Veľký Folkmar, uložená na Obecnom úrade vo Veľkom Folkmare.
ŠAL, pob. SNV, f. OÚG, K. č. 215, Sčítanie ľudu, Veľký Folkmar.
ŠA Košice, f. Priemyselný (živnostenský) inšpektorát (PŽI), K. č. 20, č. XX, obchod V. Folkmar.
ŠA Košice, f. PŽI, K. č. 17, č. XII, PD V. Folkmar
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Mesto Gelnica r. 1913
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Po prevrate roku 1918 vznikali po dedinách
úverové družstvá. Spočiatku tunajší občania boli
členmi družstiev v susedných obciach, najmä v Jaklovciach a Kojšove. Začiatkom tridsiatych rokoch
vzniklo Úverové družstvo aj vo Veľkom Folkmare.
Bolo finančným partnerom Potravného družstva,
začas aj obecnej samosprávy a mnohým občanom
obce. Podmienkou členstva bolo upísanie aspoň jedného podielu v hodnote 50,- Kč. Úradné hodiny boli
každé nedeľné popoludnie. Okrem vkladov vybavovalo aj pôžičky do 10 000 Kč na úrok vo výške 7 %.
Medzi najvýznamnejších činovníkov patrili: Ondrej
Mráz, Juraj a Michal Gregovci, Ondrej a Imrich
Kollárovci a Juraj Varga. K vyhľadávaným finančným ústavom patrila aj filiálka Roľníckej vzájomnej
pokladnice v Gelnici.
Železničná stanica v Margecanoch

Ani nie 11 km vzdialená Gelnica bola administratívnym, politickým a hospodárskym centrom Hnileckej doliny. Sídlili tu okresné správne, súdne,
daňové a finančné inštitúcie, obvodný veterinár a okresný lekár, mesto bolo strediskom obchodov a remeselníckych dielní, konali sa tu týždenné trhy i výročné jarmoky, na ktorých aj tunajší občania predávali vlastnú produkciu i kupovali spotrebné predmety.
Základným dopravným a prepravným prostriedkom bol volský a konský poťah, voly a kone predstavovali hlavnú záprahovú silu aj v poľných prácach. Mnohí majitelia záprahov sa živili povozníctvom, približovali drevo v horách alebo ho privážali na okolité píly a na železničnú stanicu. Klesal
počet kravských a volských záprahov.
Najbližšia osobná železničná zastávka bola vzdialená 5 km v Jaklovciach, rýchliková a nákladná stanica sa nachádzala v Margecanoch vo vzdialenosti 7 km.
Hlavnou osou radovej zástavby viedla vicinálna cestná
komunikácia z Košíc do Margecian, vo Veľkom Folkmare z nej odbočovala vicinálna cesta do Kojšova. Vo

Veľkom Folkmari v roku 1898 obchodník Ignác
Rosenberg založil firmu na produkciu ovocnej šťavy.
Spracúvala najmä maliny a lesné plody, na ktoré
okolitá príroda bola relatívne štedrá. Mala permanentné finančné ťažkosti, ktoré zapríčinili nepravidelnú a často len veľmi krátku sezónu. Stroje
prenajala Spišská banka z Levoče. Ignác Rosenberg
so synom Maximiliánom vytvorili 27. decembra 1926
verejnú obchodnú akc. spoločnosť „I. Rosenberg
a syn“, ktorá prevzala prevádzku, ale finančná situácia bola naďalej kritická. Podnik v roku 1941 arizovala bratislavská pobočka viedenskej akc. spoločnosti Július Meinl, ktorá ju chcela zmodernizovať a zväčšiť. Obec jej výhodne povolila zbierať lesné plody
v obecných lesoch s podmienkou, že bude zamestnávať výhradne domácich občanov. Časť produkcie odoberal farmaceutický priemysel, známym sa stal aj
tunajší sirup. Zariadenie utrpelo vojnové škody, boli
odcudzené hnacie remene, nafta a cukor. Vedením
podniku bol poverený bývalý zamestnanec Policek
z Gelnice. MNV v lete 1945 sa beznádejne usiloval
obnoviť výrobu. Krajský súd v Levoči firmu 19. októbra 1948 vymazal z registra.28
Starý miestny mlyn v roku 1920 vyhorel. Mlynár
František Andrašovský postavil nový a väčší z pálených tehál. Pohonom bolo vodné koleso. Najmä v letných a zimných mesiacoch mlyn prerušoval výrobu,
pretože nemal dostatok vody. Prevzal ho Juraj Papcun, neskôr miestna rodáčka vd. Anna Papcúnová,
rod. Mrázová, neskôr vyd. Hexnerová (*1891), ktorá
nahradila vodné koleso vodnou turbínou typu
„Bánki“ o výkone 8 konských síl (vtedy HP). V suteréne mlyna bolo v prevádzke dynamo. V živnostenskej koncesii bola klauzula, že „vyrobený elektrický prúd smie byť použitý výlučne len pre vlastnú

ŠAL, f. KSL, FO, č. B-III-269; B-IV-454; Nc-II-40/35. ŠAL, pob. SNV, f. ObNÚ Jaklovce, Zápisnica zo zasadnutia ObZ VF
18. 7. 1941; Zápisnica zo zasadnutia MNV VF 18. 4. 1945. Spišské hlasy, 21. 6. 1941, s. 2.
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potrebu“. Mlyn sa rozšíril o prístavbu, v ktorej bola
inštalovaná jedna rámová píla a cirkulárka. Mlynárskym pomocníkom bol Ján Papcun. Mlyn a píla zohrali významnú úlohu najmä vo vojnových rokoch.29
Dôsledky veľkej hospodárskej krízy začiatkom
tridsiatych rokov doľahli aj na tunajšie obyvateľstvo, v najhoršej sociálnej situácii sa ocitli robotníci
z okolitých píl, drevorubači a prepustení sezónni
robotníci. V zimných mesiacoch sa hlásilo o sociálnu podporu okolo 60 nezamestnaných. Od roku 1933
boli zapojení do štátnej stravovacej akcie. O podporách rozhodovala sociálna komisia obecného zastupiteľstva. Pre najchudobnejšie deti sa zaviedla
mliečna akcia. Podporné akcie len nepatrne zmierňovali ťažké životné podmienky. Zárobkové možnosti boli naďalej veľmi nízke. Až vojnová konjunktúra
v roku 1940 definitívne odstránila nezamestnanosť.
Niekoľkí odišli pracovať do Nemecka, iní museli
narukovať na mimoriadnu vojenskú službu. Od roku
1943 okolité lesné a drevárske zariadenia pociťovali
nedostatok robotníkov.30
Školské vzdelávania
Vznik ČSR zásadne zmenil podmienky školského
vzdelávania a kultúrno-osvetovej práce. Odstránil
všetky formy národnostného útlaku. Vyučovacím
jazykom sa stala slovenčina. Zaviedli sa nové učebnice, učebné pomôcky a žiacke i učiteľské knižnice.
Školy sa aktívnejšie zapájali do kultúrno-osvetovej
a spoločenskej činnosti. Absolvovanie povinnej ľudovej
školy sa stalo pre väčšinu obyvateľstva základom
celoživotného vzdelania. V obci dávnejšie jestvovali
dve cirkevné ľudové školy. Vzhľadom na náboženskú
štruktúru oveľa početnejšou bola jednotriedna
Rímskokatolícka ľudová škola. Do roku 1919 učiteľom bol Emil Matuščák, vtedy škola mala 97 zapísaných žiakov. Od roku 1921 nastúpila dlhoročná
učiteľka Gabriela Hubková, vyd. Lojová (*1902).
Po zavedení povinnej osemročnej školskej dochádzky a po nástupe populačne silných povojnových ročníkov prepukli v tunajšej škole háklivé
problémy. Stará miestnosť bola majetkom cirkevnej
obce, nachádzala sa v žalostnom stave, mohla pojať
maximálne 60 žiakov. Školská stolica nemala finančné prostriedky na rozšírenie školy, ale vlastnej
triedy sa nechcela vzdať, podobne ako evanjelický
zbor. Ťažisko sa prenieslo na obec, ktorá podľa platných zákonov bola povinná zabezpečiť školopovinné vzdelávanie. Už v máji 1925 vyzval Školský
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inšpektorát Košice II. obecné zastupiteľstvo, aby
prikročilo k výstavbe dvojtriednej obecnej ľudovej
školy a učiteľských bytov. Obecné zastupiteľstvo požiadalo inšpektorát i okresný úrad, aby vzhľadom
na nepriaznivé finančné pomery zriadili v obci štátnu ľudovú školu. Zaviazalo sa, že zdarma poskytne
vyhliadnutý stavebný pozemok neďaleko mlyna,
kameň, piesok, drevo a ľudskú prácu. Štátne orgány
požiadavke nevyhoveli, nedávali záruky ani na
štátne subvencie. Situácia sa zhoršovala, v školskom roku 1929/30 sa zapísalo 151 žiakov, do jednej triedy sa umiestnilo 60 žiakov 1. a 2. postupného ročníka. Ostatných 99 žiakov zostávalo nezaškolených. V roku 1932 tento počet stúpol na 120
žiakov, v roku 1935 ich bolo 101. Bol to na celom
okolí ojedinelý jav, o to však naliehavejší.31
Do problému popri školskom inšpektorovi sa zainteresoval okresný náčelník a Referát Ministerstva
školstva a národnej osvety v Bratislave. Žiadali obecné zastupiteľstvo, aby okamžite pristúpilo k výstavbe
obecnej školy. Dokonca obec dostala aj dve vládne
pokarhania, hrozilo tretie, ktoré by znamenalo určitú
degradáciu obce i jej samosprávy. Zastupiteľstvo na
mnohých schôdzach márne hľadalo východisko, neustále predkladalo rozličné návrhy, zdôvodnenia i rozbory ťažkej finančnej situácie. Muselo sa podriadiť.
V roku 1935 prenajalo vhodnú miestnosť v dome
č. 163 od Jozefa Jarošíka a zriadilo obecnú školu s jednou triedou, od roku 1936 muselo ju rozšíriť o druhú
triedu, obe triedy boli pričlenené k Rím. kat. ľudovej
škole. Spoločným správcom sa stal Štefan Ferko
(*1912), učiteľkou bola Magda Etela Gočálová
(*1913), neskôr aj Margita Hronská (*1920). Vecné
a osobné náklady hradila obec. Ani v ďalších rokoch
zastupiteľstvo nestrácalo zo zreteľa nevyhnutnosť
vybudovania školskej budovy.32

Prváci v školskom
roku 1939/40,
menovaní po radoch
zľava doprava:
Horný rad: Imrich
Palkov (Bebik),
Jozef Mráz
(Paľerov), Imrich
Fabrici (Jenčov),
Peter Petkáč,
Juraj Hudák,
Stanislav Papcun,
Jaroslav Kollár.
Stredný rad:
Mária Vargová,
Jakub Varga
(Kuba),
Ondrej Petrík
(Kandratoho), Ján
Hudák (z Uličky),
Ján Fabrici
(Kandratoho), Ján
Klein (Dukacik),
Ján Hojstrič,
Alžbeta Papcunová,
vyd. Chovanová.
Dolný rad: Zuzana
Adamišinová,
vyd. Mackovjaková,
Helena Petrová,
vyd. Adamišinová,
Helena Kleinová,
vyd. Rapošová,
Alžbeta Kleinová,
vyd. Palková,
učiteľ Štefan Ferko,
Anna Rigdová,
Zuzana Koškievičová,
vyd. Kleinová
(od Šandora),
Anna Petríková,
vyd. Bencková.
Celkom dole:
Mária Hudáková,
vyd. Dubecká,
Alžbeta Hudáková
(zomrela ako dieťa).
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