VEĽKÝ FOLKMAR V ROKOCH 1848 - 1918

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Požiare a iné nešťastia
Každá obec bola vystavená aj rôznym nešťastiam. Raz to bola neúroda a nasledujúca drahota
a hlad, inokedy rôzne infekčné choroby ľudí a dobytka, problémy spôsobovali výkyvy počasia. Istá kuriozita nastala v roku 1857, keď sa v okolí obce vyskytlo mnoho vlkov, ktoré obyvateľom spôsobovali
škody.32
Vzhľadom na to, že prakticky všetky domy v obci
boli drevené, najväčším nepriateľom obyvateľov
bývali požiare. Vznikali nečakane, a ak fúkal vietor,
veľmi rýchlo sa šírili. Ľudia pri tom prišli za veľmi
krátky čas o celý svoj majetok, niekedy aj o život.
Keďže Spišská župa sa snažila pohorelcom pomáhať, zachovala sa pomerne dobrá evidencia o požiaroch obcí v druhej polovici 19. storočia. Požiarov
bolo aj vo Veľkom Folkmare dosť. Napr. požiar
v obci, ktorému podľahlo 12 domov vrátane hospodárskych budov, spolu so zásobami, obilím a pod.,
vznikol v noci z 15. na 16. januára 1854.33
Požiar vznikol aj 22. augusta 1866 o 13. hod.
a zhorelo pri ňom 18 domov a 19 stodôl (Obr. 5).
Celková škoda bola vyčíslená na 12 000 zlatých,
z čoho bolo poistených len 650 zl. Hlavný župan
vypísal zbierku pre pohorelcov. Domy patrili 10 gazdom a 9 želiarom. Je zaujímavé, že v ten istý deň
okolo 18. hod. začalo opäť horieť v stodole krčmára
a na druhý deň, 23. augusta, na druhej strane obce
v jednej maštali. Pôvodný požiar vypukol v domoch
Mateja Petroffa a Jakuba Kleina. O strechu nad hlavou prišlo až 182 ľudí a škoda bola vyčíslená na
11 350 zl. Susedné obce boli vyzvané, aby pohorelcom pomohli aj múkou, zemiakmi, šatstvom a pod.
Zbierka sa konala v celej župe.34
Veľký požiar zachvátil obec 7. augusta 1894
popoludní. Keďže bola veľká suchota, zhorelo pri
ňom až 50 domov a 181 hospodárskych budov,
v ktorých už bola čiastočne uskladnená žatva.
Škodu vyčíslili úrady na 52 117 zl. Zbierky pre
pohorelcov vypísali vo všetkých okolitých župách.35
Často spôsobovali obyvateľom problémy aj rôzne
infekčné choroby, ktoré sa vtedy ešte často nedali
efektívne liečiť, a mnoho ľudí na ne zomrelo.
V pamäti starých ľudí ostala infekčná chrípka, tzv.
španielka, ktorá sa rozšírila v roku 1918 a na ktorú
ochorelo a zomrelo aj mnoho občanov Folkmara.36

Hasiči
Na Spiši vznikali dobrovoľné hasičské spolky od
začiatku 70. rokov 19. storočia. Prvé hasičské spolky vznikli v roku 1872 v Levoči a v Kežmarku
a čoskoro sa rozmnožili, takže na ich koordináciu
bol založený Spišský hasičský zväz. Vo Veľkom
Folkmare nebol dobrovoľný hasičský spolok. Zákon
o hasičstve z roku 1888 prikázal všetkým mestám
a obciam, ktoré nemali dobrovoľný hasičský spolok,
aby si založili povinné hasičstvo. Spočívalo v tom, že
každý mužský obyvateľ obce vo veku spravidla od
20 do 40 rokov bol povinný zúčastňovať sa hasičských cvičení a v prípade požiaru ho hasiť. Kto to
nechcel urobiť, mohol za to zaplatiť istý poplatok.
A tak na odporúčanie Hasičského zväzu Spišskej
župy vzniklo aj vo Veľkom Folkmare spolu s Margecanmi a Jaklovcami povinné hasičstvo, a to podľa
štatútov prijatých obecným zastupiteľstvom
10. júna 1910. Župné zastupiteľstvo ho schválilo
20. decembra 1910. Podľa neho mohli hasiči nosiť
červenú stuhu s čiernym nápisom K. T. Názov bol
Nagysólymár község kötelezett tűzoltósága (Povinné hasičstvo obce Veľký Folkmar). Používali aj
prilbu, sekerky a podobný výstroj. Každý muž medzi
20. a 40. rokom bol, s niekoľkými výnimkami, povinný prihlásiť sa do hasičstva a zúčastňovať sa výcviku, každý rok 20 dní. Každý majiteľ domu musel do
hasičskej pokladnice zaplatiť ročný poplatok.37
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