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Asfaltový
koberec, čistenie
brehov potoka
Suchý jarok
a príprava nového
povrchu chodníkov


Boli inštalované štyri kamerové systémy – na budove obecného úradu, kultúrneho domu, na bytovom
dome a pred hostincom pri dome Pavla Kočika. Tento
projekt realizovala firma Ing. Imricha Petkáča.
Bežné príjmy obce v roku 2011 predstavovali
sumu 695 935 eur, bežné výdavky 671 829 eur.
Prebytok teda činil 24 106 eur.
Z radov nezamestnaných v priebehu pol roka
pracovalo desať občanov na výstavbe malých protipovodňových priehrad v časti potoka Pod Roštakom, pri Prednej doline a pri Kojšove, kde sa
vybudovala protipovodňová nádrž. Práce boli realizované v priebehu rokov 2011 – 2012 v rámci
Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí Slovenskej republiky.
Obec vlastnými finančnými prostriedkami zabezpečila rekonštrukciu spoločenských priestorov
baru v prístavbe kultúrneho domu a vytvorila
nájomné priestory na prevádzku dvoch predajní
(Zákazkové krajčírstvo a Obchodík) v priestoroch
bývalej knižnice. Predtým obecný úrad doplnil
potrebný riad do kuchyne a zakúpil nové stoly,
stoličky a obrusy v spoločenskej sále kultúrneho
domu.
V jeseni roku 2012 sa urobila výmena plynových
kotlov a regulácie v budove kultúrneho domu, obecného úradu a materskej školy. V tomto období
prešla rekonštrukciou i celá budova obecného
úradu, kde sa vymenili okná, dvere, elektrické rozvody, prestaval interiér s novým nábytkom.
Priestory bývalej obecnej píly sa v mesiacoch júl
až september 2013 prebudovali na zberný dvor,
ktorý slúži na uskladnenie vyseparovaných komodít. Bolo potrebné urobiť viaceré práce, napr.: spevnenie obslužných plôch, rekonštrukciu separačnej
haly skladu a kancelárie, váhu i oplotenie celého
areálu. Súčasťou zberného dvora je kolesový traktor
s vlečkou. Cena tohto diela je 653 066 eur, zhotoviteľom je firma Vamax Prakovce. Vybudovaním
zberného dvora sa zamedzilo vznikaniu čiernych
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skládok odpadu v okrajových častiach obce. Po revitalizácii centra obce i ostatné ulice nadobudli pekný
vzhľad, vynovené domy, vykosené priedomia a brehy
potokov v blízkosti domov sú dôkazom, že našim
obyvateľom záleží na čistom a zdravom prostredí.
Úpravy a kosenie verejných priestranstiev zabezpečujú pracovníci obecných aktivačných prác. Obec
zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností zabezpečuje prostredníctvom firmy FÚRA, s. r. o.,
Košice.
V rokoch 2013 a 2014 obec Veľký Folkmar pripravila pre občanov fašiangové posedenie s kultúrnym
programom a bohatým občerstvením v podobe zabíjačkových špecialít. Občania, hlavne deti a mládež,
si mohli pri kultúrnom dome pozrieť pravú zabíjačku.
Začiatkom roka 2014 sa pozornosť venovala rekonštrukčným prácam na kultúrnom dome. Uskutočnila sa plynofikácia kuchyne, vybudovali sa nové,
moderné sociálne zariadenia a v mesiacoch jún a júl
2014 aj výmena strešnej krytiny celej budovy.
V auguste a septembri 2014 sa realizovala
kanalizačná prípojka občanov v časti obce Magnusovo luky a na Zahradoch.
V novembri 2014 sa končí tretie funkčné obdobie
(12 rokov) starostovi obce Milanovi Gregovi. Pod
jeho vedením Obecný úrad realizoval množstvo
menších i veľmi náročných projektov.
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Veľký Folkmar prechádzal štrukturálnymi zmenami, ktoré spôsobili úbytok obyvateľstva; v roku
2001 dosiahol úroveň 930 osôb. Príčiny možno
hľadať v migračných pohyboch, v nezamestnanosti,
zvýšených životných nákladoch a negatívnu úlohu
zohrala i bytová otázka. Priemerne sa narodilo sedem až desať detí ročne a približne o dve až tri
osoby bol nižší počet úmrtí. Počet sobášov sa pohyboval okolo päť. Klesá detská populácia a zvyšuje sa
podiel obyvateľov v poproduktívnom veku. V roku
2011 počet osôb v predproduktívnom veku bol 167,
v produktívnom veku bolo 532 a poproduktívnom
veku 262 osôb. Za desať rokov od ostatného sčítania obyvateľstva poklesol počet občanov v produktívnom veku o takmer 3,5 %.
Naopak, vzrástla vzdelanostná a kvalifikačná
úroveň obyvateľstva. V roku 2011 bolo bez základného vzdelania 157 občanov, 164 so základným
vzdelaním, 541 ukončilo učňovské, stredné a odborné školy a 71 absolvovalo vysokoškolské štúdium, čo predstavovalo 7,6 % z celkového obyvateľstva (v roku 2001 to bolo 3,5 %).
V národnostnom zložení obyvateľov neboli podstatnejšie zmeny. V roku 2011 sa k slovenskej národnosti prihlásilo 923 obyvateľov. Štyria občania
sa hlásili k národnosti českej, po jednom k národnosti rusínskej a maďarskej a 22 osôb sa neidentifikovalo žiadnou národnosťou. V náboženskej štruktúre obyvateľov si najsilnejšie pozície uchovalo rím-
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skokatolícke vierovyznanie, v roku 2011 sa k nemu
prihlásilo 615 osôb, čo znamenalo 61,5 % (v roku
1919 sa k tomuto náboženstvu hlásilo 616 obyvateľov, v roku 1938 už 816). V priebehu 73 rokov
poklesol počet katolíckych veriacich o 201. Druhú
skupinu tvoria veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (v roku 1919 sa do jej radov prihlásilo 151 osôb, v roku 1938 221 a v roku 2011 sa
mierne znížil na 214, čo predstavovalo 22,5 %). Ku
gréckokatolíckemu náboženstvu sa prihlásilo 14 občanov a v skupine občanov bez vyznania sa evidovalo 53 osôb, ďalších 33 občanov neuviedlo žiadne vierovyznanie. Bohoslužby sa pravidelne konajú v obidvoch kostoloch.
Pozoruhodnými podujatiami v poslednom období
obidvoch cirkevných zoskupení i susednej gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi z Kojšova sú ekumenické bohoslužby, demonštrujúce nevyhnutnú
spoluprácu kresťanských cirkví. Konajú sa každý
rok v inom kostole a zúčastňuje sa na nich mnoho
veriacich.
* * *
Obec Veľký Folkmar prešla počas niekoľkých
desaťročí značnou premenou, ktorá zmenila vzhľad
i vybavenosť v oblasti verejného, kultúrno-spoločenského života, životného prostredia i športu. Pričinili
sa o to zástupcovia bývalého MNV a Obecného
úradu, členovia spoločenských organizácií i občania, za čo všetkým patrí srdečné poďakovanie.
Revitalizácia centra
obce z prostriedkov
Európskeho fondu
regionálneho
rozvoja zvýšila
kvalitu vybavenosti
a poskytuje ucelený
priestor s prvkami
modernej
infraštruktúry
s výrazne novým
vzhľadom
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Letecký pohľad na
zrekonštruovanú
časť obce
s výhľadom na
Folkmarskú skalu
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FOLKMARSKÝ ZLATÝ POKLAD

Folkmarský zlatý poklad
MIROSLAV JÍZDNÝ

Pohľad na dom
(vpravo),
pred ktorým sa
pri rekonštrukcii
vykopal zlatý
poklad

Osudy ľudí, živočíchov i vecí bývajú podivuhodné,
často dramatické, ale i zábavné. Jedno však majú
spoločné: nekompromisne ich režíruje nevyspytateľná náhoda. Nebolo to inak ani pri výnimočnom náleze zlatých mincí – dukátov vo Veľkom Folkmare.
Táto mimoriadna udalosť sa prihodila 23. apríla
1992 pri rekonštrukcii starého rodinného domu
číslo 216, postaveného niekedy pred 1. svetovou vojnou. Patril rodine Michala Sedláka a po smrti majiteľa bol asi 15 rokov neobývaný. Počiatkom 90-tych
rokov ho od dedičov odkúpila pani Kleisová z Košíc
a chcela v ňom zriadiť miniespresso. Dom ale bolo
treba opraviť, a preto si na rekonštrukčné práce
najala troch miestnych robotníkov: Františka Pinčáka,
Vladimíra Belku a Jozefa Mihoka. Tí, pracujúc na
výkope jamy pre žumpu v priestore niekdajšej
studne, narazili v hĺbke asi 50 centimetrov na malú
hlinenú vypaľovanú nádobku baňatého tvaru, obojstranne, z vonka aj z vnútra zeleno glazovanú, so
šokujúcim obsahom zlatých mincí. A takýto nález
býva vždy čertovsky veľkým pokušením. Dokáže
rozhýbať nielen celú dedinu, ale aj chlapov, čo po
pohrebe sedeli v krčme a „zapíjali žiaľ“, keď ďalší
prichádzajúci do krčmy prítomným oznamoval:
,,Pozrite, chlapi, zlaté mince!“ a tie putovali od jedného k druhému z ruky do ruky. Veď kto by sa na
tie zlaté pliešky rád nepozrel?!
Azda len vďaka anonymnému oznamu riaditeľovi
Východoslovenského múzea a polícii o tejto udalosti
nestihol veľkofolkmarský poklad obvyklý osud podobných nálezov. Pri vykopávaní zeminy sčasti
poškodený malý baňatý krčiaštek bol i s dukátmi

odovzdaný majiteľke pozemku a tá ho
za účasti polície odovzdala do rúk pracovníčke numizmatického
oddelenia Východoslovenského múzea Mgr. Kataríne
Zozulákovej.
Že sa nález zachoval azda v úplnosti a mohol byť
odborne spracovaný, to zvýšilo jeho výpovednú hodnotu z hľadiska numizmatického, historického aj umeleckohistorického, čo navýšila aj mimoriadna kvalita
a zachovalosť mincí a ich typologická bohatosť.
Folkmarský zlatý poklad je čo do počtu mincí
oveľa skromnejší ako košický zlatý poklad, najväčší
toho druhu z východoslovenského regiónu. Napriek
svojej relatívnej skromnosti (obsahuje iba 65 kusov
dukátov zo začiatku 15. storočia až po 40-te roky
16. storočia) predstavuje folkmarský zlatý poklad
jeden z najvýznamnejších nálezov na Slovensku.
Jeho numizmatickú hodnotu neobyčajne zvyšuje skutočnosť, že obsahuje razby v slovenských nálezoch
zriedkavé, ako sú mince slovenského magnáta Jána
Zápoľského či salzburského arcibiskupa kardinála
Matheusa Langa von Wellenburg.
Dukáty v slovenských nálezoch toliarového obdobia (1526 až 1892) sú relatívne vzácne. Väčšina odkrytých pokladov obsahuje prevažne menej hodnotné strieborné alebo medené mince. Preto 65 dukátov
s celkovou hmotnosťou 229,6 gramu ukrytých v keramickom krčiašteku vo Veľkom Folkmare predstavuje unikátny nález zlatých mincí so širokým
spektrom uhorských a stredoeurópskych razieb,

Miesto nálezu veľkofolkmarského zlatého pokladu
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ktorý dokumentuje čulé obchodné styky východného
Slovenska v prvej polovici 16. storočia so susednými krajinami.
Hoci nám historický rozbor nálezu neprezradí,
kto bol pôvodným majiteľom pokladu, aké boli príčiny, ktoré ho prinútili majetok ukryť, a prečo sa mu
ho nepodarilo zo zeme opäť vyzdvihnúť, jedno je
nepochybné – bol príslušníkom majetnejšej vrstvy
spoločnosti. Vari obchodník (kupec), ktorého na obchodnej ceste v oblasti Veľkého Folkmara zastihla
nepriaznivá vojenskopolitická situácia za vojnových
aktivít dvoch uhorských protikráľov – Jána Zápoľského a Ferdinanda I. Habsburského. Príčinou
ukrytia pokladu bol nepochybne strach z nebezpečenstva a straty majetku.
Zloženie nálezu je zaujímavé najmä tým, že zo
65 kusov dukátov je 55 dukátov uhorskej razby,
takže jeho pôvodný majiteľ mohol byť možno aj
hornouhorský kupec. Je to možno dohad, ale aj
nevylúčiteľná možnosť, hoci len hypotetická.
Z hľadiska regionálneho je v náleze najvýznamnejšia a taktiež najvzácnejšia najstaršia razba pokladu – dukát Žigmunda I. Luxemburského (1387 až
1437), rímskonemeckého cisára, kráľa uhorského
a krátko i kráľa českého (1436 – 1437).
Česi Žigmunda I. na smrť nenávideli, nazývajúc
ho hanlivo „líška ryšavá“ pre jeho zradnosť na kostnickom koncile (1415), ktorý odsúdil Majstra Jána
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Husa na smrť upálením pre údajné kacírstvo.
Husova smrť bola aj jednou z vážnych pohnútok
husitských vojen.
Žigmundov dukát bol razený v období rokov
1387 až 1401 mincovňou v Košiciach značkou ľalia-ľalia za komorských grófov Jakuba a Kristiána.
Rytca želiez (razidiel) nepoznáme, ale nepochybne
išlo o umelca s veľkou invenciou. Žigmundov
košický dukát patrí medzi vrcholné umelecké diela
tej doby.
Veľkofolkmarský zlatý poklad bol spolu s košickým zlatým pokladom uložený v špeciálnej trezorovej miestnosti účelovej budovy Východoslovenského múzea, kde ho návštevníci mohli obdivovať až do roku 2009, do započatia rekonštrukcie
budovy múzea, ktorá je skvostom klasicistickej architektúry.
V súčasnosti je košický zlatý poklad dočasne
uložený v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave
a folkmarský zlatý poklad zasa v depozitári Východoslovenského múzea v Košiciach. Po ukončení
rekonštrukcie hlavnej budovy múzea bude dominantou novej expozície peňazí.
Nález zlatých mincí je nepochybne významnou
udalosťou v histórii obce. Preto je azda vhodné zaznamenať aj zloženie pokladu tak, ako to bolo zistené
vedeckým rozborom odbornej pracovníčky Východoslovenského múzea Mgr. Kataríny Zozulákovej.


Najvzácnejšia
a najstaršia razba
pokladu – dukát
Žigmunda I.
Luxemburského
(1387 – 1437)

Av: SIGISMVnDI.D.G.R.VnGARIE,
Hrotitý gotický švrtený štít (pruhy, orol, pruhy) v perlovci.
Po okraji perlovec.

Rev: S.LADISL-AVS.REX.
Stojaci kráľ s insígniami spredu v kruhu,
Po stranách ľalie. Po okraji perlovec.
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ZLOŽENIE NÁLEZU - POPIS MINCÍ
UHORSKO A SEDMOHRADSKO
1.
2.
3.

ŽIGMUND I. (1387 - 1437)
ŽIGMUND I. (1387 - 1437)
VLADISLAV I. (1440 - 1444)

Dukát (1387 - 1401), mincovňa Košice, priem. 20,1-21,0 mm, 3,53 g
Dukát (1408), mincovňa Kremnica, priem. 21,2-21,5 mm, 3,45 g
Dukát (1441), mincovňa Sibiň, priem. 21,5 mm, 3,54 g

4.

LADISLAV V. (1453 - 1457)

Dukát (1453), mincovňa Kremnica, priem. 21,0 mm, 3,53 g

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MATEJ KORVÍN (1458 - 1490)
MATEJ KORVÍN (1458 - 1490)
MATEJ KORVÍN (1458 - 1490)
MATEJ KORVÍN (1458 - 1490)
MATEJ KORVÍN (1458 - 1490)
MATEJ KORVÍN (1458 - 1490)
MATEJ KORVÍN (1458 - 1490)
MATEJ KORVÍN (1458 - 1490)
MATEJ KORVÍN (1458 - 1490)

Dukát (1479 - 1483), mincovňa Kremnica priem. 20,8 mm, 3.54 g
Dukát (1465 - 1470), mincovňa Veľká Baňa, priem. 21,1 mm, 3.54 g
Dukát (1470), mincovňa Veľká Baňa, priem. 20,5 - 21,0 mm, 3.46 g
Dukát (1481 - 1490), mincovňa Veľká Baňa, priem. 20,2 mm, 3.58 g
Dukát (1481- 1487), mincovňa Veľká Baňa, priem. 21,2 - 21,4 mm, 3,49 g
Dukát (1481 - 1487), mincovňa Veľká Baňa, priem. 21,0 mm, 3.26 g
Dukát (1483), mincovňa Veľká Baňa, priem. 21,2 mm, 3,26 g
Dukát (1483), mincovňa Veľká Baňa, priem. 21,0 mm, 3,62 g
Dukát (1482 - 1489), mincovňa Sibiň, priem. 21,0 - 21,3 mm, 3,52 g

14.
15.
16.

VLADISLAV II. (1490 - 1516)
VLADISLAV II. (1490 - 1516)
VLADISLAV II. (1490 - 1516)

Dukát (1497), mincovňa Kremnica, priem. 21,3 mm, 3,52 g
Dukát (1501 - 1502), mincovňa Kremnica, priem. 21,0 mm, 3,42 g
Dukát (1505), mincovňa Kremnica, priem. 20,5 - 20,8 mm, 3,45 g


Dukát (1441)
VLADISLAV I.
(1440 - 1444)
Av/Rev


Dukát (1453)
LADISLAV V.
(1453 - 1457)
Av/Rev


Dukát (1482 - 1489)
MATEJ KORVÍN
(1458 - 1490)
Av/Rev


Dukát (1505)
VLADISLAV II.
(1490 - 1516)
Av/Rev
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

VLADISLAV II. (1490 - 1516)
VLADISLAV II. (1490 - 1516)
VLADISLAV II. (1490 - 1516)
VLADISLAV II. (1490 - 1516)
VLADISLAV II. (1490 - 1516)
VLADISLAV II. (1490 - 1516)
VLADISLAV II. (1490 - 1516)
VLADISLAV II. (1490 - 1516)
VLADISLAV II. (1490 - 1516)
ĽUDOVÍT II. (1516 - 1526)
ĽUDOVÍT II. (1516 - 1526)
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Dukát (1509), mincovňa Kremnica, priem. 21,0 - 21,2 mm, 3,45 g
Dukát (1515), mincovňa Kremnica, priem. 20,5 mm, 3,54 g
Dukát (1500), mincovňa Veľká Baňa, priem. 21,0 - 21,2 mm, 3,54 g
Dukát (1500), mincovňa Veľká Baňa, priem. 20,1 mm, 3,57 g
Dukát (1493), mincovňa Sibiň, priem. 21,4 - 22,0 mm, 3,30 g
Dukát (1508), mincovňa Sibiň, priem. 21,2 - 21,5 mm, 3,50 g
Dukát (1508), mincovňa Sibiň, priem. 21,8 - 22,0 mm, 3,49 g
Dukát (1508), mincovňa Sibiň, priem. 22,0 mm, 3,50 g
Dukát (1515), mincovňa Sibiň, priem. 20,3 mm, 3,54 g
Dukát (1520), mincovňa Kremnica, priem. 22,2 - 22,5 mm, 3,54 g
Dukát (1523), mincovňa Kremnica, priem. 22,0 - 22,1 mm, 3,54 g


Dukát (1523)
ĽUDOVÍT II.
(1516 - 1526)
Av/Rev

28.

JÁN ZÁPOĽSKÝ (1526 - 1540) Dukát (1535), mincovňa Veľká Baňa, priem. 21,5 mm, 3,54 g


Dukát (1535)
JÁN ZÁPOĽSKÝ
(1526 - 1540)
Av/Rev

29.
JÁN ZÁPOĽSKÝ (1526 - 1540)
30.
JÁN ZÁPOĽSKÝ (1526 - 1540)
31.
JÁN ZÁPOĽSKÝ (1526 - 1540)
32.
JÁN ZÁPOĽSKÝ (1526 - 1540)
33.
JÁN ZÁPOĽSKÝ (1526 - 1540)
34.
FERDINAD I. (1526 - 1564)
35.
FERDINAD I. (1526 - 1564)
36.
FERDINAD I. (1526 - 1564)
37-38. FERDINAD I. (1526 - 1564)
39-41. FERDINAD I. (1526 - 1564)
42-46. FERDINAD I. (1526 - 1564)

Dukát (1534), mincovňa Kluž, priem. 21,2 mm, 3,55 g
Dukát (1537), mincovňa Kluž, priem. 21,0 - 21,5 mm, 3,53 g
Dukát (1539), mincovňa Kluž, priem. 21,5 - 21,8 mm, 3,55 g
Dukát (1539), mincovňa Kluž, priem. 22,0 mm, 3,55 g
Dukát (1539), mincovňa Kluž, priem. 22,1 mm, 3,58 g
Dukát (1530), mincovňa Kremnica, priem. 21,7 - 22,0 mm
Dukát (1532), mincovňa Kremnica, priem. 21,3 - 21,5 mm
Dukát (1532), mincovňa Kremnica, priem. 21,2 - 21,7 mm
Dukáty (1532), mincovňa Kremnica, priem. 21,8 - 22,4 mm
Dukáty (1536), mincovňa Kremnica, priem. 21,8 - 22,0 mm
Dukáty (1537), mincovňa Kremnica, priem. 21,5 - 22,0 mm


Dukát (1537)
FERDINAND I.
(1526 - 1564)
Av/Rev

47.
FERDINAD I. (1526 - 1564)
48-55. FERDINAD I. (1526 - 1564)

Dukát (1538), mincovňa Kremnica, priem. 21,8 - 21,9 mm
Dukáty (1539), mincovňa Kremnica, priem. 21,5 - 22,0 mm
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TYROLSKO
56.

FERDINAD I. (1526 - 1564)

Dukát (1525), mincovňa Hall, priem. 21,2 - 21,5 mm, 3,49 g


Dukát (1525)
FERDINAND I.
(1526-1564)
Av/Rev

SALZBURSKÉ ARCIBISKUPSTVO
57.

MATHEUS LANG
Dukát (1521), priem. 21,0 - 21,2 mm, 3,53 g
von WELLENBURG (1519 - 1540)


Dukát (1521)
MATHEUS LANG
von WELLENBURG (1519-1540)
Av/Rev

58.

MATHEUS LANG
Dukát (1529), priem. 20,5 - 21,0 mm, 3,52 g
von WELLENBURG (1519 - 1540)
59. MATHEUS LANG
Dukát (1532), priem. 21,0 mm, 3,51 g
von WELLENBURG (1519 - 1540)
60-61. MATHEUS LANG
Dukáty (1536), priem. 20,5 - 21,3 mm, 3,53 g, 3,56 g
von WELLENBURG (1519 - 1540)
SLIEZKO, MÜSTENBERG - OLEŠNICE, REICHNSTEIN
62.
63.

KAROL I. (1498 - 1536)
KAROL I. (1498 - 1536)

Dukát (1532), priem. 22,0 mm, 3,56 g
Dukát (1535), priem. 22,0 mm, 3,54 g

64.
65.

MESTO VRATISLAV
MESTO VRATISLAV

Dukát (1530), priem. 21,8 - 22,0 mm, 3.53 g
Dukát (1533), priem. 21,0 - 21,3 mm, 3,55 g


Dukát (1535)
KAROL I.
(1498-1536)
Av/Rev


Dukát (1533)
MESTO
VRATISLAV
Av/Rev

Skraty: Av = averz (lícová strana mince), Rev = reverz (rubová strana mince).
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Celkový pohľad
na folkmarský
zlatý poklad
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VEĽKÝ FOLKMAR V ROKU 1945

Veľký Folkmar v roku 1945:
(usporiadanie domov, mená rodín, ich prímenia, resp. prezývky).
Fotografie rôznych častí obce sú z r. 2011 a 2012
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1. časť: z Prikvatného po mlyn
Juraj Fabrici od Griby
Juraj Fričovský od Griby zo spodku
Anna Fričovská Bobašana
Ondrej Klein Šandoranin
Michal Rigda
Jakub Hudák Bebik
Imrich Palko od Bebika
Tomáš Klein Michalkov
Jozef Kandrik
Peter Klein
Juraj Klein Kupčoskoho
Ladislav Hudák od Antola
Ondrej Hudák od Antola
Ján Dubecký od Antola
Anna Hudáková Babka
Ján Hudák
Imrich Petrík Kandratoho
Michal Petrík Kandratoho
Ján Petrík Kandratoho
Ján Fabrici Kandratoho
Ondrej Petkáč od Ščerbaka
Ondrej Kollár od Rusnáka
Jozef Petrov zo Školy - od Fary
Gustáv Hojstrič
Imrich Podrocký Maľar
2. časť: Od Reničky - hore valalom - Pod Roštakom
Obecný bitúnok (porazkáreň)
Ondrej Kollár od Reničky
Ondrej Papcun zo Skalky
Imrich Jarošík Kráľ
Jozef Papcun od Furinky
Ján Kandrík od Kovaľa
Michal Kollár od Bdzinaša
Michal Papcun od Borky
Ján Grega od Macejodzuri
Ondrej Grega od Macejodzuri
Ján Grega
Jozef Grega
Ján Sedlák Sedlačkanin
Ján Grega Gdovinodzuri
Juraj Hudák Medveckov
Ondrej Hudák Medveckov
Johana Jacková Vargončiková
Budova rím.-kat. školy
Ján Grega Dončinojeni
Ján Grega Maľučkoho
Anna Sedláková Hanica
Ján Palkov Palkojeni
Ján Chovan
Ján Krupár Falatko
Ján Palkov Palkojanky
Anna Gregová od Davida Husaraňa
Ondrej Grega od Hajdučkani
Michal Grega Davidov
Juraj Grega Davidov
Ondrej Elischer

VEĽKÝ FOLKMAR V ROKU 1945

Imrich Daniel
František Kollár Predešov
Ondrej Kollár Malendoho
Juraj Kollár od Bdzinaša z predku
Ján Kollár Bubňar
Ondrej Grega od Maceja
Juraj Grega Mangarik
Ondrej Grega od Maceja
Budova ev. školy - Ďurkovič, správca školy
Ondrej Dubecký Haďarik
Zuzana Mrázova Mražiková
Židia - rozlič. tovar, výkup les. plodov, výrobňa sirupu
Michal Papcún od Kupči
Michal a Ján Petrov od Petry
Ondrej Klein
Jakub Klein Koscelnikojeni
Jozef Klein Koscelnikojeni
Tomáš Kollár od Ontky
Ondrej Grega od Ontky
Juraj Varga Palkač
Ondrej Klein - od Riny
Juraj Petrík od Farbara - od Riny
Ondrej Petrík od Farbara - od Riny
Michal Lipovský
Bartolomej Tuľa Berti
Terézia Adamišinová od Terezky
Zuzana Novaková Novačka
Juraj Adamišin Mindžalov
Ján Gaľa Mindžalov
Jozef Mihok
Ondrej Sabol
Ján Grega Šedlakojeni
Jozef Šuca Šucal
3. časť: od Kovaľa - po Brehu - ku Veronke
z konca Halaš - hosp. budova (dnešný park
s pomníkom SNP)
Ján Kandrík Kovaľ
Michal Klein od Nacky
Michal Fabrici Petrikoondy
Ondrej Fabrici Petrikoondy
Imrich Klein Kosceľnikov
Michal Petrik Adamodzuri
Jozef Petrík od Andelky
Žofia Petkáčová
Ondrej Tuľa Cigan - kovaľ
Ján Klein Kosceľnikov
Imrich Klein Imruš
Ondrej Klein Kosceľnikov
Obecná maštaľ - chov obecných býkov a pastiereň
Imrich Kollár Palerik
Jozef Petkáč Jožal
Ján Bencko
Juraj Hudák od Dubeckoho
Veronika Kleinová Verona z konca
4. časť: Od Mihaľa - poza kostol na Križne
drahy a za Dubom
Juraj Varga Mihaľov
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Štefan Varga od Mihaľa
Ondrej Grega Holubov - spredku
Juraj Grega do Dzuruša
Imrich Grega Holubov
Zuzana Gregová Holubova
Peter Petkáč
Ondrej Petkáč
Jakub Hudák
Ondrej Petrov od Bieloho
Škopicha
Tomáš Kandrík zo Zahradoch
Ján Grega Dončinodzuri
Ondrej Grega Dončinodzuri
Jozef Grega Dončinodzuri
Matej Papcún Fričovskoho
Jakub Mráz Palerov
Imrich Mráz Palerov
Ján Mariančík od Panči
Ján Klein od Adamky
Ján Klein Bačurko
Ján Klein Dukacik
Ondrej Grega Sklepar
Juraj Sedlák od Šedlaka
Ondrej Sedlák od Šedlaka
Ján Mráz Starorichtara
Alžbeta Kollárova Starorichtara
Ján Fabrici od Magnusa
Ondrej Fabrici od Magnusa
Ondrej Fabrici Žimovjan
Juraj a Ondrej Fabrici od Magnusa spod drahy
Ondrej Fabrici z Magnusovych lukoch
František Fabrici z Križnych drahoch
Michal Fabrici spoza Duba cestár

Ondrej Papcun zo Zahradoch
Anna Terpáková od Terpaka
Peter Tomaško od Kľapkoša
Ján Tomaško od Kľapkoša
Ján Petrík od Šucala
Peter Mráz od Pana
Jozef Mráz od Pana
Ján Mackovjak
Ján Petrík od Farbara
Ján Fabrici od Jenčí
Július Kolbaský
Mária Štofanová od Moscika
Ján Štofan od Moscika
Ján Papcún Ilonov
Ondrej Petrov
Ján Petrov Bača
Ondrej Papcún od Kupči
Jozef Ledvák
Ján Petrík Miškár
Klára Petkáčová od Hajduka
Ján Petkáč Hajdukov
Jozef Jarošík
Imrich Mráz Mražikov - cestár
Jozef Hudák Dubeckoho
Juraj Grega Holubov
Juraj Dubecký od Antola Giserko
Matej Grega Holubov - krajčír
Matej Petkáč od Ščerbaka
Ján Klein Kupčoskoho
Juraj Petrík Andelko
Ján Hudák Julkov
Juraj Pavúk od Kurjana
Imrich Kandrik Kandrikov
Michal Gaľa
Ján Klein Koscelnikojeni
Štefan Kollár Bdzinašov
Jozef Petrov Martaus
Juraj Krupár od Bieloho
Ján Mráz od Paľuša
Jozef Petrík od Nacky
Tomáš Pavúk
Michal Pavúk Kurjanov
Ján Pavúk Kurjanov
Matej Mitrík Kubovej Dory
Jozef Terpák Kubovej Dory
Ján Bencko spod Sošniny
Ondrej Polák spod Sošniny

5. časť od mlyna - cez Močidlá - hore Dolinu pod Sošninu
Juraj Papcun Mlynár
Ján Papcun zo Zahradoch

(Zostavil a napísal JURAJ DUBECKÝ)


Na obraze je časť obce Veľký Folkmar
od mlyna - cez Močidla - hore Dolinu pod Sošninu. Autorom obrazu
je folkmarský rodák Juraj Dubecký

132

ZAUJÍMAVOSTI Z OBECNEJ KRONIKY

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Zaujímavosti z obecnej kroniky
EMÍLIA PAVÚKOVÁ
Údaje okolo roku 1945:
Najčastejšie priezvisko majiteľa domu: Grega v 26 domoch, Klein - 19, Fabrici - 13, Petrík - 12,
Papcún, Hudák a Kollár v 11 domoch.
Najčastejšie ženské mená: Anna, Mária, Zuzana,
Alžbeta a Katarína. Najčastejšie mužské mená: Ján,
Ondrej, Juraj, Jozef a Michal.
Dvojičky narodené od roku 1920:
11. 5. 1920 - Juraj a Ondrej Fabriciovi
14. 10. 1934 - Anna a Adam Kandríkovi
5. 12. 1936 - Jozef a Milan Kleinovi
12. 3. 1936 - Alžbeta a Jozef Benckovi
30. 9. 1937 - Amália a František Gregovi
28. 3. 1939 - Imrich a František Kandríkovi
26. 8. 1944 - Mária a Zuzana Fabriciové
29. 12. 1949 - Jozef a Milan Kovalčíkovi
7. 4. 1950 - Vojtech a Štefan Mrázovi
22. 6. 1950 - Cyril a Metód Hudákovi
15. 2. 1953 - Anna a Dušan Gregovi
24. 1. 1955 - Dušan a Jozef Kipiksašovi (zomreli)
12. 4. 1955 - Viera a Juraj Kollárovi
7. 9. 1958 - Emília a Marta Papcúnové
17. 7. 1961 - Ján a Pavol Mihokovi
30. 12. 1964 - Iveta a Ivan Kolesovi
18. 10. 1970 - Ľudmila a Pavol Kollárovi
24. 4. 1977 - Alena a Mária Chovanové
23. 8. 1980 - Lucia a Peter Bobríkovi
9. 4. 1981 - Anna a Eva Rigdové
4. 8. 2008 - Karolína a Valentína Juskové
Prvé auto značky PRAGA, čiernej farby vlastnil
evanjelický učiteľ Vladimír Ďurkovič pred II. svet.
vojnou. V roku 1965 Jozef Mitrík - FIAT 600, hráškovozelená farba.

Prvý drevený bicykel okolo roku 1930 zhotovili
Juraj Papcún (Mľinar) v spolupráci s Jurajom Gregom (od Holuba). Ďalší drevený bicykel zostrojil
Michal Petrík (od Farbara).

Prvý zakúpený bicykel mal Ján Sedlák pred
II. svet. vojnou, po ňom Jakub Petrík (od Farbara).
Prvé rádio okolo roku 1938 mali Jozef Ledvák
s Jurajom Papcúnom (Mľinar).
Prvý čiernobiely televízor značky AZURIT vlastnil v roku 1962 Zoltán Klein, č. d. 4.
Prvú svadobnú hostinu v sále kultúrneho domu
mali dňa 9. 5. 1964 manželia Imrich Kollár a Emília,
rodená Petríková.
Prvým letcom z obce je rodák Ing. Jozef Krupár,
ktorý je pilotom helikoptéry v Prešove.

ING. JOZEF KRUPÁR

Prvý občan obce narodený 7. 1. 1993 v samostatnom Slovensku je Dominik Čuchran, č. d. 325.
Najvyšší občan: František Petrov (Martaus), výška
210 cm, narodený 30. 3. 1948, zomrel 9. 6. 2006.
Najdlhšie žijúci muži: Michal Fabrici (od Jenči),
nar. 25. 9. 1907, zomrel 29. 8. 2009 - do 102 rokov
mu chýbalo 27 dní. Ján Grega (Strinko), nar. 4. 12.
1909, zomrel 26. 12. 2007 - dožil sa 98 rokov
a 22 dní. Juraj Hudák, nar. 23. 8. 1903, zomrel
20. 5. 2000 - dožil sa necelých 97 rokov.
Najdlhšie žijúce ženy: Zuzana Fabriciová (Petrikoondi), nar. 2. februára 1912, zomrela 5. mája 2007 –
dožila sa 95 rokov, 3 mesiace a 3 dni. Helena Gregová
(od Ontky), nar. 2. 8. 1894, zomrela 30. júla 1987 dožila sa skoro 93 rokov. Helena Kollárová (od
Reničky), nar. 16. septembra 1921, zomrela 23. januára 2014 – dožila sa viac ako 92 rokov.
Priezviská, ktoré zanikli: Lipovský, Jacko, Jarošík,
Podracký, Polák, Sabol, Kolbaský, Šima, Koles, Kolesár, Lušňák, Murcko, Štofan a Tuľa.
Občania inej národnosti:
česká - Ján Kabourek, Jana Petríková, Miloš Burian;
maďarská - Iveta Gregová;
ukrajinská - Olena Fabriciová.

DOMINIK ČUCHRAN

MICHAL FABRICI
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V obci žijú dve rodiny Rómov - Gejzu a Miroslava
Gožu s celkovým počtom 13 členov domácnosti. Súrodenci pochádzajú z desiatych detí Márie Gožovej,
rodenej Tuľovej.
Údaje k 31. 3. 2010:
Toho času
najstarší žijúci
občania sú:

JOZEF KANDRIK
* 18. 12. 1925

MÁRIA PETROVÁ
* 4. 2. 1922

Najčastejšie priezvisko: Grega - 73 obyvateľov,
Fabrici - 63 obyvateľov, Klein - 55 obyvateľov.
Najčastejšie ženské meno: Mária - 64, Anna - 58,
Helena - 26 mien; mužské meno: Ján - 62, Jozef - 32,
Ondrej - 13 mien.
Najstarší muži - František Klein, č. d. 283, narodený 3. 1. 1924, Ondrej Fabrici, č. d. 274, narodený
14. 1. 1924.
Najstaršie ženy - Anna Gregová, č. d. 322, narodená 18. 5. 1918, Mária Šucová, č. d. 26, narodená
25. 10. 1918.
Rok
1945
1985
1989
1992
1995
2000
2005
2009
2010

Narodené deti Zomrelí občania
30
18
11
13
9
11
8
8
13

10
18
22
9
17
14
13
18

o predkov bývajúcich na Valaľe u Magnusa na
predku.
Živelné pohromy
Epidémia:
Okolo roku 1873 postihla obyvateľov nákazlivá
choroba - mor. Ľudia zomierali doma i na poli a nebolo rodiny, ktorú by táto epidémia nezasiahla. Nažive zostali iba lepšie živení jedinci.
Požiare:
Pri požiari, ktorý vznikol 15. 5. 1911 v budove
evanjelickej školy, zhorela celá časť obce od školy
až ku Reňičke. V čase požiaru bol silný vietor, ktorý
oheň prenášal na slamené a šindľové strechy.
V roku 1946 požiar zničil niekoľko domov a na
Vianoce roku 1951 zhorelo Pri Hamriku viac ako
desať stodôl, ktoré boli úmyselné zapálené. Okolo
roku 1970 zhorela strecha rodinného domu Michala
Kleina (U Nacki), neskôr horelo na povale u Jána
Petkáča Pri Hamriku a naposledy 24. novembra
1997 vznikol požiar domu Jozefa Bikara na Močidloch. Plamene ohňa zachvátili a zhorelo niekoľko udiarní aj s mäsovými výrobkami, horeli aj
lesné a lúčne porasty.

Prehľad o počte obyvateľov a domov

ANNA FABRICIOVÁ
„MAJOROVA“
* 30. 5. 1924

Rok
1731
1870
1880
1890
1900
1910
1919
1921
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1981
1990
2009
2010

Počet obyv.
161
716
641
697
837
779
813
792
894
1034
990
1257
1335
1198
1107
1050
921
937

Počet domov
87
83
94
113
123
127
148
144
180
225
327
317
328
396
399

V obecnej kronike je záznam, že v roku 1869 bývala na popisnom čísle domu 54 najpočetnejšia
rodina Michala Fabriciho, ktorá mala 25 členov domácnosti a vlastnila 5 ťažných koní, 5 kráv, 5 teliat, 2 voly, 48 oviec a 4 ošípané. Pravdepodobne ide
134

Povodeň v roku 1930

Povodne:
V roku 1930 v čase zberu krmovín povodeň
odplavila hospodárske staveniská, stodoly i domáce
zvieratá z okolia Kojšovského potoka. Prvá bola
odplavená drevená budova, ktorá slúžila dobytčiemu
spolku ako jatka na porážku hospodárskych zvierat.
Nachádzala sa v dolnej časti obce, pred domom Jána
Gregu (Strinku). Potom jatky postavili pri Reničke.
V roku 1974 sa vylial Kojšovský potok a najväčšie škody vznikli obyvateľom bývajúcim na
Močidloch a pri mlyne.
Starý, šírkou nevyhovujúci most v časti obce
Dolina pred domom Ondreja Gregu č. 76 pri povodni
v roku 1983 veľký prietok vody podmyl mostné
piliere, preto v roku 1984 MNV v neinvestičnej časti
akcie „Z“ zabezpečil výstavbu nového mosta.
Zregulovaný bol Kojšovský potok a jeho prítoky.
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Dňa 5. augusta 1997 došlo k prietrži mračien
a v časti obce Pod Roštakom sa vylial potok, takzvaný Suchy jarek. Bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity so stavom ohrozenia. Povodeň
zaplavila 15 studní, 10 pivníc, zničila sedem metrov
priepustov, 110 m kanalizácie, dva mosty a 30 m regulácie potoka. Vzniknutá škoda v celkovej sume
520 000 korún.
Voda je dobrý pomocník, ale zlý pán. O tom sme
sa presvedčili, keď po niekoľkých dňoch plných
dažďa sa hladina potoka pritekajúceho z Kojšova
zvýšila natoľko, že starosta obce Milan Grega bol
28. júla 2004 o 9.00 hod. nútený vyhlásiť 3. stupeň
povodňovej aktivity. Najviac boli ohrozené domy,
majetok a obyvatelia v časti obce Močidla až
k spodnému mostu.
Rozpustený sneh a niekoľkodňové dažde spôsobili dňa 29. marca 2006 zosun pôdy z časti chotára
Predný tamharb, kde došlo k zaneseniu zvodov
a kanála povrchovej vody na hlavnej ceste od cintorína až pred dom Jána Kleina (pred Michalky).
Cesta bola zaliata vodou a zanesená zeminou.
Ďalšia povodeň bola 23. júla 2008, keď voda spôsobila škody na Močidloch, pri Mlyne až ku Fare.
Najviac bol ohrozený a poškodený dvor Márie
Novákovej, číslo domu 162, a lavička cez potok pred
domom Kataríny Vraštiakovej. Voda narobila škody
aj pri futbalovom ihrisku.
Rozšírilo sa koryto potoka pri Mlyne a spevnenie
brehov kameňom na Doline, Močidloch, Pri Skalke
a Hamriku. Celková hodnota škody bola vyčíslená
na 3 300 000 slovenských korún.

Kojšovský potok v plnej sile - 2008
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Dňa 1. júna 2010 bola najväčšia povodeň s 3. stupňom povodňovej aktivity, ktorá svojou ničivou silou
podmyla pilier mosta na Doline pred Moscika, ktorý
spadol. Značne bola poškodená časť obce Močidla,
časť pred domom Imricha Mráza, pri katolíckom
kostole, pred domom Juraja Krupára, Juraja Bodnára, až k futbalovému ihrisku. Poškodená bola
i hracia plocha, oplotenie a lavička cez potok.
Most na Doline, naposledy zrekonštruovaný v roku
1935, bol natoľko poškodený, že bolo potrebné po

Povodeň v roku
2008

... značne bola poškodená aj časť oplotenia futbalového ihriska - 2010
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Nešťastie
Štvrtok 1. jún 1967 - tento deň sa v dejinách
našej obce od roku 1945 zapísal ako veľmi tragický
a nešťastný. V to ráno sa okolo 30 žien a mužov
rôzneho veku stretlo v dedine pri kôlni JRD, odkiaľ
sa na dvoch vlečkách traktorov s potrebným náčiním odviezlo na Ceplie, kde v priebehu dňa čistili
pasienky.
Mnohé zo žien plánovali pripraviť pre svoje ratolesti na večeru nejakú dobrôtku, veď bol Medzinárodný deň detí, a tešili sa aj na sobotňajší guláš,
ktorý pripravovalo vedenie družstva. Nadišiel moment či osudná chvíľa a plány boli preč, pretože cestou domov na úseku od Gintrovej kijary ku Krížu sa
nezaistená vlečka traktora odopla, prerazila
zvodidlá a so 17 ženami sa prevrátila dole takmer
10-metrovým svahom.
Bol to strašný pohľad. Plač, stonanie, šok a bezradnosť. Pomáhali ľudia z druhej vlečky, 55-ročnej
Zuzane Kleinovej už nepomohli, na mieste bola
mŕtva, lekárom sa nepodarilo zachrániť ani
32-ročnú matku troch maloletých detí Annu
Sedlákovú, ktorá zraneniam o tri dni podľahla. Vo
veľmi vážnom zdravotnom stave bola aj Helena
Papcunová i ďalšie ženy. Niektoré sa zranili ľahšie,
iné ťažšie i s trvalými následkami. Aj takéto smutné chvíle prináša život.

... budovanie
protipovodňovej
kamenej steny

ňom zastaviť premávku a presmerovať nákladnú
i osobnú dopravu po hlavnej ceste na Kojšov až
k autobusovej zastávke pri družstve a tak sa dostať
do časti obce Dolina, Močidla a Lučky. Na poškodenom moste bola pre chodcov provizórna lavička až
dovtedy, pokiaľ sa nezačalo s výstavbou nového
mosta. Bolo potrebné ho rozobrať, preto v tom čase
i v čase výstavby bola cesta pre chodcov z uvedených
častí do dediny priechodná po zrekonštruovanej úzkej
ceste cez Močidla. Výstavba mosta sa realizovala svojpomocne pod dozorom Juraja Petríka a bol sprevádzkovaný dňa 13. decembra 2010.
V roku 2011 sa pokračovalo vo výstavbe oporných
múrov na Močidloch, potom Pri Fare, rímskokatolíckom kostole, pri Hamriku pred domom Juraja
Bodnára a z panelov pod a nad areálom futbalového
ihriska. Pri výstavbe oporných múrov pomohli Štefan
Žakarovský, Imrich Rusnák a Ľudovít Fabrici. Táto
povodeň spôsobila škody na obecnom majetku vo
výške 268 000 eur. Nakoniec obecný úrad uložením
zámkovej dlažby upravil časť úzkeho chodníka pri
Mlyne.
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Nešťastie so šťastnejším koncom
Obyvateľ našej obce Jozef Petrík (Aňdelko), ako
21-ročný vojak základnej vojenskej služby v Pohořeliciach v Česku dňa 29. júla 1976 krátko pred
civilom (56 dní) utrpel pracovný úraz – stratu ľavej
nohy pod kolenom. Chýbajúcu časť nohy mu teraz
nahrádza protéza. Pri tomto nešťastí tragicky zahynul vojak z neďalekých Helcmanoviec.
Epidémie
Dnes na Michalovskú hostinu v roku 1969 mnohí
občania spomínajú s nostalgiou či úsmevom. V nedeľu predpoludním prišla do obce pojazdná predajňa
zmrzliny, čomu sa najviac potešili deti. Po jej
konzumácii v popoludňajších hodinách nastali veľmi
nepríjemné zdravotné problémy – vracanie a hnačky. Lekári v nemocnici v Gelnici, Krompachoch a inde
mali čo robiť, aby zvládli veľký počet pacientov. Toto
ochorenie – salmonelózu spôsobili kačacie vajcia pri
výrobe zmrzliny.
Koncom júna v roku 1979 vznikla epidémia takzvanej Q-horúčky (ochorenie pečene). Postihla veľké množstvo detí, ktoré boli umiestnené v nemocnici na Turzove, v Gelnici, v Prakovciach, Krompachoch a Levoči. Ochorenie sa liečilo diétou, vitamínovou kúrou a infúziami. Mnohé deti boli dlhšie
obdobie pod lekárskym dozorom s pravidelnými
kontrolami.
Títo detskí pacienti v dospelosti nemôžu byť darcami krvi.
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Iné zaujímavosti
Cintorín uhynutých zvierat v minulosti bol
v časti obce Grondľik.
V minulosti do dediny prichádzali podomoví
predajcovia, ktorí ponúkali svoje služby – oknári,
drotári, hodinári a predajcovia konfekcie – čipky,
gombíky, hrebene a pod. Zaujímavý bol hrebeň
štvorcového tvaru s veľkosťou 8 cm po dvoch
stranách s veľmi hustými a tenkými zúbkami. Volali
ho „všivačik“, pretože sa najčastejšie používal na
vyčesávanie vší.
- V čase kresťanských sviatkov niekoľkokrát
ročne do obce zavítal kolotoč a strelnica. V strede
obce, inokedy na futbalovom ihrisku sa mohli vyšantiť deti, mládež i mladšie manželské páry a na strelnici si vystreliť ružičku z krepového papiera.
- Začiatkom osemdesiatych rokov časť steny nad
hlavným vchodom do spoločenskej sály kultúrneho domu
„Západ slnka“ a čelnej steny nad javiskom „Mládenec
a dievčina na lúke“ namaľoval Jozef Petrov mladší.
- V mesiacoch jún a júl 2014 častý dážď a veľmi
vlhké počasie spôsobilo nadmerný výskyt slimákov
bez ulít, ale aj s ulitou, ktoré ničili úrodu a nepohrdli
ani cesnakovou vňaťou či uhorkou. Nachádzali sa
v záhradách, dvoroch a na chodníkoch, hlavne po daždi,
v blízkosti potoka na Močidloch a na Zahradoch
i v časti obce Magnusovo luky. Na ceste Za dubom a na
chodníku z Križnych drahoch po lavičku pri
kultúrnom dome sa dalo narátať takmer 80 kusov
slimákov rôznej veľkosti. Podobný výskyt slimákov
bol zaznamenaný aj v predchádzajúcom roku.

* * *

Perličky zo spomienok starých rodičov
- V dome bývali i tri rodiny. Varili na jednom
sporáku a spali v jednej izbe. Neraz prišlo k nedorozumeniam či hádkam, a tak si robili protivenstvá najmä ženy, zvlášť, keď do rodiny prišla nie veľmi
vítaná nevesta. Stalo sa, že jedna druhej zobrala zo
sporáka platňu (bľachu), no a tá druhá už nemohla
variť. Alebo jedna mala dieťa, ktoré dobré spalo,
a druhej dieťa bolo plačlivé, a tak dala tomu dobrému do úst pepru, aby aj ono plakalo.
- Sirotám sa v minulosti dostalo veľa krívd, hlavne
keď prišla do domu macocha s vlastným dieťaťom.
Nezáujem či zaslepenosť otca, ktorý so svojím
synom po ťažkej tesárskej robote s celodenným
oháňaním sa veľkou sekerou (plankačom) nevidel
alebo nechcel vidieť, že jeho syn večer v kúte pri
peci konzumuje neomastené halušky. Pritom on
s macochou a jej dcérou jedli spolu pri stole,
samozrejme, halušky so slaninou. Aj keď namáhavá
práca urobila z neho tvrdého chlapa, neubránil sa
tomu a jeho kvapkajúce slzy „mastili“ halušky. Tieto
akosi nechceli isť do žalúdka, lebo do neba volajúca
krivda nielen od macochy, ale i vlastného otca mu
zvierala hrdlo.
- Voľakedy dvory domov neboli ohradené. Strážili
ich psy uviazané na reťazi. Stal sa prípad, že sa pes
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z reťaze odtrhol a ušiel. Pobehoval po strede dediny
a lákavá vôňa údeného mäsa ho priviedla k domu,
v ktorom v tom čase nikto nebol a dvere do kuchyne
neboli zatvorené. Vošiel dnu a strčil hlavu do hlineného hrnca zvaného „racheň“ a skonzumoval jeho
obsah. Keď všetko zožral, hlava mu z hrnca nešla
von. Pobehujúc s hrncom na hlave a udierajúc ho
o zariadenie kuchyne sa nakoniec hrniec rozbil, ale
na krku mu zostal prstenec z hrdla hrnca. Keď sa
pes vrátil domov, domáci hneď vedeli, že pes niečo
zlé urobil, ale nevedeli komu. Prekvapenie čakalo
i na tých, ktorí sa chystali pochutnať si na krúpovej
polievke s údeným mäsom. Nakoniec to zistili,
navštívili majiteľa psa, ktorý škodu priznal a nahradil ju surovými zemiakmi a mäsom.
- Na Miestny národný výbor sa prišla sťažovať
žena. „Robce dačo s tim rozhlasom, bo toto mojo
dzecko še pre vaš rozhlas aňi vispac ňemože. Obrace
ho indzej, bo je rovno do našich oblakoch a kec
poobedze špi a vi ho puščice, ta še takoj zobudzi“ povedala žena. „Dobre cetko, obracime ho a potom
še pridzece scežovac, že nečujece, čo hlašime“ - odpovedala pracovníčka.
- V čase prísneho zákazu výroby alkoholu v domácnostiach sa odohral tento príbeh. Otec, hlava
rodiny, bol veľmi častým návštevníkom miestnej
krčmy, kde si vo večerných hodinách rád vychutnával čapované pivo. V jeden večer prišiel s konvičkou
po pivo jeho asi desaťročný syn. Chlapom to bolo
divné, preto sa chlapca opýtali: „Josku, ta dze ocec,
čo robi, že ňeprišol do karčmi na pivo?“
„Ta ňemohľi prisc, bo z maceru varia paľenku,
im horuco a su barsc smadnie, ta mne poslaľi.“ –
znela odpoveď pravdovravného chlapca.
- Vrátil sa mladý muž z Ameriky a doniesol si na
tú dobu peknú sumu peňazí. Jedného dňa, keď skoro
ráno odišiel s manželkou na pole, do domu mu prišla
nepozvaná návšteva. Jeho brat, bývajúci v susedstve,
mu išiel vypustiť prasatá na pašu a zbadal otvorené
vchodové dvere do domu a rozbitý zámok. Nelenil
a išiel to bratovi na pole povedať.
Po vypočutí sa ho brat opýtal: „Ondo, a obrazek
Panej Marii v chiži na sceňe viši?“
„Ta ja ňeznam, ľem som vidziol, že stol v chiži je
horebirdi a ma virubanu dzieru (stôl mal zamknutú
zásuvku) a šicko rozrucano v chiži, kuchňi i v komore“ – odpovedal brat.
Keď sa muž z poľa vrátil a zbadal obraz na stene,
potešil sa, že vďaka svojej dôvtipnosti neprišiel o ťažko zarobené peniaze v bani. Peniaze boli vložené
medzi portrétom a zadnou papierovou stenou obrazu.
- Obyvatelia našej obce hovoria spišským dialektom rovnako, ako v susednej obci Jaklovce, iba
s malými odchýlkami. Jaklovčan povie – červene,
žeľene. Folkmarčan – červenie, žeľenie. Pri slove
„čo“- Jaklovčan povie „co“ a Folkmarčan „čo,“ preto
v minulosti Folkmarčanov volali „Čokare“ a Jaklovčanov „Cokare“.
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