ROK 1992
Svet tichých dolín, hlbokých lesov, zabudnutých čistiniek, strmých stráni s terasovitými
políčkami, kulisy neprehľadných pohorí, zóna ticha, vôňa lesa, zošľapané chodníčky, ľudská
práca, láska. Staré citlivé milé piesne, kroje, umné remeslá i moderný priemysel. To všetko je
naša obec, obraz malebného kraja, ktorý dopĺňa spleť poľných a lesných cestičiek, ako
i európska tepna, moderná železnica, nová výstavba a život plynúci ako rieka, plynúci
rýchlejšie ako čas.
História
/Materiály použité z publikácií Kysuckého múzea v Čadca./
Vysťahovalectvo na Kysuciach na prelome 19. a 20. storočia
Vysťahovalectvo na Kysuciach začalo do Ameriky a to neskoršie ako na Východnom
Slovensku. Pričom životné a sociálne pomery neboli o nič lepšie ako na Slovensku. Emigranti
spočiatku používali na cestu do Ameriky za prácou železnicu. V oblasti našej obce začalo
vysťahovalectvo až na prelome 19. a 20. storočia. Prudko vzrástlo najmä po prvom desaťročí
20. storočia, počet obyvateľov tak klesol o 7,4%. Vplyv emigrantov u nás bol najmä na ľudovú
kultúru. Opakujúcimi príčinami vysťahovalectva u nás v rokoch 1901-2 bol nedostatok
pracovných príležitostí, minimálne zárobky, totálna zadĺženosť, nízke ceny
poľnohospodárskych výrobkov. Ľudia sa živili i takzvanými doplnkovými remeslami, medzi
ktoré patrili najmä pĺtnictvo, drotárstvo, práca v lese. Do Ameriky odchádzali len na určitý
čas a po zarobení nejakej koruny sa vracali späť. Vo väčšine prípadov pracovali ako baníci.
Cestovali loďou a ich ubytovanie a životné podmienky boli zlé. Niektorí muži sa už naspäť
nevrátili. Ženy s deťmi ostávali samé a museli za veľmi drsných podmienok viesť doma celé
hospodárstvo. Ľudia spomínajú, že prvý zárobok za morom bol na zaplatenie cesty, veľa
peňazí išlo na postavenie kaplniek a kostolov. Chlapi a niektoré i celé rodiny odchádzali i do
Slavónie. Väčšina z nich sa i po návrate venovala poľnohospodárstvu. Po roku 1920 sa
z týchto emigrantov utvorila nová sociálna vrstva obyvateľstva. Ich sociálne postavenie bolo
trochu iné, často poangličťovali svoje mená, ich majetok bol väčší a mali dokonca i sluhov.
Počasie
/Materiály: Príroda Kysúc a jej ochrana, vyd. v roku 1988 a denná tlač 1992./
Klimatický dolina rieky Čerňanky patrí do mierne teplej oblasti, kde je júlová izoterma
16:C. Členitosť teréna sa odráža na pomerne vysokom výskyte inverzných stavov, čo
znamená, že v dolinách sú husté hmly a chladno a vo vyšších polohách je teplo, tieto sa
vyskytujú až u 40% dní v roku. Najchladnejším mesiacom je január, kedy priemerná teplota
klesá pod -4,5:C. Vegetačné obdobie sa začína počiatkom mája, kedy priemerné denné
teploty dosahujú asi 10:C. Trvá približne 150 dní. Z hľadiska zrážok môžeme povedať, že naša
oblasť je vo vlhkom pásme, čo sa v tomto roku nepotvrdilo. Prietoky riek v mesiacoch júl –
august dosiahli 2,5 – 13,4% dlhodobého mesačného priemeru za august. V tomto období bol
zaznamenaný veľmi veľký výskyt včiel a ôs, ktoré boli dosť agresívne. Teploty pôsobili

nepriaznivo i na zver a ryby. Oproti ostatným rokom bol zvýšený výskyt lúčnych koňov. Ryby
v dôsledku prehriatia vody trpeli nedostatkom kyslíka. Ohrozené boli najmä lososovité ryby.
Najteplejšími dňami boli sobota 8.8.1992 a nedeľa 9.8.1992 kedy teploty dosiahli 36,5:C
a 37,4:C namerané od roku 1957, v tomto roku bolo nameraných 39,8:C. Priemerné teploty
v tomto roku boli 39:C. Večerné teploty okolo 20 hodiny dosahovali ešte 22:C.
Veľké suchá, ktoré trvali nepretržite asi 2 mesiace zapôsobili i na úrodu. Tráva a trávne
pasienky boli úplne vyschnuté, spálené od slnka. Prejavil sa nedostatok pitnej vody. Koryto
rieky vyschlo až natoľko, že na dne ležali iba holé kamene, pomedzi ktoré iba sem tam sa
predieral pramienok vody.
Výrazná deficit vody v letnom období robil starosti i poľnohospodárom. V rieke Kysuci
v Čadci bolo nameraných len deväť cm vody.
Poľnohospodárstvo
/Materiály – denná tlač 1992/
Poľnohospodárske družstvá a Štátne majetky v tomto roku zasiali menej obilnín ako
v roku 1991, z hľadiska sebestačnosti je to povážlivý fakt. Kým v roku 1991 poľnohospodári
zasiali asi 1 500 hektárov obilnín, tento rok len niečo okolo 900 hektárov na Kysuciach. Naše
družstvo začalo žatvu medzi poslednými v okrese.
I v tomto roku požiadalo veľa súkromných osôb o vrátenie pôdy. Naše poľnohospodárske
družstvo pestovalo hlavne zemiaky, ktoré sa tunajšej klíme najlepšie prispôsobujú. V tomto
roku začali družstvá pred zlú finančnú situáciu odpredávať svoje zásoby. Vytvorili priamo na
strediskách obchody a niektoré družstvá a majetky začali podnikať.
Živočíšna výroba bola zameraná na chov hovädzieho dobytka a ošípaných.
Obyvateľstvo
/Tlač 1992, materiály z Kysuckého múzea – tlač, matrika/
Staršia história
Strečianské panstvo sa už asi od druhej štvrtiny 16. Storočia /za Kostku/ aj neskôr /za
Derešpiovcov/ ohradzovalo proti prenikaniu valachov Budatínského panstva na územie
a snažilo sa ho odtiaľ vyhnať. Veľmi sa im to do 17. storočia nedarilo.
Doba Urbánskej regulácie u nás /Márie Terézie/
Roku 1770 v Trenčianskej stolici sa uskutočnila Urbánska regulácia, čo znamenalo úpravy
poddanských pomerov na feudálnom vidieku, v rámci ktorej sa zhromaždilo veľa materiálov
o povinnostiach poddaných a ich vzťahoch k panstvu. V obci Svrčinovec bolo len 92 jutár lúk
a 127 obyvateľov, ktorí sa tu pred reguláciou pokladali za sedliakov, sa museli teraz
preorientovať na železiarov. Toto museli urobiť nakoľko nemali ani osminku na novú
usadlosť. Za 65 jednotlivcov, ktorým priznali charakter sedliaka, až 35 malo práve len túto
osminku a len traja po tri osminky, čo bolo maximum držby pôdy v tejto dedinke. Medzi
povinnosti poddaných patrilo obrábať majer v Zákopčí a voziť jačmeň do pivovaroch
v Zákopčí a v Oščadnici. V obci sa v tomto období nachádzali dva gazdovské mlyny a píla.

Nezamestnanosť /Tlač – Kysuce – týždenník 1992/
Nezamestnanosť v roku 1992 ako v roku 1991 neustále stúpala. K 31.12.1992 – 1
predstavovalo miera nezamestnanosti v okrese Čadca 20,33%, čo vyjadrovalo 8 802
uchádzačov o zamestnanie. K 30.6.1992 poklesol počet evidovaných občanov na Úrade práce
na 7 856. Naša obec v tomto roku evidovala 18% nezamestnaných. Ako hlavné ukazovatele
tejto situácie bola celková zlá politická situácia v republike a ekonomická oblasť. Náš okres sa
radil na piate miesto na Slovensku v počte nezamestnaných. Príčinou boli i malá pripravenosť
na podmienky trhovej ekonomiky, jednostranná závislosť trhu a privatizácie.
V roku 1992 sa narodilo v obci celkom 43 detí. Bolo uzatvorených 25 manželstiev, 3 boli
rozvedené.
Nové priezviská v obci: Zagrapan, Greguš, Nebožka, Zvardoň, Baričiak, Nguyen – občan
Vietnamu.
Zomrelo 33 spoluobčanov. Odsťahovalo sa z obce 95 ľudí a prisťahovalo sa 120 ľudí.
K 31.12.1992 mala matrika zapísaných 3 154 občanov. Z toho bolo 1 619 mužov a 1 535
žien. Od 1.7.1992 do konca roka bol na Obecnom úrade iba jeden sobáš, ostatné podľa
nového zákona si ľudia rozhodli v kostole.
Šport
Činnosť športového klubu v obci sa i naďalej orientuje na futbal. V tomto roku hralo
mužstvo v triede. Celkom odohrali
zápasov.
Umiestnenie v súťaži: muži:
dorast:
žiaci:
Od januára začala TJ súkromne podnikať a to v oblasti obchodu a služieb. Založili
pohostinstvo – Beskydklub.
V lete sa konal tradičný futbalový turnaj o pohár memoriál Františka Zákopčana.
Zdravotníctvo a sociálna oblasť
V tomto roku sa veľa rodín dostalo pod hranicu sociálnej odkázanosti. Mnohým rodinám
vyplácal Okresný úrad sociálne dávky. Obecný úrad ani v tomto roku neposkytoval sociálne
slabším občanom a rodinám peňažnú podporu.
V zdravotníctve pracujú tí istí lekári a zdravotné sestry ako v predchádzajúcich rokoch. Ich
činnosť je v priemere rovnaká. Neboli zaznamenané žiadne infekčné nákazlivé choroby,
žiadne epidémie a mimoriadne ochorenia.
Kultúra
I v tomto roku mala Miestna kultúra minimálne finančné prostriedky na svoju činnosť, ako
i nákup knižného fondu do Miestnej knižnice.
V mesiacoch január – február prebiehal kurz šitia a strihov. Miestne kultúrne stredisko
pripravilo veľa pekných kultúrnych programov s hodnotným kultúrnym programom
a vystúpení. Jeden z tých veľmi vydarených bol Deň matiek, ktorý sa konal 10. mája a 30.

mája sa konal druhý ročník turnaja vo futbale o pohár starostu obce. Medzi vydarené akcie
patrili obľúbené plesy. Pekné programy a zároveň milé stretnutia patria besedy a oslavy pre
starších občanov.
Knižnica
Počet výpožičiek oproti minulému roku klesol o polovicu. Občania vplyvom politických
udalosti strácali záujem o kultúru. Knižnica svojím obsahovým zameraním zostala verná
mladému čitateľovi a spolupráci so školou. V tomto roku prebiehalo vyraďovanie knižného
fondu. Boli vyradené najmä knihy komunistické a spoločenské náučné.
K 31.12.1992 mala MĽK celkom 9 871 knižných zväzkov, z toho náučnej pre dospelých
bolo 2 086, krásnej pre dospelých 3 502. Náučná pre deti 424 kusov, krásna pre deti 3 865
kusov a ostatných dokumentov mala knižnica celkom 80.
Na nákup knižného fondu Obecné zastupiteľstvo vyčlenilo z rozpočtu obce 3 000,-- Sk, za
tieto bolo nakúpených 128 nových kníh.
Počet čitateľov bol 157 a počet výpožičiek 5 770.
Na akcie, ktoré poriadalo kultúrne stredisko boli zakúpené vecné ceny v hodnote 5 400,-Sk, ktoré získalo od sponzorov – súkromných podnikateľov.
Pri MKS pracujú stále dve hudobné skupiny a štyri záujmové krúžky.
Obecné zastupiteľstvo
Hospodárenie obce
/Materiály použité zo zápisníc Obecného zastupiteľstva/
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 1992 celkom osem krát.
28. februára 1992, na tomto zasadnutí prejednávali poslanci okrem iného i správu
o hospodárení a činnosti Obecného podniku Kovogres.
30. apríla 1992, hlavným bodom rokovania bola správa o činnosti Základnej školy,
vyhodnotenie výchovno-vyučovacieho procesu a správanie deti za uplynulé obdobie.
26. júna 1992, bol schválený požiarny poriadok obce, pod číslom uznesenia 24/92.
14. augusta 1992, na tomto zasadnutí poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 3/92, ktoré hovorí o obmedzení a inej úprave zásobovania pitnou vodou z verejného
vodovodu. Poslanci schválili i ďalšie dôležité Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/92,
ktoré určuje poriadok pre obec týkajúci sa cintorínskych služieb a miestneho cintorína.
23. októbra 1992, poslanci Obecného zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné
nariadenie č. 6/92 o hospodárskych zvieratách v obci. Schválili VZN č. 7/92 k stanoveniu
výšky nájmu za dočasné užívanie pozemkov v obci Svrčinovec. Z hlavných bodov uvediem:
V článku č. 1 sa hovorí, že rozsah platnosti je na:
a/ pozemky, na ktorých sú postavené vydražené objekty,
b/ pozemky, na ktorých sa bude realizovať z hľadiska územného plánu obce Svrčinovec
výstavba podnikateľských subjektov,
c/ pozemky využívané na účely podnikania v poľnohospodárskej výrobe.

V článku č. 2 sa hovorí o náhrade za dočasné využívanie /nájom/ pozemkov:
a/náhrada – nájom pozemkov sa určuje podľa Zákona
b/ určuje sa dohodou o cene za dočasné užívanie – nájom. Za podnikateľské subjekty sa
určuje sadzbou 140,-- Sk/m² na rok, čo predstavuje cenu za 1 m² skutočne zastavanej plochy.
c/ výška nájmu skutočne zastavanej plochy určenej na podnikanie v obci, obec dohodne
v rámci percentuálnej sadzby nasledovne:
1. pri predaji potravín 15% za 1 m² z príslušnej ročnej sadzby
2. pri hostinskej činnosti 20%
3. pri poskytovaní služieb 5%
4. pre ostatné účely 5%
5. pri predaji rozličného tovaru 5%
6. u pozemkov využívaných na účely podnikania 5%
7. na účely podnikania v oblasti poľnohospodárstva
28. augusta 1992 sa konalo mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
23. októbra 1992 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie OZ č. 6/92
o hospodárskych zvieratách.
18. decembra 1992 bolo schválené VZN č. 10/92 o správnych poplatkoch a VZN č. 8/92
o miestnych poplatkoch.
Výdavky Obecného úradu za rok 1992: /v tisícoch/
Vodné
295
Doprava
2 177
Dobrovoľný požiarny zbor
43
Školenia
11
Miestna kultúra
85
ZPOZ – ostatná kultúra
10
Verejné osvetlenie
397
Pohrebníctvo
42
TKO – odpad
105
Poslanci OZ
25
Správa obce
1 365
Príspevky
130
Príjmy Obecného úradu za rok 1992: /v tisícoch/
Daň z poľnohospodárskej činnosti 492
Vodné
6
Bytové hospodárstvo
78
Dôchodková daň Obecného podniku 65
Daň z objemu miezd
522
Cintorínsky poplatok
Podiel na dani zo mzdy
2 160
Daň z príjmu
462

Správny poplatok
6
Domová daň
76
Poplatok od psa
12
Lokalizačný poplatok
65
Poplatok za alkohol a tabak
165
Neúčelové dotácie
158
Dotácie na individuálnu bytovú výstavbu 500
Prevody z fondu
300
Prebytky OP Kovogres
80
Úroky
5
Ostatné
102
Spolu:
5 257
Priemysel
V obci pôsobí Mliekareň, ktorá sa oddelila od Stredoslovenských mliekarní Zvolen a prešla
pod správu Štátnych majetkov Čadca, nakoľko mliekarenský priemysel sa roztrieštil. Zlú
finančnú situáciu si prevádzka vylepšuje zriadením predajne priamo v závode. Zamestnáva
23 občanov z obce. Počet oproti minulému roku opäť poklesol. Výrobný program je
zameraný na výrobu mlieka, syrov, jogurtov.
Obecný podnik „K O V O G R E S“
Riaditeľom Obecného podniku je pán Cyprich Ladislav. Počet zamestnancov oproti
minulému roku nepoklesol, boli prijatí dvaja nový zamestnanci. Hlavným programom je
výroba teplovodných kotlov a ich montáž, ako i montáž ústredného kúrenia. Počet
predaných kotlov, ako i prevedených montáži oproti minulosti viditeľne poklesol, a to najmä
z poklesu výstavby nových rodinných domov, insolventnosť zákazníkov a konkurencia
súkromných podnikateľov. Podnik bol nútený okrem dopravy, ktorú prevádza, hľadať nový
zdroj príjmov. Od októbra sa zamerali na nový výrobný program – predaj a montáž
elektrických kotlov.
Školstvo
Základná škola
Základnú školu v tomto školskom roku navštevovalo 347 žiakov, opäť v šestnástich
triedach. Na ročníkoch 1. – 4. bolo 187 žiakov, a na ročníkoch 5. – 8. je 160 žiakov. I v tomto
roku navštevovali deti vo svojom voľnom čase družinu a klub, túto príležitosť využívalo 92
detí. V školskej jedálni sa stravovalo na obedoch 125 detí a na desiate 160 detí.
Na ročníkoch 5. – 8. neprospelo 7 žiakov. Samé jednotky dosiahli 51 žiaci, štvorkárov bolo
47. Znížené známky zo správania mali 3 žiaci o jeden stupeň a 4 žiaci mali udelené
pokarhanie riaditeľa.

Materská škola
V tomto roku bol zaznamenaný pokles prihlásených detí. Klesli i dotácie na nákup
zariadenia a hračiek, preto bolo riaditeľstvo častejšie nútené tieto financie získavať od
sponzorov a od Obecného úradu.
Zvyky
Osídľovanie obce a ľudová architektúra
Materiály boli používané z rozprávania obyvateľov a z knihy Rudolfa Bednárika, Ľudové
staviteľstvo na Kysuciach, vydané v roku 1969/
Ľudové staviteľstvo na Kysuciach v jeho vývojovom procese a v jeho terajšej podobe je
zložitý etnografický prejav. Sú s ním spojené ekonomicko-spoločenské javy a ich vplyvy na
stavby domov a hospodárskych budov. Osídlenie nenastalo naraz a plánovite. Vplyv na
osídlenie severného Slovenska malo valašské osídľovanie a terézianska urbárska regulácia.
Pred vydaním urbára sa i v našej obci urobil prieskum, ktorým sa zistil vzájomný pomer
medzi oddaným a zemepánom. Rozdeľovala poddaných do troch skupín.
1/ poddaný s pozemkom a domom
2/ poddaný s domom a malou výmerou pôdy
3/ železiar
4/ železiar bez domu a pozemku
Dôležitá bola kvalita pôdy. Obce boli zaradené do 1. až 5. skupiny v akosti pôdy.
Svrčinovec bol zaradený do 4. akostnej triedy, mal už 184 sedliakov 0 železiarov a 0
podželeziarov. Skalité bolo zaradené tiež do 4. akostnej triedy a malo 12 železiarov a 23
podželeziarov. Postupné prenikanie dolinami za pašou, pre valašský spôsob osídľovania, sa
vytváralo postupne rozptýlené osídľovanie. Začali sa zriaďovať vojvodstvá. Takéto vojvodstvo
bolo zriadené i v našej obci. Taktiež sa zriaďovali šoltýstva. Ich stavby boli väčšie a väčšiu
osobnú slobodu mali úradníci – zemepáni ako poddaní. Vojvoda dostával od pána i naturálie.
Urbáre zo 17. storočia zachycujú ich rodiny trvalé osídlené v centre obce, ale nezachycujú
rozptýlené obyvateľstvo, ktoré bolo rozmiestnené na rozsiahlych a odľahlých panstvách.
Tento jav postihuje najviac našu obec, susednú Čierne a Skalité. O fluktuácií hovoria
i matriky. Počiatkom 18. storočia patrila matrika našej obce do Čadce. Svrčinovský chotár
vznikol klčovaním krovitého porastu na grúňoch a kácaním lesov. Osady boli rozptýlené
a izolovali obyvateľov. Paralelne sa vysokým percentom obyvateľstva, bývajúceho mimo
centra, idú vysoké populačné prírastky. /Údaje z tabuľky Slovenského štatistického úradu
Bratislava./
Počet obyvateľov – obec
1869
1880
1900
1921
1950
Svrčinovec
1247
1254
1592
1729
3288
Čierne
1502
1504
1791
1769
2355
Skalité
1930
2140
2440
2506
3279
Celkový stav obyvateľstva v roku 1929 bol 1900 ľudí, z toho v ústredí žilo 20% /386/,
v osadách mimo centra 80% /1514/ osôb. V tom čase boli v obci osady celkom 48 dvorov.
Nápadne malý prírastok obyvateľstva bol na sklonku 19. a 20. storočia.

Stavba domu
/Opis domu pani Veroniky Válkovej od Krišice č. 160/
Stavby dreveníc boli základom architektúry bývalej dediny. Drevenice sa u nás v súčasnej
dobe vyskytujú už veľmi málo, ale i tie ktoré ostali sú postupne modernizované a len málo
z nich si zachovalo ten pôvodný stavebný tvar. Základom bol dom s pitvorom, kuchyňou,
hospodárskou budovou, humnom, dvorom a typickým plotom. Plot bol väčšinou z dreva
a ten mal tiež rôzny tvar. Žrďový sa používal na oplotenie poľa a pôdy. Štekový plot bol
najbežnejší, možno až donedávna, kedy ich majitelia vymenili za sieťové alebo iné
modernejšie. Hodne bol rozšírený i doskový plot. Dosky sa kladli kolmi, tieto sa zakončievali
hrotom a taktiež sa ukladali i vodorovne.
Dom v našej oblasti si zachováva pôdorysné črty dodnes. Väčšinou boli stavané pre jednu
rodinu, takým príkladom je i dom pani Válkovej, pozostávajúci z pitvora, v ktorom sa
nachádzali pomôcky na poľnohospodárske práce, odkladalo sa tu i jedlo. Podkrovie, komora
i pivnica mali odtiaľto vchod. Do izby, ktorá slúži ako spálňa sa vchádzalo cez najväčšiu
miestnosť, ktorou je kuchyňa. V pitvoroch sa nachádza i drtič na obilie či studne. Komôrka je
malá a má malé okienko, bola chladná a slúžila ako spálňa pre odrastené deti. Tento typ
domu má i pán Cyprich č. 154, ktorý sa líši iba tým, že okolo domu je asi 2m široký
podstrešný priestor. Niektoré domy mali komoru postavenú dodatočne za domom, alebo
bola prerobená z časti pitvora.
Druhým typom je dom pre dve rodiny. Tieto mali spoločný pitvor, pivnicu a podkrovie.
Samostatnú kuchyňu, spálňu a malú komoru. Niektoré z domov mali spoločný pitvor a jednu
kuchyň, dve malé izby ako komory.
Tretí typ bol dom so spoločnými priestormi v pitvore, ale okrem komory iba každá rodina
jednu miestnosť – kuchyň, ktorá slúžila i ako spálňa.
Nábytok a zariadenie kuchyne
Základom kuchyne bola stavaná pec, kachle ktoré slúžili ako akási sušička, na varenie,
pečenie i spanie. Niektoré boli veľké a slúžili i ako úložný priestor. Niektoré pece mali
otvorené ohnisko. V tejto miestnosti sa nachádzali i postele, skriňa, truhlica, police, stôl,
lavice, nábytok na odkladanie riadu, šijací stroj. Nad stolom na stene viseli ozdobné police so
svätými soškami a obrazmi. Pri peci boli lavice, na ktoré sa kládli vedrá s vodou.
K niektorým domom boli po osi pristavené i hospodárske budovy. Iba málo ich bolo
postavených oproti budovy domu.
Na stavbu takejto drevenice bolo treba si šesťdesiat stromov. Aby boli kvalitné, muselo sa
dva až tri mesiace sušiť. Drevo stínali najčastejšie na jar, aby sa malo čas cez leto dobre
vysušiť. Toto drevo, hovorievali starí ľudia, by malo byť z jednej hory – malo by byť z rodiny.
Svoje domy stavali na takých miestach, ktoré boli chránené pred vetrom, snehom
a dažďom. Miesto, kde sa gazda rozhodol stavať, malo byť suché a malo byť hlavne v blízkosti
pitnej vody.

Vznik Slovenskej republiky, colnica v obci
Dňom 1. januára 1993 má vzniknúť samostatná Slovenská republika. Rozdelenie
Československa na dva samostatné štáty prinesie určite veľa zmien, ktoré sa bezprostredne
budú dotýkať i našej obce. Česká strana sa na rozdelenie pripravovala oveľa skôr ako
Slovenská. Svedčí o tom i situácia na sklonku roku 1992, keď na rozhraní našej obce a obce
Mosty u Jablunkova sa objavili colnici. Colnica sa nachádza na medzinárodnej trase E75 asi
kilometer za našou obcou smerom na Hrčavu. Naši colníci boli ubytovaní v Motoreste
Remon.
Záver
Lúčenie so starým rokom a vítanie Nového roka, i zrod samostatnej Slovenskej republiky
sa dialo súčasne. Spontánna radosť ovládala i našu obec. Noc z 31.12.1992 a 1.1.2993 sa
mnohým ľuďom zapísala hlboko do pamäti a sŕdc. V lesku svetla ohňostroja, tónov
Slovenskej hymny rozliehajúcej sa čarom noci a hlaholu zvonov, sa medzi ľuďmi objavili
i otázky o obavu nového, mladého samostatného štátu.
My všetci dúfame, že hranice, ktoré rozdelia naše republiky, naše družobné obce,
nerozdelia dlhoročné priateľstvá s českými obyvateľmi. Len čas ukáže koľko sily, lásky
a rozumu je v nás.
Záverečná klauzula
Zápis do Obecnej kroniky za rok 1992 schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Svrčinovci dňa
24. júna 1993 pod číslo uznesenia 20/93.
Zápis do Obecnej kroniky previedla kronikárka Marta Cyprichová.

