ROK 1991
Skončil sa rok 1991 a predo mnou leží nepopísaná stránka Obecnej kroniky. Ako začať, ako
zhodnotiť tento rok, ako ho čo najlepšie priblížiť do spomienok pre nasledujúce generácie,
ktoré budú hľadať v tejto kronike spomienky a históriu svojich predkov. Ale hneď v úvode sa
vrátim do histórie vzniku obce. /Vedomosti o vzniku obce som čerpala z týchto materiálov:
Ján Beňko, Osídlenie severného Slovenska; Kysucký zborník z r. 1989; Správy a informácie
z roku 1981 – 82, vydalo Kysucké múzeum v Čadci; Mesačník Kysuckého múzea v Čadci z 1.
mája 1992 – Múzejníček./
História obce
Prvá písomná zmienka o našej obci je z roku 1658. Založili ju valasi z panstva Budatín na
území panstva Strečno, ktorému patrila. V roku 1720 mala už 18 daňovníkov, roku 1784 bolo
v obci už 136 domov, 164 rodín a spolu mala obec 951 obyvateľov. Títo sa zaoberali hlavne
drevorubačstvom a chovom oviec. Po roku 1918 sa živili šindliarstvom a podomovým
predajom. Časť obyvateľstva pracovala v Ostrave. Roku 1828 mala obec už 165 domov
a 1558 daňovníkov. Roku 1838 – 39 pripadala severozápadná časť Poľsku, čo sa neskôr
prejavilo i v nárečí, ktoré je veľmi blízke poľštine. V roku 1854 bola postavená kaplnka
v osade u Deja, v ktorej sa konali sväté omše pre obec.
Až v roku 1937 bol postavený kostol, ktorý vystavali z kameňa. Od počiatku vzniku obce
boli jej obyvatelia katolíci. Ako som spomínala patrila obec do panstva Budatín, ktoré vzniklo
v druhej polovici 13. storočia okolo hradu Budatín. Od roku 1439 bol vlastníkom hradu
a panstva rod Hatnai z Hatného. Od začiatku 16. storočia sa vlastníkom hradu a panstva
stáva rodina Suňogovcov, ktoré ho vlastnia do konca 18. storočia. Naša obec patrila do tohto
panstva od roku 1658. Od roku 1769 sa stala obec súčasťou panstva Strečno. V 18. storočí sa
objavuje v pečati obce znak kohúta.
Matriky
Tieto sa v obci začali písať od roku 1950. Do roku 1948 bola matrika v obci Skalité a roky
1948 – 50 sú zaznamenané v obci Čierne. Do roku 1843 boli vedené matriky po latinsky a od
roku 1851 po maďarsky.
Školstvo
Prvé písomné zmienky o škole sú z 19. storočia. Vtedy sa vyučovalo v jednej sedliackej
chalupe. Prvá škola je spomínaná v roku 1827, vtedy školu navštevovalo 16 detí. Vyučovalo
sa len v zimných mesiacoch, preto lebo cez leto museli deti pracovať na poli. Nová obecná
škola bola založená v roku 1872.
Poloha a opis obce
Stred obce leží vo výške 440 m nad morom. Ostatné časti sú vo výške 430 – 636 m nad
morom. Leží na styku juhozápadného okraja Slovenských Beskyd s Turzovskou vrchovinou

v doline riečky Čerňanky pod Jablunkovským priesmykom. Povrch je vrchovinný, iba pozdĺž
potoka je pahorkatina. Povrch chotára tvoria prevažne treťohorné horniny a obec má
prevažne hnedé pôdy a nesúvislé ihličnaté lesy, a to najmä v západnej časti.
Obyvateľstvo
V tomto roku k 3.3.1991 bolo v obci a celej republike prevedené sčítanie ľudu, domov
a bytov. Na sčítaní sa v obci podieľalo celkom 12 ľudí a previedli ho počas jedného týždňa.
Obec mala k tomuto dňu celkom 3164 obyvateľov, z toho 1624 mužov a 1540 žien čo
predstavovalo 48,7%. Na 1000 trvalé bývajúcich bolo ekonomicky činných 831 mužov a 657
žien.
Národnosť: slovenská
98,1%
česká
1,1%
Ostatné národnosti mali nepatrné zastúpenie.
V tomto roku po prvýkrát bolo do dotazníkov zaradené i náboženské vyznanie. Najväčšie
zastúpenie malo Rímsko-katolické a to 2873 osôb, Grécko-katolícke 1 občan, Československé
husitské 1 občan, Slovenské evanjelické 3 občania, bez vyznania 14 občanov a 272 občanov si
náboženstvo neuviedlo.
V roku 1991 sa narodilo 61 deti, zomrelo 32 občanov. Na obecnom úrade sa zosobášilo 32
mladých párov a jeden manželský pár sa rozviedol. Pribudli v matrike tieto cudzie priezviská:
Červeník, Grešák. Medzi najstarších obyvateľov patrili pani Jančariková Katarína, ktorá sa
dožila 92 rokov, Jurčák Ján a Zákopčanová Katarína, ktorí oslávili 91. narodeniny.
V roku 91 s novou hospodárskou situáciou v republike, zanikajú zlé prosperujúce podniky,
závody, prevádzky, čím sa znižuje počet zamestnaných. Nezamestnanosť ovplyvnila i život
v našej obci. K 31.12.91 bolo evidovaných na Okresnom úrade práce 261 nezamestnaných
občanov z obce. Väčšinou to boli nezamestnaní zo závodu Pratex, AVC, Drevina, ZVL. Všetci
títo evidovaní sa zaujímali o prácu. Niektorí boli po rekvalifikácií znova zamestnaní. Veľa
absolventov stredných a vysokých škôl zostala bez práce. Nezamestnaní poberali podporu
počas jedného roka.
Farský úrad
Farský úrad je pre našu obec v susednej obci Čierne. Od roku 1990 pôsobil v tejto farnosti
Ing. Konečný Ivan.
Obec – organizačný poriadok
Tento organizačný poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
2.2.1991. Tento poriadok upravuje postavenie a pôsobnosť obce, Obecného zastupiteľstva,
ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi organmi obce, zásady organizácie a metódy formy
práce, zásady hospodárenia s majetkom obce a s jeho nakladaním ako i s majetkom štátu
dočasne prenechaného do správy obce.

Organizačný poriadok obsahuje:
1/ Postavenie obce a jej obyvateľov
2/ Organy obce
2/ a/ Obecné zastupiteľstvo
b/ Starosta obce
c/ Obecná rada
d/ Komisie
e/ Obecný požiarny zbor
f/ Kontrolór obce, ktorý má zvláštne postavenie
a/ Obecné zastupiteľstvo je: zastupiteľský zbor obce, je zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce. Počet poslancov je 21.
b/ Starosta obce je: predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volili
obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym zástupcom
v majetkovoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov obce. Je aj
právnym orgánom.
c/ Obecná rada: zriaďuje ju Obecné zastupiteľstvo, je zložená z poslancov. Je iniciatívnym
a výkonným orgánom, ako i kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva a plní poradenskú
funkciu starostu obce.
d/ Komisie: sú ako dočasné poradné orgány, iniciatívne a poradné orgány OZ.
e/ Obecný požiarny zbor je v správe obce.
Cintorínsky poriadok bol schválený na Obecnom zastupiteľstva, ako i Všeobecne záväzné
nariadenie obce dňa 2.2.1991. Obsahuje:
- nariadenie o miestnych poplatkoch
- spisový a škartačný materiál
- organizačný poriadok
Hospodárenie Obecného úradu
Text
Daň z poľnohospodárskych org.
Vodné
Nájom z bytových a nebyt. priestorov
Dôchodková daň Obecného podniku
Daň z objemu miezd OP
Cintorínske pop.
4% odvod SP
Domová daň
Správny pop.
Rozvojové programy

Rozpočet
187 tis.
6
123
136
758
30
80
4
1500

Výsledok
188 tis.
2
73
86
354
2
30
78
4
1369

Od obyvateľ.
2
73

2
57
4

Subvencie
13% podiel z daní
FRR
Prebytky SP
Úroky
Ostatné príjmy
Príjmy od psov
Verejné priestr.
Lokalizačné pop. ob.
Lokaliz. popl. org.
Poplatok za predaj
Poplatok za automat
Investície
Rozpočet:
Výdavky:

1286
1073

12

170

150
1076
362
100
4
4
10
13
5
41
25
30

9

2 786 tisíc
1 664 tisíc

Obecný podnik KOVOGRES
V novembri 1991 bola Samostatná prevádzka zrušená a bol založený obecný podnik, ktorý
pomenovali Kovogres. Činnosť začal 19.11.1991. Hlavný program Obecného podniku je a bol
naplnený výrobou nosného výrobku a to teplovodného kotla typu Jas II. Kotol sa vyrába
v dvoch typových verziách t.j. Jas II-28KW, Jas II-32 KW. Podnik poskytuje i tieto služby:
Autodoprava, holičstvo a kaderníctvo, zberňa prádla a zámočnícke práce. Podnik prevádza
i tieto služby: montáž ústredného kúrenia, montáž rozvodu zdravotechniky, montáž
vnútornej kanalizácie, údržba verejného osvetlenia, údržba miestnych komunikácií,
miestneho cintorína a odvoz TKO v obci.
Prehľad tržieb: /SP do 19.11.91/
Pracovná činnosť:
ústredné kúrenie
výroba kotlov
stavebná výroba
doprava
materiál
zberňa prádla
holič – kaderník

tržby celkom:
907 582,70
301 124,80
312 869
337 356
398 704
17 520
26 466

od obyvat.
716 705,60
291 824,80
225 296
191 732
7 917
-

Pracovníci:
traja vodiči, deviati montéri, jeden skladník, jeden správca cintorína, štyria brigádnici a traja
tech.-hosp. pracovníci

Súčasný stav trhu je výroba kotlov a montáž ústredného kúrenia. Ako v roku 90 aj v tomto
roku Obecný podnik vyrábal kotly ale už ich ťažšie predával. V tomto roku bolo vyrobených
82 kusov, čo je o 93% menej ako v roku 1990. Predaných bolo 79 kusov. Podľa Zákona č.
369/1990 Zb. Obecným zastupiteľstvom bol zriadený dňa 1.7.1991 Obecný podnik.
Hospodárenie: /OP od 19.11.91/
Príjmy celkom:
500 000 tisíc
z toho od obyv.:
227 000 tisíc
Ústredné kúrenie a kotly:
Doprava:
Holičstvo a kaderník:
Stavebná činnosť:

364 000 tisíc
91 000
5 000
22 000

Výdavky celkom:
Materiálovej povahy:

285 tisíc
109

Počet pracovníkov:

17 a 3 brigádnici

148 000 tisíc
68 000
5 000
6 000

Školstvo
Základná škola
V školskom roku 1990/91 bolo spolu v škole 349 žiakov v 16 triedach, z toho 168 žiakov na
ročníkoch 1. – 4. a 191 žiakov na ročníkoch 5. – 8. Boli zriadené dve oddelenia školskej
družiny. Na škole pôsobilo 24 pedagogických pracovníkov, ktorí mali odbornú kvalifikáciu. Pri
ZŠ je školská jedáleň, v ktorej sa stravovalo celkom 180 detí, ktoré sa stravovali i na desiate.
Prospech:
Na ročníku 1. – 4. neprospeli štyria žiaci, na ročníku 5. – 8. prospeli všetci žiaci, na týchto
roč. bolo 69 vyznamenaných, čo je 38%. Štvorkárov bolo 21%, čiže 39 žiakov.
Správanie:
Žiakom boli udelené dve znížené známky zo správania a siedmim boli udelené riaditeľské
pokarhania. Celková situácia v správaní je oveľa horšia ako v minulosti.
Súťaže a voľný čas:
Medzi dobré tradície na škole je spev a recitácia. V tomto roku sa deti umiestnili na
peknom treťom mieste v speve ľudovej piesne a zároveň získali cenu poroty v okresnom
kole. V recitácií sa umiestnili na prvom mieste a tak postúpili do krajského kola, kde získali
cenu poroty. Ani v matematike deti nezaostávali, v okresnom kole získali tretie miesto
a v prírodovedeckej súťaži obsadili pätnáste miesto. V chemickej olympiáde získali štvrté
miesto. Telesná výchova sa zlepšila po príchode kvalifikovaných pedagógov a získali 2. a 3.
miesto v okresných preboroch.

Materská škola
V tomto roku poklesol počet detí, a to najmä z toho dôvodu, že veľa žien bolo
prepustených, a tak deti ostali doma. V škole boli vytvorené už iba dve triedy, a celkový
priemer detí sa znížil o polovicu na 60. Po odchode pani Márie Kotyrovej na dôchodok,
riaditeľkou školy sa stala pani Viera Urbánková, bývalá učiteľka.
Kultúra
Stav kultúry sa nevykryštalizoval ani v tomto roku. Ako po iné roky ani teraz neboli
finančné prostriedky na vybudovanie kultúrneho domu alebo na rekonštrukciu starej
budovy. Kultúrny dom, ktorý je zatvorený už od roku 1990, je príčinou stagnácie činnosti
organizácie v oblasti kultúry. Samotné kultúrne stredisko bolo nútené konať akcie, ktoré si
nevyžadovali priestory sály a tieto boli obmedzené i finančne, nakoľko kultúra a jej
zariadenia sa nielen u nás, ale i v celej republike dostala do zlej pozície. Bolo zrušených veľa
kultúrnych zariadení, medzi ktorými sa ocitla i naša Pamätná izba P. Jilemnického u Deja.
Z akcií, ktoré poriadalo kultúrne stredisko boli vydarené akcie a to hlavne plesy MKS, na
ktorých je bohatý kultúrny program, výchovné koncerty pre školu, prednášky pre
dospievajúcu mládež. Pre občanov, ktorí sa v tomto roku dožili 70-tich rokov bol pripravený
program. V máji sme si pripomenuli Deň matiek, športový deň pre celú obec, karneval pre
deti, besedy, výstavy, program v dome dôchodcov a kurz šitia. Na nákup knižného fondu
bolo vyčlenených 5 000,-- Kčs, čo je pri nových cenách kníh veľmi málo. Periodiká, ktoré
dochádzali do knižnice boli zrušené, čim zákonite klesajú výpožičky a tým sa zmenšil i okruh
čitateľov. Knižnici sa darí práca s deťmi a s mládežou. V tomto roku klesá i činnosť a záujem
o prácu v kultúre u mladých ľudí, ktorí nemajú žiadne možnosti kultúrneho vyžitia a preto ich
stále viac odchádza za kultúrou do mesta.
Obchod a cestovný ruch
S rozvojom súkromného podnikania i naša obec zakvitla množstvom súkromných
obchodíkov, ktoré nie sú na takej požadovanej úrovni v oblasti hygieny a priestorového
vybavenia ako štátne, ale začala sa konkurencia v cenovej politike. Prvým súkromným
podnikateľom v oblasti obchodu bol pán Ladislav Hollý a jeho manželka. Postupne vzniklo
päť súkromných obchodov a dva obchody boli zaradené do privatizácie. Cestovný ruch je
v obci zabezpečený cez motorest, ktorý bol odpredaný pánu Rebrošovi a spoločnosti Remon.
V našej obci bolo vydaných celkom 12 povolení k podnikaní v obci.
Doprava
Cestovné sa zvýšilo zo 40 korún na 70 korún pre dospelých a deti platia za mesačné
cestovné lístky 35 korún už od šiestich rokov. Takisto sa zvýšili ceny lístkov u železničnej
dopravy a to u nás o 100%. Začali sa rozhovory s poľskou stranou o otvorení priechodu na
hraniciach a to v obci Skalité, ktoré by malo byť dokončené na jar roku 1992. Začali sa
prípravy na rekonštrukciu železničnej trate a uvažovalo sa o zrušení niektorých priechodov.
Cez rieku Čerňanku sa začalo s budovaním nových mostov, ktoré majú nahradiť už staré

a nevyhovujúce. Ide o osady u Katroka a Mišov. Tieto boli pri väčších dažďoch v koryte rieky
zničené a občania sa museli dostať k svojím príbytkom veľkými obchádzkami.
Priemysel
Nová situácia v republike neobišla ani našu mliekareň. Rodina Jurištovcov žiadala v rámci
reštitučného zákona vrátenie budovy, v ktorých častiach sa nachádza sklad mliekarne.
V minulosti v týchto objektoch rodina Jurištovcov prevádzkovala mliekareň a likérku. Veľa
občanov začalo bojovať proti znečisťovaniu ovzdušia spalinami z komína podniku. Situácia
v odbyte sa taktiež zhoršila a prevádzkové náklady sa zhoršili a finančne zdvihli. Hoci už
v minulom roku vedúci prepustil niekoľko žien zo zamestnania, musel k tomuto kroku
pristúpiť i teraz. Bolo prepustených päť pracovníkov. V decembri sa vedenie rozhodlo
o odpojení tejto prevádzky od Stredoslovenských mliekarní Zvolen, a od 1.1.1992 bude
svrčinovská mliekareň patriť Štátnym majetkom v Čadci, čím bolo zachránené pokrytie
v zásobovaní okresu ako i samotnej obce čerstvým mliekom a mliečnymi výrobkami.
Poľnohospodárstvo
JRD /Jednotné roľnícke družstvo/ Čierne zmenilo svoj názov na PD /Poľnohospodárkse
družstvo/. Na stredisku v obci sa rozšírila činnosť o priemyselnú výrobu. Ako hlavný program
ostal chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Počas tohto roku bolo veľa práce s prevádzaním
pôdy a to v rámci Tranfromáčneho zákona do správy bývalým majiteľom. I v našej obci veľa
občanov požiadalo o navrátenie pôdy. Ako som zistila sú to väčšinou starší ľudia, ktorým
družstvo vyčlenilo pôvodnú výmeru na okrajoch družstevných lánov. Takisto sa začalo
prevádzanie štátnych lesov do rúk súkromníkov.
Šport
Činnosť TJ Beskyd je orientovaná na futbal. Tohto roku naše družstvo hralo v druhej
skupine. Pripravili dva turnaje. Pravidelným turnajom je momoriál F. Zákopčana.
Zdravotníctvo a sociálne veci
V sociálnej oblasti Obecný úrad neposkytol žiadne finančné ani vecné odmeny, ani iné
dávky, nakoľko neboli zahrnuté do rozpočtu obce pre nedostatok financií. Starosta
a matrikárka navštívili starých a chorých občanov.
Zdravotné a odborné služby poskytujú v obci traja lekári a štyri zdravotné sestry. Na úseku
pediatrickej starostlivosti ošetrili v priemere 900 detí. Lekárka je v obci už iba 3x v týždni.
Zdravotné sestry navštevujú mladé mamičky doma a tým menej skúseným poskytujú pomoc
pri ošetrení a opatere dieťaťa i dlhšie.
Na úseku stomatológie sa prevádzala kontrola chrupu u deti školského veku. Počas roka
bolo ošetrených približne 1000 ľudí.
Na úseku všeobecného lekárstva je v priemere zaznamenaných asi 3000 pacientov.
Najviac chorých bolo zaznamenaných v zimných mesiacoch, keď bola rozšírená chrípka ako
u dospelých, tak i u deti.

Požiarny zbor
V tomto roku oslávila táto dobrovoľná organizácia 70-té výročie založenia. Vznik sa datuje
od roku 1921. Medzi prvých požiarnikov patrili pán Hustay Štefan, ktorý prišiel do obce ako
učiteľ. Pán Strýček Ján, Cyprich Štefan, pán Ďurčanský, ktorý bol ako úplne prvý zakladateľ.
Na počesť tohto výročia sa konali malé spomienkové oslavy, ktoré zahájili súťažou deviatich
požiarnych družstiev z okresu. Boli odmenený zaslúžili členovia zboru. Bol pripravený pekný
kultúrny program, ukončený ľudovou zábavou. Členovia organizácie prevádzajú preventívne
prehliadky. Počas roka zasahovali dvakrát pri požiaroch a povodní v obci, ako i pri
odstraňovaní škôd spôsobených týmto živlom.
Ženská organizácia
Slovenský zväz žien bol zrušený a ženy si vytvorili novú organizáciu, ktorej členkami sa stali
mladé ženy, ochotné rozvíjať kultúrny život v obci.
Zvyky
Ľudová pieseň a nárečie:
Ľudová pieseň má vo folklóre obce prvoradé miesto. Vychádza z hlbokých folklórnych
tradícií. Starí ľudia spomínajú, že kedysi sa spievalo veľmi často, pri každej rodinnej udalosti,
pri práci. Piesňami vyjadrovali a vyjadrujú svoj smútok, radosť, život. Texty piesni vznikali pri
práci, pri bežných denných radostiach i starostiach. Je v nich odzrkadlený život ľudí. Melódie
sú väčšinou ťahavé až smutné. Najkrajšie sú svadobné a takzvané odobierky, bez ktorej by sa
nezaobišla ani jedná dedinská svadba.
„Otec môj dobrý aj Vy moja drahá mať, prichodí sa mi od Vás odberať. Ďakujem Vám za
všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma riadi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé,
Vám nechávam čo som tu rada mala, lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode,
kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som Vám spôsobila
zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom na mňa spomínajte.“
Ľudová pieseň je typická i tým, že jej slová sa často opakujú, niekedy i viackrát za sebou.
„V leše, v leše“
„V leše, v leše v čornym leše, šikorečka, šikorečka vajca neše, šikorečka, šikorečka vajca neše.
Neše, neše maľované v Svrčinovcu, v Svrčinovcu dževky švarné. A v Čadci sum pekušenke,
pekušenke, majum gymby slodžušunke.“
„V jedľovej hore“
„V jedľovej hore bučka ščínajúm a z tego búčka trosky padajúm, padajúm. Zeber ich milá
a nakladž ogňa, vyper košuľke v nedžele do dňa – biolego. Mila vyprala, aj vyžehlila, milý
neprišol, inýmu dala – košuľke.“

„Ovesek“
„Už še tyn ovesek vy a vysypuje, už me tyn muj milý za aj zanuchuje. Kedž zanechá, nech
zanechá, šak si jo namluvim iného milovníka. Kedž zanechá, nech zanechá, šak si jo namluvim
inégo milovníka. Na trúvach trúbili, na horách še ozývalo dževčacko plakalo, až še mu u srdca
zašedalo. Dževče neplač, oči nekaž, šak še jo navručím za maľučky čas, za krútky čas.“
„Horenka, hora“
„Horenka horá, želená horá, ktorže má bože môj z tej hory volá, volá ma volá frajerka moja,
priďže k nám šuhajko sama som doma, priďže k nám šuhajko sama som doma.“
„Čin, čin“
„Čin, čin borovička, čin čin borovička, kázala mi milá prišč, že kedž bedum štyri bič, že mi do
svoje biole líčko. Čin, čin borovička, čin čin šlivovička, kázala mi milá prišč. Čin, čin borove, čin
čin šlivovec, kazala mi milá prišč, že kedž bedum štyri bič, že mi do bioly vinec.“
„V Svrčinovcu“
„V Svrčinovci na kopečku, bijúm še tam o frajerku, v Svrčinovcu na kopečku bijúm še tam
o frajerečku. O kerú, o kerú, ktorá mala sukenečku červenú.“
„Gorolečka, čotka moja“
„Gorolečka, čotka moja, gorolečka čotka moja, nepilach če ej jako včora, nepilach če ej jako
včora. Včora bylas v židovej bani, včoras byla v židovej bani, a neška ej a neška še ej v mojej
čapani.“
„Stračila jech milégo“
„Škoda je preškoda tej mojej počechy, a kem bedem luskač leskové orechy. Ej stračila jech
milégo a to skrz slovička jednégo. Ej stračila jech milégo, ej a to skrz slovíčka jednégo. Prišla
jech na muzike, stanulach u dveruv, moj milý tancuje, Boga še nebojí, ej kolo mne še točí,
očero iné do tanečka pobero.“
„Stračila jech zrkadlo“
„Stračila jech zrkadlo, nevem dže mi vypadlo, hop čup zrkadlo, džeš mi vypadlo. Či v koščele,
či v tancu, hľadajče go mládenci, hop čup zrkadlo, džeš mi vypadlo. Stračila jech, našla jech
chvála Bohu sčasná jech. Hop čup zrkadlo, džeš mi vypadlo.“
Záver
Tak ako spomienky na ľudovú pieseň, na jej čistotu a krásu, ktorá prechádza z generácie
na generáciu, a nezatieni ju ani doba technického rozvoja, nech ostanú i spomienky na dni
a roky posledného desaťročia dvadsiateho storočia pre tých, ktorí budú čítať túto kroniku.
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