KRONIKA OBCE – KRONIKÁR MILUTÍN STRENITZER
Uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 16. septembra 1937 bol som ja Milutín
Strenitzer, učiteľ vo Svrčinovci, ustanovený kronikárom na miesto doterajšieho kronikára,
ktorý odišiel na nové pôsobisko na Moravu. Tejto funkcie som sa ujal 1. novembra 1937,
kedy som obdržal poverovaciu listinu i kroniku.
Som rodákom z Rudna, okres Turč. Sv. Martin, ale v tunajšej obci bývam už 7 rokov. Po
absolvovaní učiteľského ústavu v Banskej Bystrici pôsobil som v Bratislave, Račištorfe.
Lesy a lesné hospodárstvo
Rozloha lesov, ktoré boly a sú i dnes väčšinou ihličnaté a z toho najviac smreky a jedle
v malej miere borovice – sosny, siahaly v najstarších dobách až k rieke. Pokiaľ však najstarší
ľudia v obci pamätajú približné ohraničenie lesa od ostatného porastu aspoň čiastočne je
možno zaznačiť.
Hlavné lesné porasty, ktoré sú zo zbytkoch patrné i dnes, v roku 1860 siahaly hlbšie
k osadám. Tak miestami siahal les až ku Kubalovej osade. Popri stavbe Bohumínskej železnice
od Okapola až k Sliezskej hranici museli zovšade najprv les vysekať až potom mohly
nasledovať zemné práce. Tým bol les rozčesnutý na dve čiastky a spodná, nižšie položená
časť lesa postupom času skoro celkom ustúpila pašienkom a rolám. Pod Grapami ako
i Matiaškovým potokom siahal les k Čerňanke, kým nebola stavaná železnica. Tu v týchto
miestach museli tiež celé lesy presekávať, ktoré však nie len pod železnicou vymizly, ale
ustupovali i od železnice nahor, takže dnes, slabé zbytky lesa ešte potokmi sa tiahnu a na
končiaroch sa čiastočne rozširujú. Na ľavej strane rieky Čerňanky miestami siahaly lesy tiež
k samej rieke a ustupovať začaly od stavby cesty – hradskej. Lesy v Delniciach siahaly až
k Čerňanke a to až po Vojtkov potok. Bukové lesy menšie celky, rozkladaly sa na Praženkovej,
Jurištovom grúni a na Bučníkoch – zbytky sú patrné aj dnes.
Využitie lesného bohatstva
Obyvatelia našej obce, kým nebolo možnosti zpeňaženia dreva využívali drevo k stavbe
svojich príbytkov. Drevo zpracovávali veľmi primitívne. Kým nebolo píly, ručne štiepali drevo
na dosky. Z takýchto dosák sú ešte jedna, dve chalupy v obci – v Kubalovej osade. Pozdejšie
okolo r. 1860 bola založená píla s mlynom. Píla bola veľmi jednoduchá. Len 1 píla bola
zapravená do rámu pohyblivého. Z kláta po jednej doske urezávala. Za odrezanie jednej
dosky vyberal sa poplatok 2 grajciare. Píla bola majetkom spoločnosti a patrila
Cyprichovcom. Bola postavená...
/pokračovanie v kronike chýba/

