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Dvanáste ukrajinské slávnosti
Vo Svidníku pod historickou Duklou dňa 25. a 26. júna boli dvanáste slávnosti piesni
a tancov ukrajinského obyvateľstva v ČSSR venované 45. výročiu založenia KSČ a 15.
výročiu Kultúrneho spolku ukrajinských pracujúcich.
Program sa začal 25. júna predpoludním slávnostným zasadnutím pléna ÚV
Kultúrneho spolku ukrajinských pracujúcich. Jeho predseda doc. Vasil Kapišovský zhodnotil
15. ročnú činnosť a zásluhy v rozvoji masovo-politickej a kultúrno-osvetovej práce medzi
občanmi krajinskej národnosti v ČSSR.
V nedeľu, t. j. 26. júna, napriek nepriaznivému počasiu sa prizeralo programu takmer
10 000 návštevníkov, medzi nimi aj krajania z Kanady.
V amfiteátri účastníkov pozdravil podpredseda SNR Jozef Kríž a vicekonzul SSSR
v Bratislave A. J. Birjukov. Potom tu vystúpili ukrajinské súbory ĽUT. Popoludní sa na
estráde družby predstavil zakarpatský umelecký súbor ,,Boržava“, slovenské a maďarské
súbory.
Slávnosti skončili ľudovou veselicou.
Dukelský múzeum – základný kameň
Dňa 6. októbra 1966 v deň výročia, kedy čsl. armádny zbor prekročil v bojoch čsl.
hranice, bol slávnostný akt položenia základného kameňa pre výstavbu vojenského múzea
karpatskej operácie. Na slávnostnom akte sa zúčastnili predstavitelia okresu MsNV a miestne
školy.
Turistický ruch
V tomto roku turistický ruch značne ochabol, bolo o veľa menej zájazdov z Čiech a zo
západného Slovenska. Zníženie počtu zájazdov bolo snáď i preto, že ľudia z väčšej časti tieto
vojenské pamiatky videli. Zato turisti z Poľska prichádzali vo veľkom počte, denne do 200
ľudí. Je pravda, že oni prichádzali na nákup obuvi a textilu. Taktiež často bolo možne stretnúť
turistov z NDR a NSR a to preto, že Nemci chceli si pozrieť Dukelské bojiská, kde sami
bojovali alebo ich príbuzní tu padli a sú pochovaní na cintoríne v Hunkovciach. V nemeckej
miere prichádzali na návštevu príbuzných z USA a Kanady, pozrieť svoj starý rodný kraj.
Treba povedať, že títo veľmi obdivovali svoj rodný kraj, po 30-40 rokoch videli veľký vzrast
výstavby a zvýšenú životnú úroveň obyvateľstva.
Výstavba Svidníka
Aj v tomto roku výstavba Svidníka pokračovala tak štátna ako aj individuálna.
V štátnej výstavbe boli dokončené a dané do prevádzky dva železobetónové mosty cez rieku
Ondavu, jeden smerom na Prešov a druhý most bol vybudovaný k amfiteátru.
V mesiaci auguste bola odovzdaná do používania 36 bytových jednotiek v novej štvrti
pri pravoslávnej cirkvi.
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Dňa 15. decembra bolo odovzdané do používania obchodné vybavenie – obchodné
domy. V priestranných miestnostiach obchodného domu sú umiestnené predajne: Obchod
s textilom, Obuva, Skloporcelán, Elektrospotrebiče, Drogéria a Papiernictvo. Odovzdaním
obchodného vybavenia sa čiastočne vyriešila obchodná sieť mestečka Svidníka.
Počasie
Medzi extrémy počasia u nás patrila tohoročná zima a to najmä jej posledná tretina.
Vo februári obyčajne vrcholia mrazy, ale toho roku namiesto mrazov bolo také teplé počasie,
na aké sa nepamätajú ani najstarší ľudia.
Príčinou tohto abnormálneho javu poveternosti bola cirkulačná činnosť medzi
Atlantickým oceánom a vnútrozemím. Teplý morský vzduch zasahoval najmä oblasti
Slovenska a citeľne ovplyvnil východné Slovensko. A tak aj vo Svidníku mesiac február bol
mimoriadne teplý, priemerná teplota bola 3,6°C a napr. 6. februára teplota dosiahla 12,4°C.
Mesiac marec bol viac-menej normálny. V letnom období najmä v júni a júli bolo veľa
zrážok, čiže bolo daždivé počasie.
Jeseň bola veľmi teplá a slnečná, bez zrážok , čo umožnilo úspešne previesť jesenné
poľnohospodárske práce.
Vzrast obyvateľstva vo Svidníku
Štatistika MsNV vo Svidníku k 31. decembru 1966 v matrike zaznamenáva:
a) narodených detí 57, z toho v dvoch prípadoch sa narodili dvojčatá,
b) bolo uzavretých 19 sobášov,
c) úmrtnosť bola zaznamenaná celkove 29 občanov a to 12 žien a 17 mužov. Zvýšený
počet úmrtnosti nastal tým, že v matrike úmrtnosti sú zachytení občania z Domu
dôchodcov vo Svidníku. Z občanov samotného Svidníka zomrelo v tomto roku 6 ľudí.

