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Posolstvo na lyžiach
Dňa 3. februára 1967 napoludnie dorazilo na lyžiach vyše 160 poslucháčov zo
všetkých vysokých škôl v ČSSR do cieľa 5. jubilejného ročníka diaľkovej jazdy do Svidníka
a na historickú Duklu. K pamätníku dukelských hrdinov položili vence a poklonili sa ich
pamiatke.
Účastníci tohto podujatia, ktoré už tradične organizuje Ministerstvo školstva a ÚV
ČSTV, absolvovali 1 130km.
Pri tejto príležitosti usporiadal MsNV vo Svidníku v miestnom kine besedu
s armádnym generálom Ľudvíkom Svobodom, ktorý pripomenul koľko úsilia a obetí stálo
naše oslobodenie. Prítomný bol aj hosť zo ZSSR, bývalý účastník bojov na Dukle a terajší
novinár a spisovateľ Alexandrov.
Generál Svoboda ako v minulosti aj teraz sa veľmi zaujímal o vzraste životnej
a kultúrnej úrovni obyvateľstva Svidníka. Treba povedať, že od prechodu fronty, t. j. od 1945
roku všemožne pomáhal tomuto kraju. Za jeho pomoc bol vybudovaný drevený pavilón
poľnej nemocnice, ktorá slúžila ako stredisko, najprv pavilón TBC, pozdejšie pavilón
polikliniky.
Obyvateľstvo Svidníka s vďačnosťou spomína na generála Svobodu a cíti k nemu
osobitnú priateľskú družbu.
XIII. slávnosti vo Svidníku
Amfiteáter vo Svidníku bol 17. a 18. júna dejiskom XIII. slávnosti piesni a tancov
ukrajinského obyvateľstva žijúceho v ČSSR. Usporiadal ich ÚV KSUP v Prešove a niesli sa
v znamení osláv blížiaceho sa 50. výročia Veľkého októbra. Boli mohutnou prehliadkou
ľudového folklóru. Účastníci tohto podujatia veľmi srdečne uvítali prvého tajomníka ÚV KSS
Alexandra Dubčeka, tajomníka ÚV ZSSR v Bratislave I. S. Kuznecova a iných delegátov
a hostí.
Oslavy sa začali v sobotu estrádou ,,Z ľudovej studienky“, v ktorej jednotlivé súbory
predviedli pestrí program zložení z piesní a tancov stvárňujúcich staré obyčaje, život a prácu
i dnešnú radostnú skutočnosť na ukrajinských dedinách.
V nedeľu dopoludnia bol položený pred Domom kultúry vo Svidníku základný kameň
pre pamätníkov básnika a buditeľa A. Pavloviča. Popoludní slávnosti vyvrcholili estrádou
družby, v ktorej brali účasť súbor Csemadok zo Sene, poľský súbor z Českého Tešína, súbor
Zemplín z Michaloviec, ukrajinský súbor z Varšavy, Štátny zakarpatský súbor z Užhorodu
a PUĽS z Prešova.
Slávnostiam počasie veľmi prialo a zúčastnilo sa na nich okolo 30 tisíc ľudí.
Kultúrny život vo Svidníku
Všetky volebné formy práce Osvetovej besedy v priebehu roka 1967 niesli sa v duchu
veľkého jubilea – 50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Vo svojej činnosti
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Osvetová beseda sa zamerala na dva hlavné úseky a to na východno-vzdelávaciu činnosť a na
kultúrno-spoločenský život obyvateľstva vo Svidníku.
V mesiaci januári Miestna organizácia kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich
usporiadala akadémiu z príležitosti 67. výročia smrti A. Pavloviča. Akadémia bola spestrená
veľmi hodnotným kultúrnym programom, ktorý pripravil ochotnícky divadelný krúžok
a súbor Makovica.
Dňa 8. marca z príležitosti Medzinárodného dňa žien uskutočnila sa slávnostná
akadémia s hodnotným kultúrnym programom, ktorý dodali miestne školy.
Oslavy 1. mája sa konali na amfiteátri s kultúrnym programom ochotníckych súborov
ľudovej tvorivosti obdobu Svidník.
Pri spestrovaní a rozvoji kultúrno-spoločenského života v meste účinne prispievali
vystúpenia umeleckých súborov a v priebehu roku 1967 boli tieto akcie:
UND- Prešov predviedlo hry: Prefíkaná vdova Vlčica, Rozmarínka, Úsvit v horách.
Divadlo Jonáša Záborského z Prešova predviedlo hru Snubný prsteň.
Divadlo J. G. Tajovského zo Zvolena predviedlo hru Svadba pána Papagáta.
So zábavnými estrádami vystúpili tieto súbory: OZKN- Lipany, SŠUK z Bratislavy,
súbor Makovica so Svidníka, estrádny súbor z Prahy pod názvom ,,Pekelne sa zabávajte“
a Big- beatová skupina z Prahy.
Celkove za rok 1967 bolo usporiadaných 21 programov za účasti 6 824 osôb.
V druhej polovici zimného obdobia hlavná pozornosť bola venovaná východnovzdelávacej práci. V spolupráci so ZV ROH v OZKN bola uskutočnená ľudová akadémia
o spoločenskej výchove. V spolupráci Osvetovej besedy a ZDŠ bola organizovaná
Rodičovská ľudová akadémia.
Miestna ľudová knižnica tiež napomáhala k rastu kultúrneho života obyvateľov. Počas
roku bolo získaných 838 čitateľov nových a celkove bolo vypožičaných 14 238 kníh.
Treba povedať, že v tomto roku klesla návštevnosť kina, najmä dospelých občanov.
Príčina je asi v tom, že skoro v každej domácnosti je televízor.
Veľmi úspešný však bol festival ukrajinských sovietskych filmov usporiadaný
v mesiaci novembri. Premietnuté boli filmy: Tiene zabudnutých predkov, Ivanna, Zem, Medzi
dobrými ľuďmi. Všetky filmy boli premietnuté v ukrajinskej verzií.
Vzrast obyvateľstva
Štatistika MsNV vo Svidníku k 31. Decembru 1967 v matrike zaznamenáva:
a) narodených deti 51,
b) uzavretých sobášov 23,
c) zomrelo 23 občanov.
Z tohto počtu zomrelých je jeden prípad tragický, a síce otrava hríbmi- smaržami
v mesiaci apríli, ktorej podľahlo 6 rečné dievča Anička Ryznerová. Nešťastnému dievčaťu
bola poskytnutá lekárska pomoc, ale zachrániť ju už nemohli.

