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Nový riaditeľ Odevného závodu vo Svidníku
Dr. Štefan Jendruš pracuje v n. p. OZKN od roku 1960. Vo funkcii riaditeľa závodu
Svidník od 1. marca 1972. Členom KSS je od roku 1954. Predtým aktívne pracoval
v orgánoch Zväzu mládeže. Za dobrú prácu v podniku i na úseku politickom bol
vyznamenaný odznakom Najlepší pracovník Ministerstva spotrebného priemyslu.
Vzácna návšteva mesta Svidník
Dňa 5.5. zavítala do Svidníka vojenská delegácia zástupcov Varšavskej zmluvy.
Vojenskú delegáciu prijal vedúci tajomník Okresného výboru Komunistickej strany
Slovenska vo Svidníku súdruh Šimon Kolcun. Počas svojho pobytu vo Svidníku navštívila
delegácia zástupcov Varšavskej zmluvy pamätné miesta podduklianskej oblasti a vzdala hold
padlým hrdinom pri pomníkoch vo Svidníku a na Dukle. S veľkou pozornosťou si prezrela
vojenský historický areál a Duklianske múzeum.
Veľký sviatok folklóru
Po dva dní 24. a 25. júna 1972 tisíce návštevníkov boli svedkami krásneho príkladu
pestovania folklórnych tradícií. Za časti súborov a obecenstva sa stali tým veľkým sviatkom,
ktorým každoročne bývajú.
Po sobotňajšom kladení vencov k pamätníku Duklianskych hrdinov nasledovali
vystúpenia mládežníckych súborov. V nedeľu po slávnostnom prejave, ktorý predniesol
minister práce Ing. Dezider Kroscany, začala sa estráda súborov, ktorej prizerali tisícky ľudí
v zaplnenom amfiteátri. Otvoril ju predseda ÚV KZUP Ivan Prokipčák s prívetom: ,,Nech
naša pieseň znie na počesť tých, ktorí padli za našu slobodu“.
Okrem celej plejády domácich súborov vystupujúcich v estráde (z Malého Lipníka,
Prešova, Kamienky, Svidníka, Údolia, Habury, Jarabiny, Ubli, Ruského, Topoli, Jastrabia,
Čirča, Medzilaboriec, Niž. Mirošova, Lutiny, Krajnej Poľany, Radovany) nasledovala
popoludní Estráda družby. Vystúpili v jej priebehu Košický súbor – Stavbár, Šarišan
z Prešova, z Užhorodu, súbor Jaroslav z poľského Jaroslava a Podduklianský ukrajinský
ľudový súbor z Prešova.
Aj keď estráda bola prerušovaná častým dažďom, veľký sviatok ukrajinského folklóru
prejavil veľkú oddanosť a internacionálnu družbu, stal sa vyjadrením symbolicky uchovanej
pred rokmi práve tu na Dukle.
Letná turistika vo Svidníku
V letnom dovolenkovom období sa výrazne zvýšila návštevnosť Duklianskeho múzea
vo Svidníku. Len v mesiaci júni a júli navštívilo toto múzeum skoro 24 000 návštevníkov. Od
začiatku roka si expozíciu Duklianskeho múzea prezrelo vyše 32 000 návštevníkov, z toho
polovica mládeže.
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Zo zahraničia to boli hostia zo ZSSR, NDR, Poľska, Maďarska, Rumunska a krajania
z USA a Kanady.
Výstavba v roku 1972
V tomto roku výstavba Svidníka napreduje v týchto smeroch:
1. bytová výstavba, investičná výstavba a akcia Z.
Na úseku komplexnej bytovej výstavby bol za rok 1972 odovzdaný do užívania
obytný blok v okrsku H so 68 bytmi. Súčasne v tomto areáli bola vystavaná kotolňa na
vykurovanie pre celý okrsok H. Pri Odevnom závode bola odovzdaná do užívania slobodáreň
blok J so 41 bytmi. V priebehu roka boli zahájené práce na blokoch s 24 bytmi v okrsku H.
V tomto okrsku boli vystavané všetky dvojdomky súkromníkov, ktoré boli vystavané v roku
1950-1951.
2. Na úseku družstevnej bytovej výstavby sa pokračuje vo výstavbe päť domkov a 4
bytové jednotky na Nižnom Svidníku.
3. Na úseku individuálnej bytovej výstavby v tomto roku započalo sa s výstavbou 15
domkov za Ústavou národného zdravia.
Investičnej výstavbe v tomto roku sa pokračuje na stave Obchodného domu v centre
mesta, na Administratívnej budove zložiek ako aj na výstavbe závodu Dukos. Do používania
bola odovzdaná budova Okresného výboru KSS.
V akcii Z sa prevádza úprava potoka Svidničianka, výstavba cesty pozdĺž rieky
Ladomirky a pracuje sa na lyžiarskom vleku nad Štátnymi lesmi.
Problémy s pitnou vodou
S výstavbou mesta vznikajú problémy s pitnou vodou.
Mestečko Svidník k 31. 12. 1971 malo 3 502 obyvateľov, z toho bolo napojených na
vodovodnú sieť 2 872 obyvateľov, predpokladá sa, že v súčasnom období je na vodovodnú
sieť napojených asi 3 000 obyvateľov. Vzhľadom na to, že v súčasnosti dochádza
k podstatnému rozšíreniu obvodu mesta na základe revízie smerného územného plánu, podľa
ktorého sa predpokladá počet obyvateľov v roku 2 000 - 13 080 obyvateľov, táto skutočnosť
signalizovala, že s problémami zásobovania vody i bytovým fondom sa už teraz zaoberajú
okresné orgány.
Aktív pre Občianske záležitosti pri MsNV
Aktív pre Občianske záležitosti vykonáva veľmi šľachetnú činnosť v našej
socialistickej spoločnosti.
Radostný býva zápis novonarodených detí, vítanie do života, keď mamičky
a oteckovia prinesú svoje ratolesti na MsNV.
V našom okresnom meste v Ústave národného zdravia za rok 1972 bolo narodených
celkom 404 detí. Na samotné mesto Svidník pripadá 86 detí. Z toho bolo na MsNV uvítaných
40 detí. Uvítanie novorodeniatok sa uskutočnilo štyri krát ročne, t. j. raz za každý kvartál.
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Koncom školského roku 1971/72 sa v miestnosti Mestského národného výboru vo
Svidníku zaplnili pätnásťročným dorastom. 125 mladých našich občanov prevzali občianske
preukazy. Doposiaľ prvýkrát sa uskutočnilo na MsNV stretnutie predstaviteľov mesta
s abiturientmi gymnázia vo Svidníku. Tohto slávnostného stretnutia sa zúčastnilo 39
študentov.
Podobne prvýkrát sa stretli predstavitelia mesta na MsNV s absolventmi 3. ročníka
Odborného učilištia pri OZKN vo Svidníku. Prítomných bolo 65 učňov.
Na začiatku školského roka 1972/73 na MsNV vo Svidníku uskutočnil sa slávnostný
sľub 17 profesorov pri OZKN vo Svidníku.
V roku 1972 na tunajšom MsNV bolo uskutočnených celkom 47 sobášov, z nich 24
prípadov bez cirkevného obradu.
Najcitlivejšia otázka je otázka poskytnutia služieb na poslednej ceste zomrelého
občana. V našom meste v roku 1972 zomrelo 88 osôb, z toho počtu je 28 občanov mesta
Svidník. V jednom prípade bol pohreb bez cirkevných obradov.
Zbor pre občianske záležitosti pripravuje pekné programy, ktoré plne nahradia
cirkevné obrady.
Pohyb obyvateľstva
Okres Svidník k 31. februáru 1972 mal 38 291 obyvateľov, z toho 19 074 žien. V roku
1972 bolo v okrese celkom uzatvorených 363 sobášov. Priemer sobášov na Slovensku na
1 000 obyvateľov je 8,4 percenta a okres Svidník dosahuje 9,8 percenta, ktorý je hneď za
Bratislavou, ktorá dosahuje 10,4%. V priebehu roka v okrese bolo 23 rozvodov.
Počet narodených detí v okrese za rok 1972 dosiahol 795, z toho 416 chlapcov a 379
dievčat. Najviac detí v priebehu roka 1972 sa narodilo v mesiaci apríli 76.
Do okresu Svidník sa presťahovalo 287 obyvateľov a odsťahovalo 450 obyvateľov.
Celkový prírastok v okrese v roku 1972 dosiahol číslo 334 osôb. Na celkovom prírastku sa
podieľalo 186 mužov a 147 žien.
Do samotného mesta Svidník na trvalý pobyt sa prihlásilo 304 obyvateľov a to
prevažne sa nasťahovali občania z dedín nášho okresu. Mimo okresu Svidník sa odsťahovalo
93 osôb.
(pečiatka+ podpis)

