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Rok 1984 je rokom 40. výročia Karpatsko-dukelskej operácie a 40. výročia vzniku
Československej ľudovej armády ako aj 19. výročie oslobodenia mesta Svidník slávnou
sovietskou armádou. V duchu týchto slávnych výročí mestské, stranícke a štátne orgány
zamerali svoju kaţdodennú činnosť, aby mesto tieto významné politické udalosti privítalo
v plnom rozkvete a dobre pripravené. Mimo toho pozornosť bola zameraná na všestranný
rozvoj mesta a jeho obyvateľov. Preto sa zaktivizovala činnosť Rady riaditeľov pri MsNV
a činnosť občianskych výborov.
Prezident ČSSR Gustáv Husák vo Svidníku a na Dukle
Najvýznamnejšia udalosť pre mesto v roku 1984 bola návšteva prezidenta ČSSR
Gustáva Husáka vo Svidníku a na Dukle dňa 6. októbra 1984 pri príleţitosti 40. výročia
Karpatsko-dukelskej operácie a Dňa Československej ľudovej armády.
Delegácia ÚV KSČ, Federálnej vlády ČSSR, ÚV NF ČSSR a ministra národnej
obrany, v ktorej okrem Dr. Gustáva Husáka boli aj Dr. Ľubomír Štrougal – predseda
federálnej vlády, Vasil Biľak – tajomník ÚV KSČ, Milan Vaclavik – minister národnej
obrany a ďalší významní politickí činitelia nášho štátu uţ 5. októbra 1984 pricestoval
mimoriadnym lietadlom do Košíc. V odpoludňajších hodinám toho istého dňa v Košiciach sa
uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestských, straníckych a štátnych orgánov k 40. výročiu
KDO. Po prenocovaní v Košiciach 6. októbra vládna delegácia na čele s prezidentom autami
prišla do Svidníka. Kolóna áut s touto delegáciou išla z Košíc cez Prešov a Bardejov do
Svidníka. Po krátkej zastávke v hoteli Dukla vládna delegácia na čele s prezidentom autami
odcestovala na Dukelský priesmyk. Tu delegácia poloţila vence k pamätníku
Československej ľudovej armády a poklonila sa pamiatke tam pochovaných padlých
československých vojakov v boji o Dukelský priesmyk. Celá delegácia na čele s prezidentom
si prezrela potom areál dukelského bojiska. O pol jedenástej sa celá delegácia vrátila z Dukly
späť do Svidníka. Vo Svidníku delegácia na čele s prezidentom Gustávom Husákom, kde
o 11:00 hod. poloţila vence k pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku a poklonila sa
pamiatke padlých sovietskych vojakov. Od pamätníka celá delegácia pešo prešla na
amfiteáter, kde o 12:00 hod. začala slávnostná manifestácia k 40. výročiu KDO. Túto
manifestáciu otvoril Ján Pirč, vedúci tajomník Vsl. KV KSS, ktorý privítal prezidenta
a predsedu federálnej vlády ako aj ostatných predstaviteľov nášho štátu medzi obyvateľmi
Svidníka a celého okresu.
Slávnostný prejav na tejto manifestácii predniesol Ľubomír Štrougal, ktorý poukázal
na historický význam KDO, ktorou sa začalo priame oslobodzovanie Československa od
fašistickej okupácie.
Po skončení slávnostnej manifestácie delegácia odišla do hotelu Dukla, kde sa
uskutočnil slávnostný akt odovzdania vysokého štátneho vyznamenania mestu Svidník Rad
práce.
Delegácia na čele s prezidentom potom odpoludňajších hodinách navštívila Dukelské
múzeum, kde prezident ČSSR Gustáv Husák sa podpísal do pamätnej knihy múzea a prezrel
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si expozíciu Dukelského múzea. Potom delegácia helikoptérami odcestovala do Košíc a odtiaľ
vo večerných hodinách späť do Prahy.
Počas celého pobytu prezidenta a jeho doprovodu vo Svidníku a na Dukle všade ho
vítali zástupy ľudí, ktorých v tento deň do Svidníka prišlo viac ako 30 000. Atmosféra
v celom meste bola zvlášť slávnostná. Mesto bolo vyzdobené vlajkovou výzdobou, fasády
domov predtým boli vynovené, poopravované chodníky. Aj obchody boli na túto slávnostnú
príleţitosť dobre zásobené, keďţe sa Svidník v tento deň rozrástol viac ako o trojnásobok
obyvateľov. Prenos so slávnostnej manifestácie vysielala v priamom prenose aj
Československá televízia.
Rad práce mestu Svidník
Prezident Československej socialistickej republiky udelil mestu Svidník Rad práce za
významné úspechy pri jeho socialistickej výstavbe a aktívnu účasť v národnooslobodzovacom
boji.
Slávnostný akt sa uskutočnil 6. októbra 1984 v priestoroch hotela Dukla, kde toto
štátne vyznamenanie pre mesto odovzdal člen Predsedníctva ÚV KSČ, predseda vlády SSR
Peter Colotka do rúk predsedu MV KSS Emila Timka a predsedu MsNV Jozefa Baslára. Na
slávnostnom akte sa zúčastnili aj člen Predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS Jozef
Lenárt, predseda vlády ČSSR Ľubomír Štrougal, predseda vlády ČSR Jozef Korčák, tajomníci
ÚV KSS Miroslav Hruškovič a Ján Janík. Ďalej boli prítomní zástupcovia krajských,
straníckych a štátnych orgánov a zástupcovia okresných, straníckych a štátnych orgánov.
X. jubilejný svidnícky divadelný festival
Pri príleţitosti osláv 39. výročia oslobodenia Svidníka dňa 18. januára 1984
slávnostnou akadémiou si obyvatelia mesta pripomenuli toto výročie a zároveň bol zahájený
uţ X. jubilejný divadelný festival. Jeho organizátormi boli Okresný národný výbor, MsV KSS
a MsNV vo Svidníku a Ukrajinské národné divadlo v Prešove. V rámci tohto jubilejného
festivalu vystúpili tieto profesionálne divadelné súbory: Ukrajinské národné divadlo z Prešova
s hrou Karpenka Karého ,,Márnosť“, Těšínske divadlo – poľská scéna s hrou M. V. Gogoľa
,,Ţenitba“, Bábkové divadlo z Košíc s hrou V. Petrova ,,Biela rozprávka“, Poetická nová
scéna Bratislava s hrou J. Bukovčana ,,Fatamorgána“, Štátne divadlo z Košíc s hrou V. Parala
,,Generálny zázrak“, Ukrajinské národné divadlo z Prešova s hrou ,,Tri biele šípy“, Divadlo J.
Záborského v Prešove s hrou ,,Joţko Púčik a jeho kariéra“.
Mestská konferencia KZUP
Dňa 2. februára 1984 sa uskutočnila 5. mestská konferencia KZUP. Zúčastnilo sa na
nej 46 delegátov z dvadsiatich miestnych organizácii KZUP, ktoré pôsobia v meste, a títo
delegáti vyše 500 členov tejto národnostnej kultúrno-spoločenskej organizácie v našom meste.
Celé rokovanie sa nieslo vo vecnom ovzduší. Bolo konštatované, ţe naša spoločnosť
a komunistická strana vytvára veľmi dobré podmienky pre rozvoj a realizáciu národností
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ţijúcich v Československu, čoho dôkazom je moţnosť kultúrneho vyţitia sa všetkých národov
a národností.
Za predsedu Mestského výboru KZUP bol zvolený Peter Zakuťanský, ktorý stal na
čele mestskej organizácie aj doteraz.
Z akcie poriadených mestských výborov KZUP hodno spomenúť veľmi vydarené
kaţdoročné poriadené tzv. ,,Andrijivské večery“, kde členovia KZUP si pripomenú staré
obyčaje, ktoré sa robili v minulosti na výročí menín Andreja.
V niektorých oblastiach nášho regiónu na tento sviatok dievčatá lepili pirohy a do
kaţdého piroha zalepili kúsok papiera s napísaným menom. Po uvarení, ktoré dievča si aký
piroh vytiahlo, do roka sa malo za toho mládenca vydať.
V inej časti regiónu liali dievčatá roztavené olovo do vedra s vodou pričom hovorili:
,,Andriju Andriju, olovo na Tebe liju, daj ţe ty mi znati koho si ja budu brati“. Podľa obrazca
vzniknutého stretnutím vo vode olova usudzovali, či sa vydajú alebo nie.
Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich je jedným z hlavných organizátorov
Svidníckych slávnosti piesní a tancov a aktívne sa jeho členovia podieľajú na rozvoji
národnostnej kultúry. Z radov členov KZUP sa vytvoril pri Mestskej osvetovej besede
divadelný krúţok, ktorý úspešne nacvičil hru J. Barč –Ivana ,,Matka“ a vystúpil s ňou aj na
festivale drámy a umeleckého slova v Medzilaborciach.
Mestská konferencia Slovenského zväzu žien
Dňa 4. februára 1984 sa vo Svidníku konala mestská konferencia SZŢ, kde sa stretli
delegátky z ôsmich uličných organizácii mesta. Po organizačnej stránke z doterajšieho
spôsobu organizácii v ţivotoch, podnikoch a iných organizáciách – inštitúciách SZŢ prešiel
na systém uličných organizácii a celomestskú organizáciu. Na tejto konferencii za mesto
Svidník sa zúčastnili Emil Timko, predseda MsV KSS a Andrej Paňko, tajomník MsNV. Za
OV KSS sa zúčastnil tajomník OV KSS Ján Kiza, ktorý vo svojom vystúpení vysoko
vyzdvihol podiel ţien na budovaní okresu i mesta. Z činnosti zväzu ţien v meste hodno
spomenúť napríklad to, ţe členky 4. uličnej organizácie vo Svidníku na kvetinových
záhonoch vysadili 400 ruţí a nazbierali 12 q starého papiera textilu. Ţeny aktívne prispievajú
k skrášľovaniu mesta a kaţdoročne pri príleţitosti slávnosti kultúry ukrajinských pracujúcich
ČSSR premenia výklady obchodov na vkusne upravené výstavby ručných prác a výšiviek.
Na tejto konferencii delegátky zvolili 5-členný výbor a trojčlennú revíznu komisiu.
Predsedníčkou sa stala Mária Čobirková, učiteľka na II. Základnej škole vo Svidníku, ktorá je
členkou mestského výboru KSS.
Výzva pracujúcich okresu Svidník
Na počesť 40. výročia Slovenského národného povstania, Karpátsko-dukelskej
operácie a postupného oslobodenia miest a obcí sovietskou armádou sa pracujúci okresu
Svidník obrátili na všetkých občanov Východoslovenského kraja aby pracovnou iniciatívou
a novými pracovnými úspechmi naplnili odkaz padlých hrdinov Sovietskej armády a 1. čs.
armádneho zboru.
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Vo výzve sa hovorí: V úspore palív, energie, surovín a materiálov na úspešnú
realizáciu štátnych cieľových programov 02, 03, 07 dosiahnuť v úspore energie ročne
najmenej 3% a v úspore kovov najmenej 5%.
Na sto korún upravených vlastných výkonov vyprodukovať oproti plánu viac zisku
o 0,5%.
Rast produktivity práce zabezpečovať účinnejším základných prostriedkov,
zvyšovaním zmennosti minimálne na 1,5 a lepším vyuţitím pracovného času ročne o 1%.
Dosiahnuť podiel výrobkov v prvom akostnom stupni minimálne 20% z celkovej produkcie.
Brigádnou formou organizácie práce a odmeňovania zabezpečiť, aby touto formou
v roku 1984 pracovalo najmenej 10% a v r. 1985 najmenej 15% výrobných robotníkov.
V hnutí ,,Za výrobu 1 q sena“ úlohu prekročiť v roku 1984-1985 o 40 kg.
Pre zlepšenie ţivotného prostredia v areáloch závodov vysadiť na kaţdých 100
pracovníkov 10 okrasných stromov. Ku dňu 40. výročia KDO splniť 80% ročného plánu
investičnej časti akcie ,,Z“.
Výzva obsahuje aj ďalšie body iniciatívy vyzývajúce k zveľaďovaniu miest z obci
nášho kraja, v ústrety významných výročí roku 1984.
Celookresná pracovná zmena
Dňa 14. apríla 1984 sa v meste i v celom okrese uskutočnila dobrovoľná pracovná
zmena na počesť 40. výročia SNP a KDO. V ten deň v meste bola dobrá nálada. Mestský
rozhlas vyhrával rezké pesničky a bolo vidieť, ţe občania pracujú s ochotou, aby skrášlili
svoje mesto. Pracovnú zanietenosť podporovalo aj to, ţe mestský rozhlas pravidelne
informoval, kde v meste na akých akciách sa pracuje a vyzdvihoval jednotlivcov i pracovné
kolektívy, ktorí sa najviac pričiňujú o zveľadenie mesta. Napríklad pracovníci MsNV, ONV
a iných nevýrobných podnikov pracovali na zveľadení prvkov a verejných priestranstiev a aj
na výstavbe v rámci akcii ,,Z“ a v OZKN vo výrobe pracovalo viac ako 500 pracovníkov,
ktorí vyprodukovali tovar za 657 000 korún.
Oslavy 1. mája
Oslavy Sviatku práce, dňa medzinárodnej solidarity pracujúcich v utorok 1. mája 1984
sa začali slávnostným budíčkom v mestskom rozhlase. Pracujúci a mládeţ sa pred 9-ou
hodinou zoradili na nástupišti ČSAD, kde bola slávnostná tribúna. Po hymnách slávnostnú
manifestáciu otvoril predseda ONV Jozef Bilas. Slávnostný prejav predniesol vedúci tajomník
OV KSS Michal Balvirčák. Po prejave prvomájový sprievod prešiel cez mestom na
amfiteáter. Prehliadková tribúna bola pred MsOB a v prvomájovom sprievode sa zúčastnili aj
ţiaci z Litoměřic, českého druţstevného mesta so Svidníkom, tom čase boli vo Svidníku
v škole v prírode. V prvomájovom sprievode v internacionálnej socialistickej súťaţi
s druţobným okresom Rachovo v Zakarpatskej oblasti USSR.
XXX. jubilejné slávnosti kultúry ukrajinských pracujúcich ČSSR
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Slávnosti kultúry ukrajinských pracujúcich ČSSR vo Svidníku sú ústrednou
prehliadkou a vyvrcholením celoročnej práce najlepších tanečných a speváckych súborov
a skupín, spevákov ľudových i tanečných piesni, ale aj prehliadkou ďalších foriem kultúrnovýchodnej časti KZUP. Usporiadateľom a garantom slávnosti z poverenia ministerstva
kultúry SSR v r. 1984 sú ÚV KZUP v Prešove a spoluorganizátormi sú Osvetový ústav
v Bratislave, VS KNV odbor kultúry v Košiciach OV NF SSR, Okresný a Mestský národný
výbor, Okresné osvetové stredisko, OV KZUP a MsOB vo Svidníku.
Tohoročné slávnosti sa konali v čase od 14. do 17. júna 1984. Program slávnosti bol
nasledovný:
14. júna – Otvorenie výstavy ,,30 rokov Slávnosti kultúry ukrajinských pracujúcich
ČSSR“ v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku.
15. júna 9:00 hod. – Otvorenie výstavky detských výtvarných prác ,,Úsmevy šťastného
detstva“
11:00 – Vystúpenie najúspešnejšieho detského divadelného súboru z XXIII.
festivalu ukrajinskej drámy a umeleckého slova A. V. Duchnoviča v Medzilaborciach.
13:00 – Otvorenie výstavky výšiviek ,,Krása ţivota“ ONV – veľká sála.
19:00
– Vystúpenie najúspešnejšieho divadelného súboru dospelých
z festivalu v Medzilaborciach.
16. júna 1984
15:00 – Kladenie vencov k pamätníku Československej ľudovej armády na
Dukle.
16:00 – I. program Verní odkazu SNP
23:30 – II. program Spievajúce Karpaty.
22:00 – Ľudová veselica
17. júna 1984
8:30 – Kladenie vencov k pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku
a manifestačný sprievod súborov ZUČ na amfiteáter.
9:30 – III. program: ,,Venček druţby“
11:00 – Slávnostný míting na amfiteátri.
11:30 – Pokračovanie programu ,,Venček druţby“
14:00 – IV. program: ,,Kvety domova“.
Na týchto slávnostiach sa zúčastnila delegácia ÚV KSS a vlády SSR na čele
s podpredsedom vlády SSR Júliusom Hanusom. Po poloţení vencov 17.6.1984 bol
v amfiteátri kultúrny program, vyvrcholením ktorého bolo pásmo nazvané ,,Kvety domova“,
v ktorom vystúpili známe folklórne súbory: Kurovčan, Beloveţanka, Barvinok (z Kamienky),
Poradčan, Čirčanka, Makovica, Karpaty (oba zo Svidníka) a záver patril Poddukelskému
ukrajinskému ľudovému súboru z Prešova. Tento odpoludňajší program v priamom prenose
vysiela aj Československá televízia.
Štátny cirkus NDR Berolina
Tento známy štátny cirkus z Nemeckej demokratickej republiky hosťoval v našom
meste 2. a 3. júla 1984 a mal celkove 4 predstavenia.
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Súbor Lúč
Pri mestskej osvetovej besede veľmi aktívne pracuje divadelný súbor dospelých, ktorý
má názov ,,Lúč“. Tento ochotnícky divadelný súbor naštudoval drámu Juraja – Barč Ivana
,,Matka“ a vedie ho Helena Kotuličová, učiteľka z II. Základnej školy vo Svidníku.
Filmový festival pracujúcich – leto 1984
Toto kultúrne podujatie uţ tradične pre Svidník sa uskutočnilo od 26.6. do 7.7. 1984
na amfiteátri, kde bolo premietnuté 10 filmov dobrodruţného a zábavného ţánru.
Výstavba mesta
Aj v roku 1984 výstavba nášho mesta pokračuje dobrých tempom. Pomaly uţ sa
kompletizuje sídlisko Utra v plnom tempe je dostavba nemocnice s poliklinikou, individuálna
bytová výstavba na sídliskách JBV ,,Za nemocnicou“ a ,,Za domom dôchodcov“. V súlade
s plánom výstavby mesta bolo projekčne pripravené sídlisko ,,Dukla“, ktoré sa bude
nachádzať na ľavom brehu Ladomirky a to v priestore od štátnej cesty smerom na Stropkov
a budovou Osvetovej školy internátnej popri rieke Ladomirke severným smerom na ploche
pribliţne 8 hektárov. Na tomto mieste prednedávnom ešte stálo niekoľko domov a chatrčí
cigánskej osady. V priebehu roka 1984 cigánska osada bola zlikvidovaná a cigáni boli
nasťahovaní do štátnych bytov v centre mesta a celá táto lokalita je pripravená na výstavbu
sídliska Dukla.
Slávnostný prvý výkop a zahájenie výstavby sídliska Dukla sa uskutočnilo 10.
novembra 1984 na budúcom stavenisku. O 10:00 hodine slávnostný akt zahájenia výstavby
otvoril predseda MsNV Jozef Baslár. Prítomní boli predseda ONV Jozef Bilas, tajomník KV
KNV Košice Ján Liga. Prítomný bol aj autor vykonávacieho projektu Ing. architekt Pavol
Mochnacký, svidnícky rodák, teraz pracovník Stavoprojektu Prešov, ktorý na slávnostnom
zahájení výstavby poznamenal: ,,Som veľmi rád, ţe som mohol urobiť niečo aj pre rodné
mesto, verím, ţe je to dobrá práca, ktorej stavbári vdýchnu ţivot“.
Výstavba celého sídliska je rozdelená do dvoch stavieb. V prvej postavia stavbári
z Pozemných stavieb Prešov za takmer 123 miliónov korún obytný súbor s deviatimi blokmi
pre 423 rodín, detské jasle pre 35 a materskú školu pre 120 detí, obchody s plochou 300 m2,
reštauráciu s plochou 80m2, kultúrne stredisko s kapacitou 144 stoličiek a v rámci technickej
vybavenosti sa vybuduje kotolňa na zemný plyn. Sídlisko bude dostavať vodu z vodného
zdroja v Duplíne.
V druhej stavbe pribudne na sídlisku ďalších 369 bytov, 8 triedna základná škola,
zdravotnícke stredisko a podacia pošta.
Symbolický výkop čakanom urobili všetci prítomní hostia a potom lyţicou bagra,
ktorý riadil pracovník Pozemných stavieb v Prešove Ján Zelinka.
Plynofikácia mesta
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Oproti rokom 1982, 1983 plynofikácia mesta pokračuje lepšie. V priebehu roka 1984
bola odtlakovaná a odovzdaná do uţívania magistrála plynového vedenia od lesného závodu
(za mostom cez Ondavu) hore mestom po benzínové čerpadlo. Prvé domácnosti za zemný
plyn boli napojené na sídlisko Utra v bloku M (54 domácnosti) a v priebehu novembra na
zemný plyn boli napojené domácnosti v bloku N (32 domácnosti) a v priebehu decembra byty
v bloku L (80 domácnosti) na sídlisku Utra. Plynofikáciu domácnosti spomaľuje tá
skutočnosť, ţe je nedostatok plynomerov.
Sklad zeleniny
Začiatkom júla tohto roku bol odovzdaný do uţívania veľkoobchodný sklad zeleniny.
Skladovacia plocha tohto skladu je 675m2 a vo výstavbe sú ďalšie objekty ako sklad ovocia,
klimatizovaný sklad a vrátnica s mostovou váhou. Sklad je vybudovaný na Niţnom Svidníku
v priestoroch nad Autoservisom.
Motorest Polianka
V prvom júnovom týţdni Reštaurácie okresný podnik zahájili prevádzku v novom
reštauračnom zariadení motoreste Polianka. Motorest sa nachádza medzi Svidníkom
a Stročínom v mieste zvanom ,,Pod osami“. Má kapacitu 180 stoličiek a finančná hodnota
tejto stavby je 4 milióny 200 tisíc korún. V tomto motoreste varia typické dedinské jedlá ako
pirohy plnené tvarohom, hubové mačanky, strapačky a rybacie špeciality.
Z činnosti rady riaditeľov v meste
Bezpochyby sám mestský národný výbor, poslanci a členovia jednotlivých komisii by
dôsledne nezvládli všetky úlohy, ktoré je treba v meste zabezpečiť. Výdatnú pomoc mestu
poskytuje rada riaditeľov, ktorá uţ pracuje pri MsNV štvrtý rok. Ide najmä o pomoc pri
rôznych akciách či uţ ide o výstavbu alebo úpravu o zveľaďovanie mesta, pomocou autami
strojmi alebo brigádnikmi. Predsedom rady riaditeľov je Ing. Anton Koţík, riaditeľ SPP ktorý
vyvíja väčšiu aktivitu a pravidelne sa zúčastňuje na jednotlivých akciách. Na podnet rady
riaditeľov nad lesoparkom pri OZKN si zobralo patronát Odborné učilište pri OZKN, nad
lesoparkom na Jedľovú Gymnázium Dukelských hrdinov. Z iniciatívy rady riaditeľov
brigádnici z SPP sústavne pomáhajú pri výstavbe ľadovej plochy a brigádnici z ČSAD,
Miestnych komunikácií výdatne pomáhali na športovom ihrisku. Podľa slov predsedu MsNV
Jozefa Baslára sa oproti minulosti, keď ešte rada riaditeľov nebola, sa v súčasnosti
brigádnická pomoc mestu späťnásobila.
Športové dianie v meste
So športových podujatí konaných v r. 1984 treba spomenúť futbalový zápas OZKN
Svidník – Dukla Praha, ktorý sa uskutočnil 11. mája. Svidník síce prehral vysoko 1:6 avšak na
konci prvého polčasu bol výsledok 1:1.
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V súčasnosti ročníku 1983/84 futbalisti OZKN hrali v II. Slovenskej národnej lige
a príslušnosť v tejto súťaţi si udrţali aj do súťaţného ročníka 1984/85.
8. septembra 1984 sa uskutočnil 25. ročník Dukelského behu mieru. Zúčastnil sa na
ňom rekordný počet pretekárov – 160 vytrvalcov. Beţalo sa od Dukelského pomníka na
štadión OZKN vo Svidníku. Najlepší čas v kategórii A (do 40 rokov) 1:01,22 hod. dosiahol
Atila Barus z Dukly Banská Bystrica a v kategórii ţien Dana Kelnárova časom 1:22,27 hod.
Boli aj dvaja účastníci zo zahraničia jeden z NDR a druhý z Poľska.
Cyklistické preteky okolo Slovenska
V auguste 1984 Svidník bol jedným z etapových miest 28. ročníka cyklistických
pretekov okolo Slovenska. Svidník bol centrom VI. etapy Liptovsko -Tatránskej 14.8. 1984
dlhej 193 km z Liptovského Mikuláša do Svidníka, VII. Etapy Zemplínsko - Šarišskej
15.8.1984 na trati Svidník – Vranou nad Topľou – Humenné – Havaj – Svidník a VIII. etapy
Dukelskej 16.8.1984 na trati Svidník – Dukelský priesmyk ako časovka jednotlivcov.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti pri MsNV vo Svidníku
Začiatkom roka 1985 Rada MsNV mimo iného prejednala i správu o činnosti ZPOZ
u pri MsNV za rok 1984. V správe sa konštatuje, ţe ZPOZ nadobúda medzi občanmi mesta
svoje miesto a je v povedomí ľudí. Ide najmä o rozšírenie občianskych obradov aj na tých
úsekoch, na ktorých sa doposiaľ ZPOZ nezúčastňoval. Mimo občianskych sobášov
slávnostného uvítania detí do ţivota a občianskych pohrebov ZPOZ rozširuje svoju účasť na
občianskych cirkevných pohreboch, slávnostné odovzdávanie občianskych preukazov,
odovzdanie maturitných vysvedčení a vyučovaných listov, ale aj organizuje besedy
s dôchodcami, vykonáva návštevy u osamelých a prestarlých osôb a organizuje besedy
s dôchodcami. O občianskych obradoch a vykonaných podujatiach ZPOZ za roky 1981-1984
najlepšie dokumentuje tento prehľad:
Počet obratov/členov
P. č. Názov podujatia
rok 1981
rok 1982
rok 1983
rok 1984
1.
Počet narodených detí
v matričnom obvode.
236
241
233
236
2.
Počet slávnostne uvítaných detí do ţivota
273
241
228
234
3.
Počet uzavretých
manţelstiev.
88
78
92
95
4.
Počet sobášov bez
cirkevného obradu.
84
75
88
92
5.
Počet novomanţelov,
ktorí poloţili kytice
k pamätníku SA.
40
35
24
47
6.
Počet občianskych
pohrebov.
3
8
2
5
7.
Spoluúčasť na cirkev-
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ných pohrebov.
Počet podujatí k ţivot.
a prac. jubileám.
Počet návštev osamelých
a prestarlých osôb.
Počet odovzdaní
občianskych preukazov.
Odovzdanie mat. vysvedčení a vyuč. listov.
Počet stretnutí maturantov.
Sľub začínajúcich
učiteľov.
Rozlúčka s brancami.

18

39

32

36

12

14

18

21

26

20

16

42

4/134

6/124

6/114

9/256

5/274

5/186

7/227

12/326

5/114

4/133

3/57

2/43

1/26
2/173

1/22
1/77

1/26
1/87

1/24
2/165

Činnosť ZPOZ-u nie je obmedzená len na vymenovanie akcie, ale zabezpečuje aj
ďalšie akcie v meste a v celom matričnom obvode.
Záverom zápisu do kroniky za rok 1984 treba spomenúť tých, s ktorými sme sa
navţdy rozlúčili a svojou prácou sa zaslúţili o rozvoj mesta.
Dňa 20.6.1984 po krátkej chorobe náhle zomrel Ivan Horňák, riaditeľ Gymnázia
Dukelských hrdinov, vzorný učiteľ, ktorý bol predsedom mestského výboru KSS. Pochádzal
z Oslova v Staroľubovnianskom okrese, kde sa narodil 25. júla 1937 a ako učiteľ a riaditeľ
gymnázia vo Svidníku pôsobil od 1. septembra 1965.
Dňa 2. októbra 1984 vo veku 58 rokov * 15.8.1926 zomrel Ján Stupak, podpredseda
MsNV vo Svidníku. Pochádzal z Bukoviec. Pôvodne bol učiteľom a potom prešiel pracovať
do národných výborov a od marca 1970 pracoval ako tajomník MsNV a od volieb v roku
1976 ako podpredseda MsNV pre školstvo a kultúru. Bol vyznamenaný ako Vzorný
pracovník národných výborov a medailou za rozvoj Svidníckeho okresu a mesta Svidník.
Pohľad do matriky
K 31.12.1984 Svidník mal 9 558 obyvateľov.
muţi: 4718, ţeny: 4 840
V meste sa narodilo: 209 detí , chlapci: 100, dievčatá 109.
Sobášov bolo: 39
Rozvody: 4
V meste zomrelo: 39 občanov z toho muţi 21
ţeny 18
Zo zomretých v Dome dôchodcov zomrelo: 18 ľudí.
Najväčšou príčinou boli choroby obehového ústrojenstva, na čo zomrelo 25 ľudí.
Mimo toho v meste sa nenarodilo a mohlo sa narodiť viac detí, lebo 100 prípadoch
došlo na ţiadosť ţien k umelému prerušeniu tehotenstva – potratu.

