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Hospodárstvo.
Päť rokov OSBD
Integráciou piatich stavebných bytových druţstiev začalo v januári 1981svoju činnosť
Okresné stavebné bytové druţstvo vo Svidníku. Za päť rokov existencie druţstva narástla
členská základňa z 366 s rovnakým počtom bytov na 1010 členov a 948 bytov.
Január v SPP
V strojárňach potravinárskeho priemyslu vo Svidníku splnili s miernym prevýšením
plánu za január, ktorý predstavoval výrobu v hodnote 11 miliónov korún. V prvom mesiaci
roka sa zamerali na výrobu mäsostrojov, manipulačných zariadení a na produkciu
elektrorozvádzačov. Na vývoz vyrobili tieţ prvé rezačky mäsa a vákuové naráţačky.
7 500 výrobkov denne z OZKN
Denná hodnota výroby v OZKN vo Svidníku prestavuje 780 000 korún, čo je zhruba
7 500 výrobkov. Zväčša ide o junácke obleky a nohavice na voľný čas, pričom 30%
z celkového objemu výroby tvoria výrobky pre ZSSR a 5% putuje na trh do nesocialistických
štátov.
Plnenie volebného programu
Výsledky, ktoré dosiahli naši pracujúci pri plnení programu XVI. zjazdu strany,
volebného programu NF v rokoch 1981-1985 a vyplývajúce z hospodárskych úloh 7.
päťročnice sú pozitívne. Vytvorená hodnota diela predstavuje 16. miliónov korún. Rast
priemyselnej výroby dosiahol nový 28 percent. Nárast bol výsledkom najmä vďaka rastu
produktivity práce. Za hodnotené obdobie bolo ukončených celkové 476 bytov, okrem toho
v novembri 1984 bola začatá výstavba sídliska Dukla.
Plán ukladal ukončiť a projekčne pripraviť dovedna 13 akcií investičného charakteru.
Z toho počtu bolo 5 akcii ukončených - energocentrum športového areálu, terénna úprava
a inţinierske siete športového areálu, umelá ľadová plocha, telocvičňa a dielňa
automotoklubu, ktorej účelovosť je zamenená a priestory sú pridelené Dukelským tlačiarňam
v Prešove na zriadenie prevádzkarne tlačiarni vo Svidníku. Navyše plánu volebného
programu bolo ukončených ďalších 8 stavieb – lesopark, rekonštrukcie chodníkov, tribúna TJ
OZKN, dielne technických sluţieb. Pred ukončením je čakáreň ČSAD pri SPP, začalo sa
s výstavbou ĽŠU, pokračujú práce na upravovni vody pre kúpalisko a detský bazén. V rámci
a rozšírenia a sprístupnenia sluţieb boli zriadené v meste nové prevádzky ako manikúra,
pedikúra, montáţ a servis automatických práčok, zámočníctvo.
Na úseku sa obchodná sieť rozšírila o novo odovzdané predajne potravín, mäsa,
zeleniny a cukrárne na sídlisku Utra. Zariadila sa nová predajňa ľudovej keramiky, brúseného
skla, zmrzliny a Vzorodeva pribudlo i obchodné zariadenia Rozkvet.
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Podniku reštaurácie sa podarilo ukončiť výstavbu letnej reštaurácie motorestu
Polianka. ZPOZ za obdobie piatich rokov pripravil 820 rôznych aktov, v rámci ktorých bolo
233 sobášov a uvítanie 1 253 detí.
Za spomenuté obdobie sa do mesta prisťahovalo 486 občanov, takţe dnes má trvalé
bydlisko vo Svidníku 9 883 obyvateľov.
Úprava v OPBH
V Krajskej socialistickej súťaţi za sociálne vyuţívanie a úsporu všetkých druhov
energie na roky 7. päťročnice pre organizácie Východoslovenského kraja riadené národnými
výbormi sa v okrese na 1. mieste umiestnil OPBH Svidník a získal odmenu 15 000 Kčs, druhý
skončil OSC Svidník (12 000), tretí OSP vo Svidníku (9 000 Kčs).
Štvrťrok OSP
Okresný stavebný podnik sa úspešne vyrovnal so štvrťročným plánom. Jeho 438
pracovníkov sa zaslúţilo o pestovanie 13 miliónov korún. Je to viac ako im stanovil plán o pol
milióna korún.
Zmena cti
Na počesť 116. výročia narodenia V. I. Lenina vyvrcholil v sobotu 19. apríla týţdeň
pracovnej aktivity. Hoci sa sobotňajšie ráno prebudilo do daţďa, neubralo na iniciatíve
občanov pri zveľaďovaní a skrášľovaní ţivotného prostredia.
Internacionálna zástava OZKN
Na slávnostnej celozávodnej konferencii ROH v OZKN vo Svidníku, ktorá sa konala
18. apríla v piatok za prítomnosti delegácie vedenej vedúcim tajomníkom OV KSS J. Bilasom
a delegácie z druţobného okresu Rachovo na čele s tajomníkom OV KSSZ Ukrajiny Ivanom
Milčevičom, prevzali pracujúci putovnú internacionálnu zástavu za víťazstvo v súťaţi
zameranej na plnenie úloh ekonomického a politického rozvoja a na ďalšie upevňovanie
a prehlbovanie spolupráce a priateľstva medzi pracujúcimi oboch druţobných okresov.
Pretoţe to bolo uţ tretie víťazstvo za sebou putovná štandarda sa dostala do trvalej opatery
pracovníkov OZKN.
VVaK
Tohto roku si krajský podnik Východoslovenských vodárni a kanalizácii v Košiciach
pripomenul 20. výročie svojej existencie. Riadi 13 závodov, medzi nimi i odštepný závod
VVaK Svidník, ktorý vznikol v roku 1979.
V správe závodu je 237 km vodovodnej siete a vyše 30 km kanalizačnej siete. Za 6
rokov svojej existencie patrí medzi najlepšie vo Východoslovenskom kraji. Za všetko hovorí
fakt, ţe tri razy získal Putovnú štandardu riaditeľa podniku.

5

Zelenina z PĽR
V stredu 24.9.1986 otvorili vo Svidníku v predajni zeleniny kútik zeleniny z Poľskej
ľudovej republiky. Stalo sa tak na základe medzinárodnej dohody o vzájomnej obchodnej
výmene, ktorú v tomto prípade uviedli do ţivota národný podnik Zelenina v Košiciach
a podnik zahraničného obchodu PĽR Hortex. Partnerom svidníckej predajne zeleniny, ktorej
vedúcim je Mária Fedorková sa stali producenti ovocia a zeleniny v meste Brzesko. Našu
predajňu budú zásobovať pravidelne kaţdý utorok a štvrtok koreňovou zeleninou, ovocím
a rôznymi druhmi kompótov zo zahraničných a lesných plodov.
OZKN – závod socialistickej práce
V septembri 1986 bol svidnícky odevný závod ocenený vysokým vyznamenaním –
titulom Závod socialistickej práce. Tento titul bol udelený OZKN za vynikajúce výsledky
v rozvoji iniciatívy pracujúcich pri plnení úloh 7. päťročnice. Z rúk riaditeľa pre kádrovú
a personálnu prácu generálneho riaditeľstva Slovakotex Trenčín Ing. Rudolfa Koiša ho
prevzal riaditeľ závodu Ing. Vladislav Koudelka, predseda CZV KSS Ján Hudák a
predsedníčka CZV ROH Viera Drimáková.
Nová tlačiareň
V utorok 16.12.1986 dali do prevádzky vo Svidníku prevádzkareň národného podniku
Duklianske tlačiarne v Prešove. Na slávnostnom akte strihania pásky boli prítomní pozvaní
hostia – tajomník OV KSS Jozef Cahajla, predseda ONV Ján Harviš, predseda MsNV Jozef
Baslár, za n. p. Dukelské tlačiarne ich riaditeľ František Švantner.
Budovanie mesta.
Reštaurácia Úsvit
V prvých májových dňoch začala poskytovať sluţby reštaurácia Úsvit. Nachádza sa
v strede päťtisícového sídliska Utra. V prízemí sa nachádza bufet III. cenovej skupiny so 62
miestami, reštaurácia na poschodí je zatriedená do II. cenovej skupiny s obsluhou a má 82
stoličiek.
Bytová výstavba
V bytovej výstavbe bolo dokončených 96 bytových jednotiek na sídlisku Dukla oproti
autobusovému nástupišťu. Odovzdané boli bytové jednotky bloku A-1, t.j. 48 bytových
jednotiek v druţstevnej bytovej výstavbe a v bloku A-2 tieţ 48 bytových jednotiek
v komunálnej výstavbe.
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Obyvateľstvo.
Ţivotné jubileum
Začiatkom septembra 1986 oslávil ţivotné jubileum 50 rokov tajomník MsNV Andrej
Paňko. Pri tejto príleţitosti prijal A. Paňko z rúk vedúceho tajomníka OV KSS J. Bilasa štátne
vyznamenanie Za vynikajúcu prácu.
Vyhasol ţivot
Nechcelo sa nám veriť prvým správam o tragickom skone Aleny Kurimskej
(12.11.1964 – 7.11.1986), študentky 4. Ročníka Fakulty národného hospodárskeho plánovania
VŠE v Bratislave. Ţiaľ bola to pravda, pravda nesmierne krutá. Za odmenu za prácu
v mládeţníckom hnutí cestovala do ďalekej krajiny Vietnamu usmiata, plná optimizmu,
smelých plánov a túţob, vrátila sa v chladnej kovovej rakve.
Na poslednej rozlúčke sa s Alenou Kurimskou v Dome smútku a na cintoríne
zúčastnili stovky Svidníčanov. Smútočný prejav nad jej rakvou predniesol predseda MsNV
Jozef Baslára, zástupcovia OV SZM a SÚV SZM.
Na jej hrob sa rinuli slzy a padali kvety. Pretoţe mala tesne pred ukončením štúdia na
VŠE bol jej po smrti udelený titul Ing..
Pohľad do matriky
V roku 1986 sa v meste narodilo a býva 197 detí, z toho 111 chlapcov a 86 dievčat.
Najviac detí sa narodilo v mesiacoch január – 23, máj - 26, najmenej v októbri - 9 v novembri
- 11. V meste zomrelo celkom 56 obyvateľov, z toho 32 muţov, 22 ţien a 2 deti – jeden
chlapček a 1 dievčatko. V Domove dôchodcov zomrelo 43 obyvateľov, 5 odišli a pribudli 33
obyvatelia. Sobáš uzavrelo 60 snúbeneckých párov.
Politický a verejný ţivot.
Okresná konferencia KSS
V sobotu a nedeľu 18. a 19. januára rokovali delegáti na okresnej konferencii KSS,
ktorá bola dôleţitou súčasťou prípravy strany na XVII. zjazd KSČ. Zúčastnila sa na nej
delegácia najvyšších straníckych orgánov ktorú, viedol kandidát UV KSČ a vedúci jeho
oddelenia V. Bejda. V delegácii ďalej boli zástupcovia vedúceho oddelenia ÚV KSS,
predseda VS KOR Jozef Lukáč, kandidátka VS KV KSS Mária Piptová, vedúci oddelenia VS
KV KSS Juraj Hamrák a ďalší hostia. Rokovanie zahájil vedúci tajomník OV KSS J. Bilas,
ktorý predniesol správu o výsledkoch práce okresnej straníckej organizácie.
V závere delegáti zvolili 39 členov a 11 kandidátov okresného výboru strany. Plénum
OV KSS na svojom 1. zasadaní zvolilo jedenásťčlenné predsedníctvo okresného výboru
strany.
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Za vedúceho tajomníka okresného výboru strany bol opäť zvolený J. Bilas a za
predsedu OKRK KSS Michal Leľo.
Komisia OV KSS skončila internacionálou.
Zasadal OV NF SSR
V stredu 22. januára sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie OV Národného frontu SSR.
Bolo významné tým, ţe uvoľnilo z funkcie člena pléna, člena predsedníctva a predsedu OV
NF SSR súdruha Balvirčáka v súvislosti s jeho zvolením za tajomníka VS KV KSS. Do pléna
kooptovalo J. Bilasa, ktorého jednomyseľne zvolili za člena predsedníctva a predsedu OV NF
SSR.
Návšteva z Ukrajiny
Počas trojdňovej pracovnej návštevy v našom kraji zavítala do nášho mesta trojčlenná
delegácia Zakarpatského oblastného výboru KSU v Uţhorode, ktorú viedol Vladimír L.
Bodnár. Na pôde OV KSS ich privítal vedúci tajomník Jozef Bilas.
Víťazný Február
V utorok 25. februára 1986 si pracujúci mesta pripomenuli 38. výročie februárového
víťazstva slávnostnou akadémiou a pietnym aktom poloţenia kvetov a vencov vďaky na
Dukle a vo Svidníku. Slávnostný príhovor predniesol predseda okresnej kontrolno-revíznej
komisie KSS Michal Leľo.
Výročie V. I. Lenina
116. výročie narodenia V. I. Lenina si pripomenuli vo štvrtok 24.4. pracujúci a mládeţ
na slávnostnom zhromaţdení.
Návšteva priateľov
Vo štvrtok 17. apríla do nášho okresu (mesta) zavítal profesor M. I. Kurilenko, doktor
vied, vedúci odboru národnostných vzťahov Ústavu marxizmu – leninizmu pri ÚV KSSZ
v Moskve. Doprevádzal ho I. Hutila, zástupca riaditeľa Ústavu marxizmu – leninizmu pri ÚV
KSS a profesor I. Bajcura.
Predstavovanie kandidátov
Na predvolebnom zhromaţdení 28. apríla 1986 v Mestskom kultúrnom stredisku vo
Svidníku sa predstavili kandidáti NF na poslancov do zastupiteľských zborov a tieţ sa
pracujúci a mládeţ oboznámili s úlohami nového volebného programu. Tajomník OV NF
Michal Choma predstavil prítomným občanom kandidátov na poslancov:
administratívna pracovníčka z OZKN Emília Timaniková do Snemovne ľudu;
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predseda JRD v Stropkove Michal Rusnák do Snemovne národov;
náčelník odboru obrany Ministerstva vnútra SSR Karol Tomko do Slovenskej národnej rady;
vedúca oddelenia štátnych orgánov a spoločenských organizácii VS KV KSS Anna Petköová
do VS KNV;
a riaditeľ Ukrajinského národného divadla v Prešove Jaroslav Sišak – tieţ do VS KNV.
Oslavy zaloţenia KSČ
Slávnostným zhromaţdením pracujúcich a mládeţe v MsKS vo Svidníku bolo
vyvrcholenie 65. výročia zaloţenia KSČ. Zúčastnila sa ho okresná stranícka a štátna delegácia
vedená vedúcim tajomníkom OV KSS Jozefom Bilasom. Stretnutie otvoril predseda ONV Ján
Harviš.
Voľby
V piatok 23. mája 1986 v prvý deň volieb do zastupiteľských zborov všetkých stupňov
uţ od skorých ranných hodín zneli ľúbivé melódie, tóny dychoviek a ľudových piesní. Ľudia
od skorých ranných hodín prichádzali do volebných miestností, aby si tak splnili svoju čestnú
povinnosť. Koncom prvého dňa mala uţ drvivá väčšina voličov odvolené. Voľby pokračovali
v sobotu 24. mája do 14-tej hodiny. V predvolebnom období i počas volieb pracovalo
v okrese 394 okresných volebných komisií 2 002 členmi. Na území nášho okresu pracovala
jedna okresná volebná komisia, jedna obvodná volebná komisia pre voľby do Snemovne
ľudu, volebná komisia pre voľby do Snemovne národov, obvodná volebná komisia pre voľby
do Slovenskej národnej rady a štyri volebné komisie pre voľby do VS KNV.
V zozname voličov bolo zapísaných 27 051voličov, svoje hlasy odovzdalo 27 049
voličov čo je 99,98%.
XXXII. slávnosti kultúry
Tohtoročné slávnosti kultúry ukrajinských pracujúcich v poradí uţ XXXII. sa začali
vo Svidníku 12. júna vo štvrtok doobedňajším a večerným divadelným predstavením v MsKS.
Večer 13. júna bol venovaný kultúrnemu programu na počesť 65. výročiu vzniku KSČ.
Vystúpili v ňom hosťujúce spevácke zbory a Poddukelský spevácky zbor svidníckych
učiteľov.
V sobotu 14. júna oţili ulice Svidníka manifestačným prúdom súborov ZUČ. Kultúrny
program začal na vynovenom javisku s prestrešením (po 1x) o 16-tej hodine. Popoludňajší
program otvorila predsedníčka ONV Helena Husárová. Delegácia ÚV KSS, ÚV NF a vlády
SSR, ktorú viedol člen predsedníctva a tajomník ÚV KSS Ján Janík, medzitým poloţila vence
k Pamätníku Československej armády na Dukle.
Najprv vystúpili folklórne detské súbory v programe Podajme si deti rúčky. Program
pokračoval večerným blokom Z prameňov našich predkov. Folklórne skupiny z Poráča,
Kojšova, Kamienky, Helcmanoviec, Údola, Vyšného Orlíka, Hrabovčíka i z ďalších regiónov
nášho kraja hlboko načreli do ľudového folklóru našich otcov a pradedov.
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V nedeľu 15. júna pokračovali slávností pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku
sovietskej armády. Predseda ÚV KZUP-u Fedor Kováč na svidníckom pódiu srdečne privítal
delegáciu straníckych a štátnych orgánov vedenú členom Predsedníctva a tajomníkom ÚV
KSS Jánom Janíkom, ktorý predniesol hlavný prejav. S pozdravným posolstvom vystúpil aj
zástupca veľvyslanectva ZSSR v Prahe Leonid Pukas. Program potom pokračoval vystúpením
folklórnych súborov Poddukelského ukrajinského ľudového súboru, tanečného súboru Junosť
Zakarpaťa z Uţhorodu.V poslednom programe O tebe, zem moja, spievam sa predstavili
ďalšie súbory. Manifestácia pracujúcich sa skončila internacionálou.
Poslanci MsNV Svidník
Mikitka Ján, 1925, riaditeľ OKSS Svidník
Kurilec Andrej, 1935, poţiarnik OIPO Svidník,
Pich Michal, 1957, podpredseda J – SD Svidník
Koţík Anton, 1940, podpredseda J – SD Svidník
Patkaň Miroslav, 1959, vodič TS Svidník
Štimár Milan, 1953, št. zamestnanec, Svidník
Miga Andrej, 1932, účtovník ŠM Svidník
Sidorová Mária, 1954, šička OZKN Svidník
Hafičová Eva, 1952, kuchárka SPP Svidník
Paňko Andrej, 1936, tajomník MsNV Svidník
Špaková Anna, 1948, skladníčka SPP Svidník
Baslár Jozef, 1935, predseda MsNV Svidník
Paranič Milan, 1944,podpredseda MsNV Svidník
Šandala Michal, 1937, riaditeľ SOUO Svidník
Rico Ján, 1946, ved. výr. OUMK Svidník
Fejko Jozef, 1944, ved. fin. odboru ONV Svidník
Babej Milan, 1959, automechanik VĽAD Svidník
Štefanišin Ján, 1955, údrţbár ROP Svidník
Virgala Michal, 1954, sústruţník OPKS Svidník
Koudelková Terézia, 1952, predavačka, Svidník
Guzy Andrej, 1946, holič OPKS Svidník
Labudová Nadeţda, 1953, OVS Svidník
Hric Pavol, 1948, zvárač Svidník
Zoščák Michal, 1948, údrţbár
Gulová Barbora, 1941, ved. škol. jedálne
Bartík Štefan, 1942, elektrikár
Mikitka Ján, 1943, riaditeľ ČSAD
Lipka Ján, 1945, murár
Dţavoronok Jozef, 1950, technológ
Kosť Miroslav, 1961, sústruţník
Troščák Ján, 1955, majster výchovy
Palenčárová Katarína, 1955, čašníčka
Sadiv Jozef, 1950, strojný zámočník
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Hriţ Michal, 1952, učiteľka ZŠ
Rudý Ivan, 1954, zvukár
Kudla Ján, 1934, ved. odd. obrany
Očipková Gabriela, 1956, zámočníčka
Miňová Eva, 1954, zámočníčka
Pichová Jana, 1956, predavačka
Bepko Pavol, 1958, elektrikár
Rosochová Mária, 1943 podpredsedníčka MsNV
German Milan, 1943, riaditeľ OSP Svidník
Sekela Andrej, 1957, sústruţník
Paňko Michal, 1952, vodič
Kurej Ladislav, 1958, zámočník
Pjonteková Magdaléna, 1952, predavačka
Farkašová Mária, doručovateľka
Sydorčáková Katarína, 1958, šička OZKN Svidník
Kostíková Emília, 1960, doručovateľka
Šmajda Ján, 1949, námestník riad. SPP
Holodňák Ján, 1934, vedúci KaPP, SPP
Kačmár Jozef, 1934, vodič TS Svidník
Slimáková Anna, 1939, ekonómka
Baka Peter, 1933, murár
1. plénum ONV po voľbách
Na svoje prvé plenárne zasadanie sa zišli 24. júna vo veľkej zasadačke OV KSS
novozvolení poslanci ONV. Na prvom rokovaní sa zúčastnila delegácia vlády SSR, ktorú
viedol Július Medveď, prvý námestník ministra poľnohospodárstva a výţivy SSR, delegácia
Vs KNV vedená jej podpredsedom Jánom Trebuľom a delegácia OV KSS vedená jeho ved.
tajomníkom Jozefom Bilasom. Na návrh ved. tajomníka OV KSS J. Bilasa poslanci
jednomyseľne schválili za predsedu ONV Ing. Jána Harviša. Za podpredsedov boli zvolení
Ing. Peter Ţelizňák, Ing. Pavol Korády a Helena Husárová. Za tajomníka ONV J. Leľo a za
predsedu VĽK ONV Ing. M. Dţubák.
Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky
Koncom augusta bol vo Svidníku na oficiálnej návšteve veľvyslanec Čínskej ľudovej
republiky v Československu Zhang Dake. Na pôde ONV ho prijal predseda J. Harviš. Vzácny
hosť so svojou manţelkou v sprievode tlmočníčky si potom prezrel pamätné miesta
oslobodzovacích bojov a expozíciu Dukelského múzea.
Návšteva z NDR
V polovici septembra bola na trojdňovej pracovnej návšteve vo Svidníku trojčlenná
delegácia štátnej obchodnej organizácie z Bad Lebenwerda, ktorú viedla Gudrun Heidová.

11

Hostia sa stretli s predstaviteľmi nášho okresu a mesta. Na počesť mesta otvoria dňa
7.10.1986 v Bad Lebenwerda novú reštauráciu, ktorá ponesie názov Svidník.
Oslavy 42. výročia KDO
Začiatkom októbra sme si pripomenuli 42 rokov od dňa, keď 6.10.1944 vstúpili na
naše územie vojská Sovietskeho zväzu a Československa. Oslavy 42. výročia KDO a dňa
ČSĽA sa začali pietnym aktom pri Pamätníku Čs. armády na Dukle. Za zvukov Pochodu
padlých revolucionárov poloţila delegácia ČSĽA vedená ministrom národnej obrany ČSSR
armádnym generálom Milanom Václavíkom spoločný veniec. Pamiatke dukelských
bojovníkov vzdala úctu aj delegácia Sov. armády vedená veliteľom Strednej skupiny
sovietskych vojsk v ČSSR generálplukovníkom Viktorom Fedorovičom Jermakovom
a delegácia staršieho predstaviteľa spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy pri
Ministerstve národnej obrany ČSSR na čele s generálplukovníkom Nikolajom
Alexandrovičom Zotovom. Krajskú delegáciu viedol tajomník KV KSS J. Pirč.
Minister Š. Lazar v okrese
V polovici novembra navštívil náš okres minister vnútra SSR Štefan Lazar. Na
programe pracovného stretnutia bola prerokovaná otázka ďalšieho skvalitňovania cestnej siete
nášho okresu.
Zdravotníctvo.
Chrípka
V januári sme zaznamenali v meste i okrese chrípkovú epidémiu. Chrípkové
onemocnenie postihlo najviac školákov od 6.-15. rokov. Najviac ušetrené boli zdravotníctvo
a doprava, títo sa podrobili preventívnemu očkovaniu.
III. Poddukelský lekársky deň
Uţ po tretíkrát sa stretli včera vo Svidníku lekári na podujatí, venovanom 42. výročiu
KDO – III. Poddukelských lekárskych dňoch, s problematikou brušnej chirurgie.
Detská poliklinika
V piatok 7. novembra 1986 odovzdali do uţívania detskú polikliniku vo Svidníku. Na
obradnom akte prestrihnutia pásky sa zúčastnil vedúci tajomník OV KSS Jozef Bilas, vedúci
odboru zdravotníctva VS KNV Vladimír Pramuk, výborný námestník riaditeľa Pozemných
stavieb, n. p. v Prešove Jozef Vrábeľ a ďalší predstavitelia nášho okresu. Prítomný bol aj
hlavný projektant stavby Jindřich Martin zo Zdravoprojektu Bratislava.
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Kultúra.
XII. Divadelný festival
21. januára – v utorok bol v Mestskom kultúrnom stredisku zahájený XII. ročník
divadelného festivalu, ktorý je venovaný 41. výročiu oslobodenia mesta.
Po slávnostnom príhovore sa svidníckemu publiku predstavili herci Štátneho divadla
z Košíc s hrou S. Stratieva Maximalista.
V ďalších dňoch si diváci pozreli vystúpenia hercov DJGT zo Zvolena, poľskej scény
z Těšínskeho divadla z Českého Těšína a Bábkového divadla z Banskej Bystrice.
Ďalej vystúpili herci UND z Prešova a Bábkové divadlo z Košíc. Na záver vystúpili
herci DJZ z Prešova.
Festivalová zima ’86
V dňoch 1.-7. februára prebehol festival filmov – zimná časť FFP – zima ’86. V rámci
neho si diváci mohli pozrieť nasledujúce filmy.
1.2.’86
Skalpel prosím (ČSR)
2.2.’86
Pach tela (Juhoslávia)
3.2.’86
Rozsudok (USA)
4.2.’86
Barytón (PĽR)
5.2.’86
Čas ţelaní (ZSSR)
6.2.’86
Kára plná bolesti (SSR)
7.2.’86
100 dní v Palerme (Taliansko)
Tridsaťročná Makovica
V sobotu 2. marca bolo vo večerných hodinách v kinosále MsKS vo Svidníku
premiérové vystúpenie súboru Makovica pri príleţitosti 30. výročia jeho zaloţenia. Pri
okrúhlom jubileu predsedníctvo OV KSS a rada ONV udelili súboru Makovica plaketu za
rozvoj svidníckeho okresu. Medaily Za rozvoj okresu prevzali Albín Lauko – zakladajúci člen
súboru, Jozef Kačmár. vedúci hudobnej zloţky a Mária Dimunová – organizačná vedúca
súboru. Pamätnou plaketou Za rozvoj mesta ocenili prácu choreografa Ing. Imricha
Meszároša.
X. ročník SHJ
V meste sa uţ po 10-tý raz rozoznejú tóny Svidníckej hudobnej jari a pozvú
milovníkov tohto hudobného ţánru na pekné predstavenie v salóniku hotela Dukla.
Úvodný koncert bude 3. apríla – predstaví sa Moyzesovo kvarteto (Stanislav Mucha,
František Török, Alexander Lakatoš, Ján Slávik)
10. apríla – Silvia Čápová-Vizvaryová – klavír
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17. apríla – Mária Androšovanová – soprán
Jozef Gurvai flauta
Ján Vladimír Michalko- spinet
František Machato – fagot
24. apríla – Daniela Rusová – klavír
Vladimír Tomčanyi – gitara
Puškinov pamätník
V krajskom kole Puškinovho pamätníka koncom marca úspešne súťaţili
reprezentantky nášho okresu, víťazky okresných kôl. Na prvých miestach sa vo svojich
kategóriách umiestnili: Renáta Jurašiová z II. ZŠ, Jitka Mikulová z III. ZŠ. V kategórii
dospelých si prvenstvo odniesla učiteľka z MŠ – DJ pri OZKN vo Svidníku Tatiana Uramová.
Ročenka Svidnícky okres v tlači
Okresná kniţnica vo Svidníku vydala ďalšiu v poradí deviatu ročenku Svidnícky okres
v tlači. Ročenka obsahuje 1 268 anotovaných záznamov.
Zborník
Múzeum ukrajinskej kultúry vydalo v polovici mája 12. vedecký zborník. Obsahuje
štúdie z oblasti dejín regióne dejiny kultúry a literárnej vedy, etnografie a folkloristiky,
pramenné materiály z komplexného výskumu Starinskej doliny a archívne dokumenty
z činnosti významných dejateľov kultúry, zodpovedným redaktorom zborníka je Ivan
Rusinko.
FFP Leto ’86
Od 23. júna do 2. júla prebehol vo Svidníku FFP leto ’86. V jeho priebehu si diváci
mohli pozrieť týchto desať filmov:
1. Fontána pre Zuzanu (SSR)
2. Hotel (Mexiko)
3. Mladé víno (ČSR)
4. Valank II. (PĽR)
5. Neviditeľný (ZSSR)
6. Otec a otec (Francúzsko)
7. Hrať za kaţdú cenu (MĽR)
8. Boţské telá (Kanadsko-americký)
9. Mušketieri z piateho poschodia (BĽR)
XI. svidnícka hudobná jeseň
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Na úvodný koncert skupiny Pro arte musica, ktorú tvorili sopranistka A. Bukovecká,
klaviristka Z. Paulová, violončelistka E. Čermanová, gitarista A. Menšík, flautista V. Vavro
a hobojista J. Klatt bolo zvedavých viac ako 100 priaznivcov váţnej hudby.
Druhý koncert sa SHJ uskutočnil 21. októbra. Do Svidníka zavítali Daniela Rusoová,
Tibor Rárzom
V treťom koncerte 31.10. vystúpili mezzosopranistka zaslúţila umelkyňa Ľuba
Baricová, jej partnerom bol zaslúţili umelec Ondrej Malachovsský. Posledným v poradí uţ
štvrtým koncertom 5. 11., v ktorom vystúpili huslistka Andrea Šestáková a klaviristka Valéria
Hrdinová-Kelyová sa cyklus koncertov 11. SHJ skončil.
Školstvo.
Pocta II. ZŠ
II. ZŠ vo Svidníku na Leninovej ulici si toho roku pripomína 10. výročie. Toto
jubileum si pedagogický pracovníci, rodičia i ţiaci pripomenuli v deň vyvrcholenia
celoštátnych osláv 42. výročia KDO.
Na tejto milej slávnosti na návrh straníckych a štátnych orgánov druhej základnej
škole bol udelený čestný názov škola generála Ludvíka Svobodu.
Na slávnostnom mítingu sa zúčastnil minister kultúry ČSR Michal Klusák
s manţelkou Zojou Klusákovou, dcérou generála Svobodu, ďalej tajomník OV KSS J.
Cahajla, z ministerstva školstva SSR. plk. P. Jurista, Emil Figel vedúci odboru OV SED
z Bod Lebonwerda.
Šport.
Pohár Magnezitu
V dňoch 3.-5. januára uskutočnil sa v telocvični na ulici B. Nemcovej v Košiciach I.
ročník basketbalového turnaja muţov o Pohár Magnetizu. Medzi 8 celkami, z ktorých sú
účastníkmi 1. slovenskej národnej ligy v basketbale, hrali aj basketbalisti Strojára Svidník.
V silnej konkurencii obsadili siedme miesto.
Bleskový šach
V predposledný januárový deň boli v zasadacej miestnosti OV NF SSR majstrovstvá
okresu v bleskovom šachu. Zápasilo na nich 16 šachistov. Hrali švajčiarskym systémom na 9
kôl s časovými limitom 5 minút na partiu.
Najviac sa darilo Jurajovi Laţovi, ktorý nenašiel premoţiteľa a so ziskom 9 bodov sa
stal majstrom okresu na rok 1986. Druhý bol Emil Frandofer, tretí skončil Jozef Loziňák.
Naši na Bielej stope SNP
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Na XIII. ročníku BS SNP sme mali aj my svojich zástupcov. Boli to Ján Brudňák,
MUDr. N. Vergun, M. Viravec, J. Troščák, A. Dudáš, Ing. V. Haľko, Oľga Brudňáková.

1. hokejový zápas
V nedeľu 16. marca 1986 sa na umelej ľadovej ploche vo Svidníku uskutočnilo prvé
oficiálne hokejové stretnutie medzi výbermi Svidníka a Stropkova. Asi 70 divákov videlo
vyrovnané stretnutie, v ktorom domáci zvíťazili vďaka výbornej druhej tretine 7:5;
Svidník – Stropkov 7:5
/1:2/ /5:1/ /1:2/
Góly: P. Lachata 3, Macko 2, Kaňuk a Knézl.
Strojár 7. miesto
Posledným dvojkolom sa skončili Krajské majstrovstvá v basketbale muţov na rok
1985/86. Basketbalisti Strojára Svidník si troma víťazstvami potvrdili svoje pekné postavenie
v tabuľke, keď skončili na 7. mieste s 33 bodmi a celkovým skóre 1637:1737.
Okresná konferencia ČSZTV
V sobotu 19. apríla sa v zasadačke Okresnej odborovej rady zišli športovci, cvičitelia
a dobrovoľní organizátori telovýchovného hnutia v okrese a vytýčili úlohy na nové ciele.
Beh ulicami mesta
V sobotu 26. apríla na počesť dňa ZNB zorganizovali členovia TJ ČH a Rada klubu
ZHB v poradí uţ 4. ročník behu ulicami mesta. Trať mala 8 km, v ktorej kategórii súťaţilo 18
muţov a 2 ţeny. Prvenstvo si vybojoval Miroslav Maskalík z TJ Strojár Svidník.
Podpolianska dvadsaťpäťka
Na trať Podpolianskej dvadsaťpäťky v Detve sa postavili aj štyria naši atléti
a nepočínali si najhoršie. Miroslav Maskalík z TJ Strojár Svidník dosiahol čas 1:33 hod.
a obsadil 16. miesto.
S minútovou stratou na neho prišiel na 27. mieste do cieľa Milan Lukačišin z TJ Slávia
Svidník. Jozef Petráš časom 1:47 obsadil 67. miesto (TJ Strojár) a Miroslav Maguľák (TJ
Slávia Svidník) dobehol na 72. pozícii.
Nohejbal TJ Strojár
TJ Strojár nás reprezentuje v troch športoch v krajských súťaţiach. Popri
basketbalistoch a šachistoch aj v nohejbale. Hoci účinkujú ešte len tretí raz, tento je pre nich
najúspešnejší. V siedmych kolách ešte nemali premoţiteľa a vedú pred druhým Prešovom
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tabuľku. Do konca súťaţe ostáva zohrať uţ len tri kolá, preto sú uţ istými víťazmi. O tento
úspech sa pričinili títo hráči:
hrajúci tréner Štefan Bujňák, Ján Michlovič, Dušan Čabala, - kapitán, Jozef Kurtý, Milan
Čiţmár, Stanislav a Július Paňko, Vasiľ Polivčák a Peter Goriščák.
Úspech šachistu
Prenikavý úspech dosiahol šachista TJ Strojár Svidník Juraj Laţo, ktorý sa koncom
októbra zúčastnil na kandidátskom turnaji s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal na počesť
68. výročia vzniku ČSR a 69. výročia Veľkého októbra v Košiciach. Skončil na 2. mieste,
pričom išlo o turnaj s medzinárodnou účasťou.

