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Hospodárstvo. 

 

V SPP úspešne 

 

 V Strojárňach potravinárskeho priemyslu sa úspešne vyrovnali s úlohami plánu 

v mesiaci január. Upravené vlastné výkony splnili na 100,7% a vyrobili tovar za 11 miliónov 

korún. V mesiaci februári vyrobia tovar za 12 miliónov korún a je nutný predpoklad splnenia 

všetkých ukazovateľov plánu. 

 

Plnenie volebného programu 

 

 Rok 1986 bol prvým rokom plnenia volebných programov 8. päťročnice. Aj keď 

uplynulý rok nebol ľahký, môţeme povedať, ţe to bol rok dobrý. Na úseku investičnej 

výstavby ako jednej z najdôleţitejších súčasti volebného programu mesta bola pozornosť 

venovaná zvýšeniu efektívnosti celkového procesu investovania s dôrazom na včasné 

ukončenie stavieb a na zvýšenie kvality stavebných prác. Za uplynulý rok bolo odovzdaných 

do uţívania 963 bytov, z toho 48 v druţstevnej bytovej výstavbe a rovnaký počet v 

komunálnej výstavbe – v spomínanom období bola ukončená výstavba cesty a chodníkov na 

ulici čatára Nebiljaka, urobená bola asfaltová úprava v priestoroch amfiteátra, do uţívania 

bola odovzdaná detská poliklinika a taktieţ objekt tlačiarní, začalo sa s výstavbou nového 

cintorínu a autobusovej stanice ČSAD, technické sluţby zriadili 700m
2
 verejnej zelene. 

 Na začiatku roka 1987 začala svojmu účelu slúţiť nová hospodárska budova NsP. 

Úspešne podľa schváleného plánu pokračujú stavebné práce na plynofikácii mesta, výstavbe 

ľudovej školy umenia venovaná projekčnej príprave na výstavbu Domu kultúry, krytého 

bazéna, mestskej trţnice, detského bazénu, prístavby domu sluţieb a výstavby garáţi. 

 Ďalšou dôleţitou oblasťou je oblasť sluţieb. Aj napriek pozitívnym výsledkom, ktoré 

sa na tomto poli dosiahli naďalej pretrvávajú nedostatky v kultúrnosti predaja a distribúcii 

tovaru. Na podporu plnenia volebného programu bolo organizované socialistické súťaţenie – 

prijímaním individuálnych a kolektívnych záväzkov. Môţeme povedať, ţe celomestský 

socialistický záväzok, v ktorom sa jednotlivci i kolektívny zaviazali zadarmo odpracovať 

231 000 brigádnických hodín a tým vytvoriť hodnotu diela za 4 milióny 200 tisíc korún bol 

vysoko prekročený. 

 

Zmena cti 

 

 V sobotu 11. apríla 1987 vyvrcholil v meste týţdeň pracovnej aktivity . Hoci počasie 

brigádnikom neprialo, pracovalo sa na skrášľovaní a zveľaďovaní ţivotného prostredia aj pri 

plnení ekonomických úloh. 

 Na zmene cti motivovanú 117. výročím narodenia V. I. Lenina, 70. výročím Veľkého 

októbra, XI. všeodborovým zjazdom a IV. zjazdom SZM nastúpilo v celom okrese 21 tisíc 

občanov, z toho skoro 7 tisíc mládeţe. 

 Celkom za týţdeň pracovnej aktivity bola vytvorená hodnota diela za vyše 4 milióny 

korún, odpracovalo sa viac ako 220 tisíc brigádnických hodín. 
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Pizza 

 

 O spestrenie nášho jedálneho lístka sa koncom októbra zaslúţil okresný podnik 

Reštaurácia. Vo svojich priestoroch reštaurácie Verchovina vo Svidníku zriadil po 

nenáročných úpravách expreso Pizza. Vedúca nového zariadenia K. Palenčárová tu ponúka 

v premiére denne 8 druhov pizze. Najčastejšie objednávanou je pizza so šunkou, šampiňónmi 

a študentská pizza. Jedlá stoja od 9 do 17 korún. 

 

Priemysel. 

 

VS vodárne a kanalizácia 

 

 V odštepnom závode VVaK vo Svidníku pracuje v roku 1987 108 pracovníkov. 

Zabezpečuje chod v dvoch hospodárskych strediskách – Svidník a Stropkov. 

 

JRD a hygiena mlieka 

 

 V našom okrese ešte stále existujú rezervy v oblasti hygieny mlieka. Dôkazom toho je 

aj skutočnosť, ţe v roku 1986 v pravej akostnej triede bolo zatriedených iba 65,5% mlieka 

oproti stanovenej úlohe 80%. 

 V ŠM Svidník plán nákupu mlieka udával k 31.1.87  51 000, skutočný nákup 

predstavoval  48 798 t. j. len 95,7%. 

 

Január v SPP 

 

 V strojárňach potravinárskeho priemyslu sa úspešne vyrovnali s úlohami plánu 

v mesiaci januári. Upravené vlastné výkony splnili na 100,7% a vyrobili tovar za 11 miliónov 

korún. 

 

ŠM v novom 

 

 Koncom februára sa Štátny majetok vo Svidníku presťahoval z okresného sídla na svoj 

najväčší hospodársky dvor v Niţnom Orlíka, do novej sociálno-správnej budovy. Do 

uvoľnenej budovy vo Svidníku sa po adaptácii vnútorných priestorov nasťahuje Okresná 

poľnohospodárska správa. 

 

Lesný závod Svidník 

 

 Pracujúci LZ vo Svidníku sa od začiatku tohto roku činia. Na zabezpečenie úloh roku 

1987 prijali jeho pracovníci 85 kolektívnych a 720 individuálnych záväzkov v hodnote 

400 000 Kčs. Sedemnásť kolektívov súťaţilo o titul BSP. 

 

Kolotoč korún 
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 V 1. štvrťroku 1987 peňaţné príjmy obyvateľov mesta a okresu vzrástli v porovnaní 

s rokom 1986 o 3,9%. Objem 219 miliónov 686 tisíc korún od začiatku roka znamená 5 114 

Kčs na 1 obyvateľa okresu, čo je o 163 Kčs viac ako pred rokom. 

 

5 rokov existencie 

 

 Východoslovenské dopravné stredisko Košice, pracovisko Svidník slávi tohto roku 5. 

výročie svojho zaloţenia. Vzniklo z iniciatívy ONV – odboru dopravy vo Svidníku a vedenia 

Vs. dopravného strediska v Košiciach v roku 1982. Jeho činnosť spočíva hlavne vo 

vyťaţovaní nákladných vozidiel a z racionalizačnej a kontrolnej činnosti v oblasti 

automobilovej dopravy. 

 

Úroda pod strechou 

 

 Tropické horúčavy tohtoročného leta posúrili dozrievanie husto siatych obilnín. 

Poľnohospodári vyšli s kombajnmi do polí uţ v pondelok 19. júla za novou úrodou. 

V pondelok uţ zozbierali ozimný jačmeň aj poľnohospodári zo ŠM vo Svidníku. Ďalšou 

plodinou , ktorú začnú ţať ešte tohto týţdňa je ozimná repka. 

 

Úspešná výroba 

 

 Úspešne sa darilo v tomto roku zabezpečiť exportné úlohy vo výberových podnikoch 

a závodoch okresu. S úlohami exportu sa vyrovnali SPP Svidník na 102,2%, OZKN Svidník 

na 100,5 percenta. 

 

Produkcia zemiakov 

 

 ŠM Svidník i napriek tomu, ţe patril k najlepším v pestovaní zemiakov nesplní tohto 

roku ani hrubú trhovú produkciu. 

 

Rekord stavbárov 

 

 Šesťčlenná montáţna čata pod vedením parťáka Michala Rudyho v čase od 10. 

augusta do 10.IX. namiesto určených na rekord tridsať bytových jednotiek ich zmontovala 

tridsaťšesť. Takto pripadá na člena brigády 6 zmontovaných bytov. Rekord dosiahli v bloku 

A6 v sekcii troj a štvorizbových bytov na sídlisku Dukla. 

 

Splnené úlohy v OZKN 

 

 Kolektív pracovníkov OZKN sa aj napriek letnej ţivelnej pohrome vyrovnal s úlohami 

plánu na rok 1987. Plánovaný objem výroby tovaru 251 miliónov 500 tisíc korún prekročil 

o 246 tisíc korún. 
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Jednota –S-D 

 

 Jednota spotrebné druţstvo splnila všetky rozhodujúce ukazovatele vykonávacieho 

plánu na rok 1987. Predpokladané prekročenie maloobchodného obratu bolo 5,5 miliónov 

korún. Úspešne spred časom boli splnené úlohy v oblasti investičnej výstavby, opráv 

a údrţby, nákupnej a výrobnej činnosti. 

 

OSP- Svidník 

 

 Pracujúci okresného stavebného podniku Svidník úspešne splnili úlohy ústredného 

plánu na rok 1987. Predčasne odovzdali stavby predajni v Havaji a Stropkove. Do konca roka 

vyprodukovali navyše plánu v stavebnej výrobe a výkonoch 900 tisíc korún. 

 

ČSAD Svidník 

 

 S úlohami vykonávacieho plánu na rok 1987 sa vyrovnali aj pracujúci dopravného 

závodu ČSAD Svidník. Plánované výkony prekročili o 2 milióny 400 tisíc korún a upravené 

vlastné výkony o milión 490 tisíc korún. Plán prepravy tovaru prekročili o 120 tisíc ton 

a v osobnej doprave o 20 tisíc osôb. 

 

Budovanie mesta. 

 

Ryba 

 

 V polovici februára 1987 sa otvorili dvere novej predajni Ryba – lahôdky 

v priestoroch bývalej pirôţkárne. Zrekonštruovali ju nákladom za vyše 240 tis. korún. Okrem 

rybárskych špecialít, ţivých rýb si môţeme pochutnať na rôznych šalátoch. 

 

Nové OSBN 

 

 Za necelých 17 mesiacov vybudovali stavbári Pozemných stavieb Prešov údrţbársko-

opravárske dielne a sociálnu budovu pre okresné stavebné bytové druţstvo Svidník. Do 

slávnostného uţívania ju odovzdali 12. mája 1987. Na otváracom akte sa zúčastnil vedúci 

tajomník OV KSS Jozef Bilas, predseda SZBD Štefan Blaško, predseda ONV Ján Harviš 

a ďalší. 

 

Vynovená vináreň 

 

 Od januára do konca apríla trvali reštauračné práce na druţstevnej vinárni vo 

Svidníku. Vináreň, ktorá slúţila verejnosti uţ od roku 1974 mohla 1. mája 1987 prijať prvých 

zákazníkov v zrenovovaných priestoroch. Rekonštrukciou sa rozšírila kapacita, ktorá teraz 

predstavuje 150 stoličiek. Vináreň je v II. cenovej skupine, je tu povinná konzumácia 30 Kčs  

a 10 Kčs sa platí za hudbu (cimbalová muzika). 
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 Jedálnou špecialitou je ruský boršč, hovädzia a hydinová pečeň, svidnícke azsu 

a zbojnícke tajomstvo. Jedáleň je otvorená od 10. – 19. hodiny, vináreň od 19. do 24. hodiny. 

 

Upravovňa vody 

 

 Vo štvrtok 16.9.1987 v bezprostrednej blízkosti mestského kúpaliska bolo slávnostne 

uvedené do skúšobnej prevádzky nové zariadenie pre úpravu povrchových vôd na pitnú 

s názvom SOB-2. Zmontovali a vytvorili ho pracovníci podniku IMOVA v Sabinove. Na 

slávnostnom akte sa popri straníckych predstaviteľoch nášho okresu zúčastnili námestník 

ministerstva vodného a lesného hospodárstva Július Cigánek, námestník predseda štátnej 

plánovacej komisie Karel Jelínek, podpredseda VS KNV Ján Trebuľa, riaditeľ podniku VVaK 

v Košiciach Michal Baník a ďalší hostia. 

 Výkon SOB-2 je 25 sekundových litrov. 

 

Nový klub mladých 

 

 V piatok 8. októbra večer sa na sídlisku Utra vo Svidníku konal slávnostný akt. Za 

prítomnosti desiatok ľudí, delegácie OV SZM vedenej tajomníkom M. Pituchom, riaditeľa 

MsKS V. Lakatu a ďalších odovzdávala predsedníčka MsNV M. Rosochová do uţívania nové 

obvodné spoločenské stredisko. 

 Jeho hodnota predstavuje tri milióny sedemsto tisíc korún. 

 

Prístavba ONV 

 

 Koncom novembra začala slúţiť svojmu účelu prístavba ONV vo Svidníku. Nákladom 

vyše 4 miliónov korún ju postavil Okresný stavebný podnik vo Svidníku. 

 

Bytová výstavba 

 

 V bytovej výstavbe sa za rok 1987 postavilo a odovzdalo 192 bytových jednotiek a to 

na sídlisku Dukla – oproti autobusovému nástupišťu v poradí: 

A-3; 48 b. j.: druţstevná 

A-4; 48 b. j.: druţstevná 

A-5; 48 b. j.: komunálna 

A-6; 48 b. j.: druţstevná 

 

Obyvateľstvo. 

 

Prvý občan’87 

 

 Prvý občan mesta sa ohlásil na svet 1. januára 1987 o 5:15 hodine. Jeho šťastnou 

mamičkou je dvadsaťšesťročná Gabriela Migová zo Svidníka, ktorá pracuje ako predavačka 

v OZKN. Chlapček sa má čulo k svetu, pôrodná hmotnosť bola 3 730 gramov a výška 51 cm. 
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s. Rosocha 50 r.  

 

 V týchto dňoch (január 1987) sa doţíva významného ţivotného jubilea 50-tich 

narodenín riaditeľ okresného veterinárneho zariadenia MVDr. Michal Rosocha. Pri tejto 

príleţitosti mu vedúci tajomník OV KSS odovzdal vysoké štátne vyznamenanie Za 

vynikajúcu prácu . 

 

Ocenenie práce 

 

 Pri príleţitosti Sviatku práce a 42. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou 

armádou odovzdal vedúci tajomník OV KSS Jozef Bilas za prítomnosti člena predsedníctva 

a tajomníka VS KV KSS Michala Balvirčáka medaily Za rozvoj Východoslovenského kraja 

Ladislavovi Koudelkovi , riaditeľovi OZKN a Jozefovi Kriškovi , riaditeľovi OPS. 

 Medailou Za rozvoj svidníckeho okresu bola ocenená doterajšia práca vedúceho 

redaktora okresných novín Dukla Juraja Hreška. 

 

 Pri príleţitosti významného ţivotného jubilea odovzdal začiatkom júla tajomník OV 

KSS Jozefa Cahajla medailu Za rozvoj Východoslovenského kraja tajomníkovi okresného 

výboru Slovenskej akadémie vied Petrovi Vodilovi. 

 

Smutný deň 

 

 Deň 11. júl 1987 sa stal najsmutnejším dňom najmenej v dvoch svidníckych rodinách. 

V tento deň totiţ tragicky zahynuli dvaja mladí chlapci, skoro uţ muţi a ešte k tomu aj 

bratranci 21 ročný Milan Humeník a ani nie 20 ročný Ivan Mikita, keď sa utopili na Domaši. 

 

Pohľad do matriky 

 

 V roku 1987 sa narodilo celkom 207 detí z toho 113 chlapcov a 94 dievčat. Najviac 

detí sa narodilo v mesiacoch marec – 22: 10 chlapcov, 12 dievčat, september – 22: (14/8) 

a november 22: (11/11). Najmenej deti sa narodilo v mesiaci august 11: (6/5) a december 11: 

(7/4). 

 Za uplynulý rok zomrelo 51 obyvateľov mesta z toho 25 muţov, 22 ţien a 4 deti ( 3 

chlapci, 1 dievča). 

 Na matrike uzavrelo sobáš 51 mladých párov. V domove dôchodcov pribudlo za rok 

41 obyvateľov, zomrelo 23 obyvateľov a 10 obyvateľov z domova odišlo. 

 

Verejný a politický ţivot. 

 

42 rokov slobody 

 

 19. januára 1987 sme si pripomenuli 42. výročie oslobodenie mesta slávnostným 

zhromaţdením pracujúcich v MsKS vo Svidníku. Na zhromaţdení, na ktorom sme si 

pripomenuli nesmierne obete našich a sovietskych vojakov sa zúčastnila delegácia vedená 
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vedúcim tajomníkom OV KSS Jozefom Bilasom. Slávnostný príhovor predniesol predseda 

MsNV J. Baslár. 

 

Oslavy MDŢ 

 

 Oslavy MDŢ vyvrcholili v našom okrese prijatím 33 najlepších pracovníčok zo 

závodov, JRD a inštitúcii najvyššími predstaviteľmi okresných straníckych a štátnych 

orgánov v hoteli Dukla. Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnili vedúci tajomník OV KSS J. 

Bilas, predseda  ONV Ján Harviš, tajomník OV KSS Štefan Gima, predseda Okresnej 

odborovej rady Ján Obšajsník, predseda OV SZM Jaroslav Patlevič, tajomník OV Zväzu 

druţstevných roľníkov Ing. Milan Grega a ďalší hostia. 

 Tridsaťtričlennú delegáciu ţien viedla predsedníčka OV SZŢ Mária Potomová. Na 

stretnutí sa zúčastnili aj sovietske ţeny, ktoré viedla Larisa Poliakovová. 

 

Mestská konferencia SZM 

 

 Za prítomnosti tajomníka OV KSS Štefana Farkaša, predsedu MsNV Jozefa Baslára, 

tajomníka OV SZM Petra Ignáca a ďalších hostí rokovala koncom marca mestská konferencia 

SZM vo Svidníku. Osemdesiatšesť zástupcov zo ZO SZM mesta na nej posúdilo prácu za 

posledné trojročné obdobie. 

 V hodnotiacej správe predseda MsNV SZM Ján Troščák hodnotil doterajšiu prácu, 

zdôraznil potrebu úzkej koordinácie činnosti jednotlivých ZO SZM ako aj potrebu získať 

zväzákov pre prácu s pioniermi. Na záver delegáti volili nový výbor mestskej organizácie 

SZM. Na poste jeho predsedu zostal Ján Troščák. 

 

Okresná konferencia SZM 

 

 V sobotu 25. apríla sa uskutočnila v zasadačke OV KSS vo Svidníku Okresná 

konferencia SZM, na ktorej hodnotili výsledky za posledné tri roky. Na konferencii sa okrem 

iného zúčastnila delegácia ÚV SZM vedená vedúcim jeho oddelenia Ladislavom Zentalom. 

Rokovania sa zúčastnila 182 delegátov. 

 

1. máj 

 

 Za prekrásneho slnečného rána sa začali vo Svidníku oslavy Sviatku práce – 1. mája. 

O 9. hodine vystúpila na prvomájovú tribúnu okresná stranícka a štátna delegácia vedená 

vedúcim tajomníkom OV KSS J. Bilasom. Privítací prejav predniesol predseda ONV Ján 

Harviš, s prvomájovým príhovorom vystúpil Jozef Bilas. 

 

Výročie oslobodenia 

 

 8. mája vyvrcholili v meste okresné oslavy 42. výročia zavŕšenia 

národnooslobodzovacích bojov nášho ľudu a oslobodenia Československa sovietskou 

armádou. Pri tejto príleţitosti poloţila vence vďaky na Dukle a vo Svidníku delegácia KV 
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KSS vedená členom predsedníctva a tajomníkom VS KV KSS Michalom Balvirčákom 

a delegácia OV KSS vedená Jozefom Bilasom. 

 

Minister poľnohospodárstva 

 

 V rámci pracovnej návštevy Východoslovenského kraja zavítal do Svidníka člen ÚV 

KSČ, minister poľnohospodárstva a výţivy SSR Július Varga. 

 

Dni poľskej kuchyne 

 

 V dňoch 24.-28. júna sa v reštaurácii hotela Dukla konali dni poľskej kuchyne, ktoré 

pripravovali kuchári z druţobnej Gminy Dukla. 

 

Druţobná návšteva 

 

 V rámci druţobných vzťahov, ktoré sa uţ niekoľko rokov utešene rozvíjajú medzi 

okresmi Svidník a Bad Liebenwerda, začiatkom predposledného augustového týţdňa k nám 

zavítala delegácia štátnych orgánov zo spriateleného  okresu. Viedol ju predseda ONV v Bad 

Liebenwerda Berud Böner. Jej členmi boli pracovník OV SED Wolfgang Jäntzsch a vedúca 

oddelenia ONV Gizela Günter. 

 

Výročie KDO 

 

6. októbra si celá naša verejnosť pripomenula 43. výročie karpatsko-dukelskej 

operácie. Na slávnostnom akte poloţili delegácie vence k pamätníku Československých 

vojakov na Dukle a pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku. 

 Delegácia ČSĽA viedol minister národnej obrany armádny generál Milan Václavík. 

 

70. výročie VOSR 

 

 V piatok 5.11. 1987 vyvrcholili oslavy 70. výročia VOSR slávnostnou akadémiou 

v MsKS vo Svidníku. 

 

Zdravotníctvo. 

 

40 rokov soc. zdravotníctva 

 

 V tomto roku si zdravotníctvo nášho okresu pripomína významné výročie 40 rokov 

zaloţenia Nemocnice s poliklinikou vo Svidníku. Prvým lekárom v meste i v okrese bol 

MUDr. Miron Pribula. Táto prvá nemocnica vo Svidníku bola postavená na príkaz armádneho 

generála a neskôr prezidenta republiky Ludvíka Svobodu. Postavili ju vojaci a bola zbitá 

z dosák – baraková nemocnica. Na slávnostnom zhromaţdení účastníci privítali ministerku 

zdravotníctva SSR Evu Tökölyovú a ďalších hostí. 

 



11 
 

 
 

Cena zlata 

 

 Doposiaľ jedinou drţiteľkou zlatej Jánskeho plakety v našom meste je Irena Feková zo 

Svidníka. Z rúk predsedu SÚV ČSČK s. Jozefa Lukačiho ju prevzala v novembri 1986. 

 

Rokovala ČSČK 

 

 V sobotu 14.2.1987 sa v zasadačke OOR vo Svidníku zišlo 160 delegátov a hostí na 

okresnej konferencii Československého červeného kríţa. Predseda OV ČSČK MUDr. 

František Marcinko privítal delegáciu predstaviteľov nášho okresu, ktorú viedol člen 

predsedníctva a tajomník OV KSS Ján Kiza, delegácia FV ČSČK na čele s jeho 

podpredsedom a predsedom SÚV ČSČK MUDr. Jozefom Lukáčim. 

 

Zdravotníci z Rachova 

 

 Koncom apríla zavítala do nášho okresu delegácia druţobného okresu Rachovo zo 

Zakarpatskej oblasti USSR, ktorú viedol predseda ONV v Rachove A. M. Daskaljuk. Na pôde 

OV KSS prijal vzájomných hostí vedúci tajomník J. Bilas. 

 A. M. Daskaljuk odovzdal riaditeľovi OÚNZ MUDr. Františkovi Marcinkovi 

a predsedovi straníckej organizácie Jánovi Ivanovi Červenú zástavu za výsledky 

v internacionálnej súťaţi medzi oboma druţobnými okresmi. Neskôr si sovietski hostia 

prezreli oddelenia polikliniky a stretli sa na besede s našimi lekármi a zdravotníckymi 

pracovníkmi. 

 

IV. Poddukelský lekársky deň 

 

 Dňa 8. októbra sa v salóniku hotela Dukla uskutočnil IV. Poddukelský lekársky deň, 

venovaný problematike koţných ochorení. Je to ocenenie práce kaţdého oddelenia NsP vo 

Svidníku pod vedením jeho primárky MUDr. Hany Zelenkovej CSc. IV. PLD mal výbornú 

úroveň o čo sa zaslúţili i mnohí odborníci z tohto odboru z celej ČSSR, okrem iného prof. 

MUDr. J. Buchvald DrSc., prof. MUDr. A. Fadrkoncová DrSc., prof. MUDr. J. Horáček 

DrSc. a ďalší. Počas IV. PLD odznelo 17 odborných prednášok. 

 

Nové HTO 

 

 Do komplexu zdravotníckych budov Nemocnice s poliklinikou armádneho generála 

Ludvíka Svobodu vo Svidníku pribudol v piatok 19. novembra ďalší dôleţitý objekt. 

Adaptáciou priestorov bývalých detských ambulancií, ktorú uskutočnili stavbári OSP v skoro 

milión korunovom náklade, vznikla hematologicko-transfúzna stanica. 

 Nové pracovisko povedie primárka MUDr. Anna Podhajecká. Premiérový odber sa 

uskutočnil 27.11. 
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Kultúra. 

 

XIII. SDF 

 

 Pri príleţitosti 42. výročia oslobodenia mesta konal sa v poradí uţ tridsiaty svidnícky 

divadelný festival v dňoch 20.-23. januára 1987. 

 Vystúpili na ňom divadelné súbory zo štátneho divadla v Košiciach, Tešínskeho 

divadla poľskej scény v Českom Tešíne, ukrajinského národného divadla v Prešove, 

Krajského bábkového divadla z Banskej Bystrice a bábkového divadla z Košíc. 

 

FFP - zima ’87 

 

 V rámci Filmového festivalu pracujúcich – zima ’87 si priaznivci filmového umenia 

budú môcť počnúc 19.2. a končiac 24.2. pozrieť filmy z našej a zahraničnej produkcie : 

19.2.1987 – Krajina s nábytkom (ČSR) 

20.2.1987 – Česť rodiny Prizziovcov (USA) 

21.2.1987 – Šiesta veta (SSR) 

22.2.1987 – Miesta v srdci (USA) 

23.2.1987- Karate po poľsky (PĽR) 

24.2.1987 – Prípad U-2 (ZSSR) 

 

Puškinov pamätník 

 

 Na krajskom kole Puškinovho pamätníka sa umiestnila ţiačka ZŠ arm. generála L. 

Svobodu Renáta Jurašiová na prvom mieste. 

 V krajskom kole Melódie priateľstva sa umiestnila Miroslava Hnatová z gymnázia 

Duklianských hrdinov Svidník, Katarína Sipajdová z III. ZŠ vo Svidníku sa umiestnila na 

treťom mieste. 

 

11. SHJ 

 

 Od 2. apríla do 21. mája sa konali koncerty váţnej hudby v rámci XI. svidníckej 

hudobnej váţnej hudby v rámci XI. svidníckej hudobnej jari. Na štyroch koncertových 

vystúpeniach vystúpilo: 

2.4. Filharmonické kvarteto 

14.4. Košické dychové trio 

27.4. Viktória Strosenská – soprán (Košice) 

21.5. Peter Michalica – husle 

        E. Michalicová – klavír  

 

Ocenenie múzea 

 

 Poloţením vencov k pamätníku Čs. armády na Dukle a pamätníku Sovietskej armády 

vo Svidníku si začiatkom júna uctili pamiatku padlých hrdinov účastníci rozšíreného 
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slávnostného zasadnutia ÚV Strany slovenskej obrody, ktoré sa konalo v Prešove. Pri tejto 

príleţitosti navštívili aj Dukelské múzeum, ktorému predsedníctvo ÚV SSO udelilo medailu 

strany slovenskej obrody za mimoriadne zásluhy o uchovanie a zveľaďovanie pamiatky 

osloboditeľov. Najvyššie vyznamenanie strany odovzdal riaditeľovi Dukelského múzea 

Ivanovi Mindošovi predseda ÚV SSO, podpredseda FZ ČSSR Jozef Šimúth.  

 

XXXIII. slávnosti 

 

 V dňoch 10.-14. júna 1987 ţili obyvatelia Svidníka a blízkeho okolia v znamení 

v poradí uţ XXXIII. slávnosti ukrajinských pracujúcich v ČSSR. Tak ako v predchádzajúcich 

rokoch mali veľmi dobrú úroveň. Počas festivalových dní vystúpilo na pódiu svidníckeho 

amfiteátra 1 650 účinkujúcich. Na slávnostiach boli prítomní: 

kandidát predsedníctva a tajomník ÚV KSS Ignác Janák, námestník ministra kultúry SSR, 

Pavel Koyš, ďalej člen predsedníctva a tajomník OV KV KSS Michal Balvirčák, tajomník 

OV KSS Štefan Gima, predseda ÚV KZUP Fedor Kováč, vicekonzul Generálneho konzulátu 

ZSSR v Bratislave Nikolaj Ivanovič Prochoda, zástupca Oblastného výkonného výboru 

Zakarpatskej oblasti USSR Peter Michailovič Rak a ďalší. 

Festivalový program mal nasledovný priebeh: 

10. júna 1987 – streda – Prehliadka expozícia tematickej výstavy z tvorby ţiakov národného 

umelca Dezidera Millyho (Galéria D. Millyho). 

11. júna 1987 – štvrtok – Vystúpenie najúspešnejšieho divadelného súboru a XXVI. festivalu 

ukrajinskej drámy a umeleckého slova A. V. Duchnoviča v Medzilaborciach 

(MsKS). 

12. júna 1987 – piatok – 19:30 I. Program : Revolučným krokom – Slávnostný program 

venovaný 70. výročiu VOSR; 

13. júna 1987 – sobota – 14:00 Manifestačný sprievod účastníkov slávnosti kultúry mestom . 

  15:00 kladenie vencov k pamätníku Čs. armády na Dukle. 

16:00 II. Program – Kto nám pomôţe vence zapletať – detské folklórne súbory 

ZUČ. 

18:00 III. Program – Spevy rodnej zeme , Profilový program súboru zo ZSSR. 

19:30 IV. Program – Z prameňov našich predkov. Program autentických 

folklórnych skupín a sólistov. 

21:00 V. Program – Národ – Majster humoru. Program amatérskych 

folklórnych skupín, sólistov a ľudových rozprávačov. 

22:00 ľudová veselica 

14. júna 1987 – nedeľa  

  8:30 kladenie vencov k pamätníku sovietskej armády vo Svidníku 

9:30 VI. Program – Môj radostný deň – Program zahraničných a hosťujúcich 

súborov. 

11:00 slávnostný míting 

12:00 VII. Program – Poklady ľudu, Autentický program v priestoroch 

skanzenu MUK vo Svidníku. 

14:00 VIII. Program – Pozdravte ten deň 
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Záverečný program XXXIII. slávnosti. V programe vystúpili domáce súbory a skupiny ZUČ, 

hosťujúce a zahraničné súbory. 

 

Svidnícka hudobná jeseň 

 

 Moţnosť bezprostredne komunikovať s tónmi váţnej hudby ponúka 12. svidnícka 

hudobná jeseň s týmto programom: 

30.9. Erbenovo sláčikové kvarteto Nemeckej štátnej opery z Berlína; 

8.10. Vladimír Jaško – trúbka, Ján Pivka – klavír; 

6.11. Trávničkovo kvarteto; 

8.12. Holblingová, Jablokov – spinet, Russo a Kavka. 

 

Šport. 

 

Postup do kvalifikácie 

 

 Hokejisti TJ Strojár Svidník po víťazstve v poslednom turnaji na pôde okresu, 

postúpili do kvalifikácie o účasť v krajských hokejových majstrovstvách v sezóne 1987/88. 

 

Víťazstvo Strojára 

 

 Basketbalisti TJ Strojár súťaţili v prvom zápase odevnej časti krajských majstrovstiev 

nad celkom Partizána Bardejov v pomere 75: 53. Najúspešnejším strelcom muţstva bol M. 

Demčák s 22 bodmi. 

 

Naši v Bielej stope 

 

 Medzi vyše 6 000 účastníkmi 14. ročníka Bielej stopy Slovenského národného 

povstania nechýbali ani pretekári z nášho mesta: Ján Brudňák, Oľga Brudňáková, Andrej 

Dudáš, Ing. Dagmar Kimáková, Ing. arch. Ján Kimák, Ing. Vladimír Haľko MUDr. Ivan 

Bunganič, Juliana Urdová (SPŠO), Peter Ţák, Miroslav Maskalík. 

 

Devín – Bratislava 

 

 Na jubilejnom 40. ročníku cestného behu Devín – Bratislava sa zúčastnili aj 

zástupcovia našich TJ. Na vyše jedenásť kilometrovej trati si z našich najlepšie počínal Milan 

Lukačišin. Dosiahol čas 40:45 min. pribliţne o pol minúty neskôr dobehol Miroslav Maskalík 

z TJ Strojár. 

 

Beh ulicami mesta 

 

 V piatok 2. mája uţ po piatykrát odštartovali beţci beh ulicami mesta, ktorý 

organizačne pripravuje TJ ČH a členovia Rady klubu ZNB vo Svidníku. 
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 V hlavnej kategórii behu muţov a ţien na trati 8,5 km zápasili aktívni a rekreační 

beţci s časom. Zvíťazil Maras (TJ ČH Prešov) pred Maskalíkom ( Strojár Svidník) a Haníkom 

(Mlynárovce). 

 U ţien bola prvá Varchulová (Slávia Svidník) pred Potomovou (Tesla Stropkov) 

a Husárovou (Slávia Prešov). 

Časy víťazov – MUŢI: 1. 26:47  ŢENY: 1. 33:37 

     2. 26:54    2. 35:15 

     3. 27:11    3. 39:29 

 

Výborne Marta 

 

 V Opatovskej doline pri Trenčíne bol v sobotu 23. mája zorganizovaný jubilejný X. 

ročník celoslovenského finále Behu denníka Práca o Pohár Slovenskej odborovej rady. 

Vynikajúci úspech dosiahla členka TJ Slávia Svidník Marta Varchulová, ktorá vo svojej 

kategórii zvíťazila a týmto sa prebojovala do druţstva ČSSR pre medzinárodné preteky Behu 

denníka Práca. V nich v silnej medzinárodnej konkurencii (ZSSR, RSR, Portugalsko) obsadila 

pekné 9. miesto a zabehla trať 1 500 m v čase 5:17 min. 

 

Beh mieru 

 

 Z výsledkov Behu mieru Údolím smrti vyberáme : 

kategória muţi: 1. Jozef Odelga (Prešov) 48:31 

    2. Vojtech Peterčák (Nitra) 49:11 

    3. Miro Haník (Tesla) 49:23 

    4. Miroslav Maskalík (Svidník)  

kategória ţeny: 1. Marta Varchulová (Svidník) 1:05,35 

    2. Sláva Hanusová (Michalovce) 1:26,34 

    3. Irena Fornadeľová (Bardejov) 1:30,35 

 

Pochod z Dukly 

 

 Okresný výbor ČSZTV, jeho výbor zväzu turistiky a Okresná mierová rada, 

zorganizovali 14. ročník turistického pochodu na Trase Dukla – Svidník. Podujatie sa 

uskutočnilo v nedeľu 11. októbra na počesť 43. výročia KDO a pamiatky zavraţdeného 

švédskeho premiéra Olafa Palmeho. 

 

Basketbal a hokej 

 

 Na prelome rokov sa opäť rozbehli krajské majstrovstvá v basketbale a v hokeji. 

Basketbalisti do nich vstúpili so striedavými úspechmi. 

 Na domácej palubovke boli zväčša úspešní, no z vonku si priniesli aj zahanbujúce 

prehry takmer o 100 bodov. Vyvrcholením nepriazne bol zápas Strojára v Sabinove, kde sa 

zvrhol aj vďaka rozhodcom a domácim fanúšikom na frašku a Strojár dohrával posledné dve 
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minúty len s dvoma hráčmi (ostatných rozhodcovia ,,vyfaulovali“). Lepšie si zatiaľ počínajú 

hokejisti čo je príjemným prekvapením. 

 

Počasie. 

 

 Tuhé mrazy niekedy aţ okolo -20°C a veľké nádielky snehu to boli hlavné 

charakteristiky tohtoročných zimných mesiacov. Najväčšie starosti to robilo pracovníkom 

zimnej údrţby ciest z OSC, ktorým je aj pri takých veľkých mrazoch naozaj horúco. 

 V polovičke júna obyvateľov Svidníka a okolia prekvapila silná ani nie polhodinová 

búrka sprevádzaná hustým lejakom s krupobitím. Za krátku dobu uţ korytá riek Ladomirka 

a Ondava neudrţali mohutný príval vody a spôsobili značné škody. Mohutný lejak 

sprevádzala aj silná víchrica. Voda v noci zo 14. na 15. júna po výdatnom daţdi zaplavila 75 

rodinných domov, skoro 50 verejných studní, poľnohospodárske plodiny. Silnému vetru 

neodolala strecha na reštaurácii Šport a šatní na kúpalisku. 

 Celkové škody v meste i v okolí v tú noc dosiahli vyše 24 miliónov korún. 

 V pondelok 15. júna dáţď neprestával a voda opäť vyčíňala. Voda zaliala ihrisko 

OZKN, najväčšie straty urobila v OZKN, kde boli zaplavené materiály látok. Voda zaliala 

celý suterén závodu. Pribliţný odhad škôd len na budovách a zariadeniach bol 3 milióny 

sedemsto tisíc korún. 

 Veľké škody hlásili aj z ďalších podnikov a organizácii. 

 Celkové škody presiahli 84 miliónov korún. 

 


