
Rok 1976 
 
 

Úvod 
 

Rok 1976 byl rokem významných událostí, které zaktivizovaly široké vrstvy všech pracujících – 
rokem XV. sjezdu KSČ a všeobecných voleb do zastupitelských sborů.  
Podzimní volby už byly tedy důležitou etapou uskutečňování závěrů XV. sjezdu KSČ. 
I naše obec – Prostřední Bečva žila plně předvolební propagandou a agitací při volebních 
shromážděních, schůzích a besedách, kde byly střízlivě a srozumitelně argumentovány závěry 
sjezdu. Bylo nutno si uvědomit, že volební kampaň byla i politicko výchovným zápasem, ve kterém 
se muselo čelit vlivům zahraniční antikomunistické propagandy na mysl některých jedinců ve 
společnosti. 
VO KSČ, jako hybná síla všeho dění v obci, přistoupila k zajištění předvolební agitace v plném 
vědomí důležitosti této politické práce. V budově MNV bylo zřízeno agitační středisko, které 
informovalo občany o dosažených výsledcích jak v obci, tak i v celém státě. 
Na předvolebních přípravách a výběrem kandidátů do funkcí poslanců NV se podílel výbor VO 
KSČ, komunisté v radě MNV a MV NF. Vyvrcholením usilovné politické, organizační a agitační 
práce   VO KSČ, organisací NF, MNV a volebních komisí byly důstojně provedené volby do 
zastupitelských orgánů všech stupňů, které se uskutečnily ve dnech 22. – 23. října 1976 ve velmi 
vkusně vyzdobených místnostech hotelu Zavadilka pod ústředním heslem : 
 
„ V pevné jednotě KSČ a lidu za další úspěchy při budování socialistické 
společnosti!“ 
 
 
Volby 

 
Do voličských seznamů bylo zapsáno 1227 voličů, (včetně těch, kteří volili v naši obci na voličský 
průkaz) což činí 99,1%. Pro navržené kandidáty NF do funkcí poslanců NV odevzdalo ve volbách 
své hlasy 98,6% celkového počtu voličů. Všech 35 kandidátů na poslance MNV bylo tedy 
právoplatně zvoleno. 
Z celkového počtu poslanců MNV je zvoleno 10 žen, což činí 28,5% a 25 mužů. Z toho je do 35 let 
věku 9 poslanců (to je 25,7%). Podle sociálního složení : 

21 dělníků  2 členové JZD   2 veřejní pracovníci 
    2 technici  3 učitelé   5 ostatní 
Na první ustavující schůzi pléna MNV 18.XI.76 v hotelu Zavadilka potvrdili všichni poslanci 
poslanecký slib slovem : „Slibuji“ a svým podpisem. 
 
 
MNV  

 
Funkci předsedy MNV velmi dobře a obětavě vykonává i nadále s. František Vala (P.B. 508), 
funkci tajemníka osvědčený pracovník s. Václav Fiurášek (P.B. 439), místopředsedou byl zvolen 
ředitel ZDŠ s. Jan Žíla (P.B. 206) a hospodářkou zůstává dlouholetá pracovnice MNV s. Marie 
Chrbjátová.  
Dalšími členy rady MNV v Prostřední Bečvě jsou ss:  
Jaroslav Majer – P. B. 355   Jaroslav Vašek – P. B.  160 



Zdenek Vala – P. B. 511    Marie Antfeistová – P. B.  216 
František Koláček – P. B.  463   Jan Mikulenka – P. B.  166 
Oldřiška Fárková – P. B.  577 
Při MNV v Prostřední Bečvě pracují tyto komise : 
Komise pro ochranu veřejného pořádku – předsedou je s. František Koláček, tajemníkem s. 
Jaroslav Sobek a dalšími členy jsou ss: Bohumil Kantor, Jan Mikulenka, František Lejska, 
Ludmila Vachůnová, Julius Fiurášek, Richard Blanař a Jan Koláček. 
Komise finanční – předsedou je s. Jaroslav Majer, tajemníkem s. Marie Chrbjátová a dalšími 
členy jsou ss: Julius Křenek, Josef Vítek, Josef Fojtášek, Ladislav Křištof, Josef Holub, Josef Zeť 
ml. a Marie Ondryášová 
Komise zemědělská – předsedou je s. Oldřiška Fárková, tajemníkem s. Svatomír Vašuta a dalšími 
členy jsou ss: Václav Fiurášek, ing. Rudolf Ondryáš, František Bernatský, Ludvík Kretek, 
Bohumil Divín, Miroslav Růčka a Michal Maceček. 
Komise školská a kulturní – předsedou je opět s. Zdenek Vala, tajemníkem s. Vlasta Žílová a 
dalšími členy jsou ss: Jan Žíla, Rudolf Jurajda, Jaroslava Jurošková, František Rudolf, Jarmila 
Blanařová, Rudolf Gürtler a Stanislav Holčák. 
Komise zdravotní a sociální – předsedou je s. Marie Chrbjátová, tajemníkem s. Jaroslav Majer a 
dalšími členy jsou ss: Marie Jurajdová, Vlasta Kříštofová, Anežka Stavinohová, Anna Blinková, 
Antonín Drda, Ivona Rašková a Ludvík Bil. 
Komise výstavby – předsedou je s. Jaroslav Vašek, tajemníkem s. Bohumil Klopec a dalšími členy 
jsou ss: František Křenek, Václav Bártek, Alois Gromnica, Oldřich Petřek, Jan Jurajda a 
Miloslav Juroška. 
Komise – Sbor pro občanské záležitosti – předsedou je s. Marie Antfeistová, tajemníkem s. Josef 
Chlucháň a dalšími členy jsou ss: Jaroslav Bil, Františka Skalíková, Ludmila Jurajdová, Aloisie 
Vachůnová a Jaroslava Kantorová. 
 
 
Volební obvody 

 
Obec Prostřední Bečva byla rozdělena do 35 obvodů, které zastupují poslanci : 
 obvod č. 1 (dolní konec)   Jaroslav Bil   čp. 1 
 obvod č. 2 (dolní konec)   Marie Jurajdová čp. 323 
 obvod č. 3 střed    Zdenek Vala  čp. 511 
 obvod č. 4 Adámky    Julius Křenek  čp. 236 
 obvod č. 5 Adámky    Jaroslav Vašek čp. 160 
 obvod č. 6 Adámky    Josef Červený  čp. 367 
 obvod č. 7 (dolní část)   Ludmila Vachůnová čp. 241 
 obvod č. 8 (dolní část)   Jan Mikulenka čp. 166 
 obvod č. 9 (dolní část)   Marie Chrbjátová čp. 171 
 obvod č. 10 střed    Jaroslav Sobek čp. 297 
 obvod č. 11 Galka    Bohumil Kantor čp. 512 
 obvod č. 12 střed    Jan Žíla  čp. 206 
 obvod č. 13 střed    Anežka Stavinohová čp. 507 
 obvod č. 14 střed    František Lejska čp. 467 
 obvod č. 15 střed    Vlasta Křištofová  čp. 260 
 obvod č. 16 Galka    Jaroslava Jurošková čp. 142 
 obvod č. 17 „U Smočků“   Rudolf Jurajda čp. 396 
 obvod č. 18 Bacov – dolní   Bohumil Klopec čp. 654 
 obvod č. 19 Bacov – „U Skalických“ Bohumil Divín  čp. 240 
 obvod č. 20 Bacov    Ludmila Jurajdová čp. 397 



 obvod č. 21 Bacov    František Křenek čp. 481 
 obvod č. 22 Bacov – „Opálený“  František Bernacký čp.  56 
 obvod č. 23 Kněhyně – dolní   František Rudolf čp. 353 
 obvod č. 24 Kněhyně – „Skály“  Marie Antfeistová čp. 216 
 obvod č. 25 Kněhyně – „Zlín“   František Koláček čp. 463 
 obvod č. 26 Kněhyně – „Pod Stupněmi“ Václav Bártek  čp. 420 
 obvod č. 27 Kněhyně – „Suchá“  Josef Fojtášek  čp. 419 
 obvod č. 28 Kněhyně – „Skály“  ing. Rud. Ondryáš čp. 354 
 obvod č. 29 Kněhyně – „U Bártka“   Oldřiška Fárková čp. 577 
 obvod č. 30 Kněhyně – „Komárovy“  Ludvík Kretek  čp. 287 
 obvod č. 31 Kněhyně – „Ježovec“  Josef Vítek  čp. 282 
 obvod č. 32 Kněhyně – „U Andrysů“ Jaroslav Majer čp. 355 
 obvod č. 33 Bacov    Františka Skalíková čp. 114 
 obvod č. 34 a obvod č. 35  >   ss. předseda a tajemník MNV – bez obvodu 
 
 
Volební program 

 
Místním národním výborem a Národní frontou byl přijat volební program pro další období, při 
jehož plnění bude třeba uplatnit všechny dobré zkušenosti z minulého volebního období. 
Nový volební program na období 1976 – 1981 obsahuje úkoly a opatření v politicko výchovné a 
organizátorské oblasti, úkoly zaměřené na péči o mladou generaci i staré občany, úkoly při 
zvelebování obce a celou řadu úkolů dalších.  
Stálá pozornost bude např. věnována ochraně a dalšímu rozšiřování zeleně, péči o čistotu vod a 
ovzduší. Musíme zachovávat bohatství přírody a krásu naší země nejen pro nás, ale také pro 
pokolení další, zvláště, že naše obec je v oblasti – Chráněná krajinná oblast Beskydy.  
Upravíme o ozeleníme hlavně plochy kolem nově budované MATEŘSKÉ ŠKOLKY, kolem domu 
služeb a samozřejmě budeme vzorně udržovat okolí památníku padlých před ZDŠ. 
Ve volebním období 1976 – 81 provede MNV dvě akce o celkové hodnotě 3 800 000 Kčs,                    
a to – a) dokončení MŠ 
         b) sportovní areál za ZDŠ 
V plánu je zařazeno dalších 8 akcí v celkové hodnotě 800 000 Kčs. Bude to – úprava a rozšíření 
veřejného osvětlení, úprava prostranství a budovy požární zbrojnice – střed a MNV, opravy 
místních komunikací (17 200 m²) atd. 
V 6. 5LP bude nutno odpracovat asi 150 000 brig. hodin, abychom dosáhli co nejlepšího vzhledu 
naši obce a pěkného životního prostředí. 
Volební program bude rozpracován do ročních konkrétních socialistických závazků v rámci 
soutěže NV a do ročních jednotných kulturních plánů. Skutečné plnění stanovených úkolů bude 
vyhodnocováno na společném zasedání RADY MNV  a výboru NF.  
 
 
MNV rozpočet 

 
Rozpočet MNV v Prostřední Bečvě na rok 1976 činil 256 000 Kčs a vyčerpáno bylo (včetně 
dotací) : 2 346 933 Kčs. 
 
 
Národní fronta 

 



združuje řadu organisací, jejichž práce je velmi dobrá v pomoci při výstavbě obce atd., ale ne 
všechny pracují stejně aktivně. Předseda NF – s. Vladimír Křištof (další viz na str. 76 – 
nezměněno) 
 
 
 
SSM 

 
Výrazně se zlepšila práce této důležité složky NF. Výbor se scházel pravidelně, připravoval 
kulturní a sportovní akce a pomáhal PO – oddíl (později i celou skupinu PO při ZDŠ – U mostu) 
vedl s. Josef Zeť nejmladší. 
Přes dobré výsledky v práci uložil výbor VO KSČ mládežníkům, aby svoji práci stále zlepšovali a 
zapojovali do činnosti všechny své členy. 
 
 
SČSP 

 
Zodpovědní funkcionáři této složky neplnili své úkoly, složka nevykazovala žádnou činnost. 
Teprve na zásah VO KSČ byla v srpnu 1976 ustavující schůze SČSP, na které byl zvolen nový 
výbor, kde je z 8 členů 5 komunistů. Tento výbor začal velmi aktivně pracovat. Byl proveden 
nábor a členská základna se rozšířila na 60 členů. Novým předsedou SČSP je s. Richard Blanař. 
 
 
ČSŽ 

 
Jednou z nejaktivnějších složek NF v obci je Český svaz žen. Ženy nescházejí nikdy nikde při 
brigádách na úpravě vzhledu obce, při úklidu Sokolovny, v přípravách na oslavy 1. máje atd. A 
jimi každoročně upečené valašské „frgály“ jsou vždy vynikající! 
Byly uspořádány přednášky : „Kultura bydlení“ a „Matka a dítě“ – (provedl primář dětského 
odd. nemocnice ve Valašském Meziříčí MUDr. Kučera). V recitační soutěži žen, která proběhla 
v březnu 1976 ve Vsetíně, získala členka s. Marie Antfeistová 1. cenu. 
 
 
ČsČK 

 
Také ČsČK se stále aktivně zapojuje do veřejného života v obci a členové výboru sledují sociální 
situaci starých a osamělých občanů Prostřední Bečvy. Jako každoročně i v roku 1976 
zabezpečovali členové ČsČK zdravot. dozor při masových akcích a zorganisovali školení a pak i 
soutěž mladých zdravotníků – žáků ZDŠ – U mostu i z Kněhyň a tuto soutěž dotovali cenami. 
 
 
Požárníci 

 
 
 
 
 
 
 



Svazarm 
 
 
 
 
 
 

Zahrádkáři 
 

Práce byla zaměřena na zvyšování odb. znalostí členů a to : 
a) vysíláním členů na okr. školení 
b) pořádáním exurcí na výstavy a do zahrad. závodů 
c) uspořádáním vlastní výstavy s instruktáží ve dnech 5. – 7.11.1976. Bylo vystaveno 58 druhů 

jablek a 7 druhů hrušek. Vylisováno bylo 12 700 l mostu. Letos bylo vypáleno i nejvíc 
slivovice (145 přihlášek). 
 
 

SPOZ 
 

Práci Sboru pro občanské záležitosti je nutno hodnotit kladně. Bylo provedeno 8 návštěv občanů 
u příležitosti životního jubilea. Vítání nových občánků bylo v roce 1976 provedeno 2 krát a bylo 
uvítáno do života 29 dětí.  
Slavnostní předávání občanských průkazů bylo opět v Horní Bečvě – společně se zástupci obou 
NV. 
V roce 1976 se celkem narodilo 38 dětí – nových občanů obce a zemřelo 21 občanů. Svateb bylo 
14. 
V budoucnu bude třeba, aby byl (výbor) sbor rozšířen na více členů, aby mohl ještě důsledněji 
plnit své poslání. 
 
 

Zemědělství (počasí, úroda, JZD) 
 

Počasí 
 

Rok 1976 byl počasím celkově příznivý hlavně pro pěstování obilovin. Při žních bylo přímo 
ideální počasí, takže bylo obilí sklizeno v termínu s velkými výnosy – ve sloučeném družstvu 
BEČVA dokonce s největším výnosem od založení družstva. Při senoseči bylo sucho, sklizeň byla 
provedena včas. Horší počasí už bylo při podzimní sklizni.  
Škůdci porostů se ve větším měřítku nevyskytli a proti plevelům – (pýr, konopice, ohnice, šťovík) 
bylo užito chemického postřiku (v obilninách i na lukách a pastvinách). 
 
 
JZD 

 
Naše obec patří do sloučeného družstva (DB + PB + HB) „Bečva“, které má zemědělské půdy 
společné 327 ha. Z toho bylo v roce 1976 tato osevní struktura : 
  obiloviny   164 ha   brambory  1 ha 
  krmné plodiny   57 ha   víceleté pícniny 105 ha 
Hektarové výnosy :  Obiloviny – 29,4 q/ha 



    brambory – 112 q/ha 
    seno z píc. – 67,2 q/ha 
    seno z luk – 30,4 q/ha 
Specialisaci v rostl. výrobě JZD „Bečva“ nemá. Hlavním úkolem je zajistit dostatečné množství 
krmiv pro živočišnou výrobu – proto nejsou JZD předepsány žádné dodávky v tomto směru. 
Zrniny vozí do ZNZ Valašské Meziříčí jako protihodnotu za krmné směsi. 
 
 
 
 
Dodávky 

 
V živočišné výrobě se specialisují na výrobu mléka a masa a za rok 1976 bylo dodáno : 
  868 000 l mléka a 1 310 q masa 
Celkový stav dobytka v JZD byl v roce 1976  767 ks (z toho 249 krav). 
 
 
Funkcionáři 

 
Členská základna je 450 členů. Funkcionáři JZD jsou :  
předseda – s. Bohumil Ondrušek, ekonom – s. Jiřina Pařenicová, kádrový a pers. prac. – s. 
Milada Macháčková, vedoucí zem. výroby – s. Jaroslav Nevěřil, mechanizátor – s. Josef Růčka, 
stavební technik – s. Antonín Vlachynský, bezpečnostní technik – s. Miroslav Lev, vedoucí 
přidruž. výroby – s. Pavel Ondrušek, vedoucí les. výroby – s. Jiří Fara. 
 
 
Soukromí zemědělci 

 
V Prostřední Bečvě je ještě obhospodařováno 258 ha zem. půdy soukromými zemědělci. Jedná se 
o půdu převážně okrajovou, strojně nepřístupnou. K 31.12.1976 chovali soukromní zemědělci (dle 
soupisu) celkem 201 ks hovězího dobytka, z toho 65 krav. Státní plán nákupu byl splněn : 
  maso :  406 q (o 21 q více) 
  mléko : 46 410 l (o 13 910 l více) 
 
 

Výstavba, úpravy obce : 
 

Dotace 
 

V roce 1976 byly čerpány tyto částky (účelové dotace) : 
  ZDŠ – oprava    -   11 000 Kčs 
  MŠ – akce „Z“   -   60 000 Kčs 
  ZDŠ – Kněhyně   -     8 000 Kčs 
  údržba MK    -   70 000 Kčs 
  parkoviště    -     8 000 Kčs 
  údržba pož. zbroj.   -   20 000 Kčs 
  školní tabule – vnitř. zař.  -   10 000 Kčs 
  vybavení místního rozhl.  -    33 000 Kčs 
  na činnost OB    -   11 000 Kčs 



  doplnění hud. nástr. – OB  -   18 000 Kčs 
  přeložka telef. vedení   -   10 000 Kčs 
  výměna rozhlas. ústř.    -   32 000 Kčs 
  údržba zeleně    -   10 000 Kčs 
  vybavení požár. sborů  -   10 000 Kčs 
  oprava mostku u Fiurášků  -   15 000 Kčs 
  MŠ – akce „Z“   - 800 000 Kčs 
  Komplexní bytová výstavba  - 296 733 Kčs 
  komunikace na Adámky (800 m) - 144 000 Kč (hodnota díla) 
 
 
Soukromá výstavba 

 
Soukromých bytových jednotek – 7 (jinak 5 rod. domků). Postavením a vybavením každého 
nového rod. domku se nejen naše obec zvětšuje, ale je to vždy další důkaz zvyšování životní 
úrovně našich pracujících.  
 
 
Brigády 

 
V letošním roce bylo odpracováno : 
  24 520 brig. hodin – školství – v hodnotě díla :    1 336 000 Kčs 
  10 500 brig. hodin – údržba veř. zařízení – v hodnotě díla :     569 000 Kčs 
    4 100 brig. hodin – údržba zeleně – v hodnotě díla :       91 195 Kčs 
    8 456 brig. hodin – osvětlení, komunikace… - v hodnotě díla :    538 000 Kčs 
  ------------        --------------------- 
Celkem : 47 576 brigádnických hodin v hodnotě díla :    2 534 195 Kčs 
Celkové finanční náklady činily 4 913 995 Kčs 
 
 
TJ – Sokol autokemp 

 
V dřívějších letech činil celkový roční obrat asi 30 000 Kčs. V letošním roce bylo docíleno již 60 
000 Kčs obratu. Za tyto peníze může TJ Sokol provádět další výstavbu kempu a rozšiřovat tak 
služby turistům.  
Ubytováno bylo v kempu letos asi 6 tisíc hostů a z toho kolem 2 tisíc hostů zahraničních. 
Bylo jednáno o možnostech výstavby kempu na kapacitu 200 lůžek a také úpravy pro celoroční 
provoz. Na zimní období byla uzavřena smlouva o nájmu s CKM – Ostrava, a tak mohlo být 
v zimním období tržby 18 000 Kčs. 
Autokemp potřebuje ještě mnoho úprav – další chatky s lůžky, jídelnu atd. a hlavně nové sociální 
zařízení. Toto bude úkolem příštích let. Prostředí autokempu je pěkné i celkově se naše obec 
s okolím hostům líbí, láká turisty naše i zahraniční v létě i v zimě. A to nás těší. O autokemp se 
dobře staral s. J. Zeť. Patří mu dík, uznání.  
 
 
Pošta 

 
V květnu 1976 byl náš poštovní úřad přestěhován do nových místností nového DOMU SLUŽEB. 
Vedoucí pošty a jednatelství státní spořitelny je nadále s. Věra Kuběnová, která obstarává 
přepážkovou službu. Doručovatelky (viz podr. zápis na str. 82) konají svoji práci velmi dobře 



často za velmi svízelných hlavně povětrnostních podmínek. Podařilo se jim také získat další 
předplatitele tisku, takže počet odběratelů RP a jiných novin a časopisů stoupl o 23.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Politický, kulturní a školský vývoj :  
 

VO KSČ 
 

Rok 1976 byl velmi náročný na práci všech politických i kulturních pracovníků, MNV, NF, výboru 
i celé VO KSČ. 
VO KSČ měla celkem 118 členů a kandidátů. Do nově založených ZO KSČ (ZDŠ Horní Bečva a 
JZD Bečva) byli převedeni dva členové a pět kandidátů. Průměrný věk členů je 62 roků. Ve věku 
80 let zemřel člen KSČ – soudruh Josef Divín. 
Výbor VO KSČ byl 9 ti členný. Tito soudruzi projednávali při svých jednáních všechny náročné 
akce v obci – zabezpečení výstavby MŠ, výstavby kanalisace stavebního obvodu, průzkum pro 
vypracování projektu obecního vodovodu atd. Také byl projednán návrh volebního programu 6 
PLP. (Viz zápis na str. 96). 
 
Oslavy 

 
Každoročně bývá v naší obci velmi hezký prvomájový průvod a oslavy 1. máje, jejichž přípravy 
byly opět zodpovědně zajišťovány radou MNV, VO KSČ i NF. V rámci patronátní činnosti se 
těchto příprav zúčastňoval i s. Vacek z n. p. Tesla Rožnov pod Rad. Také svazáci a žáci i pionýři 
ZDŠ udělali kus nadšené práce při výzdobě a májovém úklidu obce. Nelze opomenout i zapojení 
členek ČSŽ a řady dalších občanů. 
Oslav se pak zúčastnili občané Dolní, Prostřední i Horní Bečvy v hojném počtu. Ženy 
manifestačně nastoupily s rudými šátky na hlavách, děti s mávátky a praporky, pionýři v krojích, 
požárníci ukázněně v útvaru a tak dále, atd.  
Byla to, jako každoročně manifestace radostné práce a života v mírovém budování.  
Oslavy OSVOBOZENÍ obce RA byly opět důstojné a podtrženy vděkem nás všech živých všem 
padlým a proběhly jako první výročí odhalení krásného památníku ve středu obce – u ZDŠ.  
Byly položeny kytice i věnce a nejmladší odnož KSČ – pionýři skládali při této příležitosti svůj 
pionýrský slib. 
MDD oslavili naši nejmenší kromě jiného soutěžemi ve sportu a zábavě (na hřiště TJ), které 
připravili a dobře provedli s dětmi od mostu i z Kněhyň členové výboru SSM v čele s předsedkyní     
s. Evou Křenkovou. Svazáci tyto soutěže dotovali cenami z vlastního rozpočtu. 
Také všechna ostatní výročí (ÚNOR, MDŽ, VŘSR…) byla vzpomenuta a důstojně oslavena 
složkami NF, dětmi, svazáky, občany. 
 
 
Školy 

 



Rozpočet ZDŠ v Kněhyních byl 24 000 Kčs. Škola byla vybavena pomůckami k vyučování podle 
nové koncepce, bylo vyměněno topení, opraveny komíny (zakoupena naftová kamna do obou tříd 
a sudy na naftu). Velmi pěkná květinová výzdoba, která před školou zásluhou ředitelky s. 
Antfeistové již několik roků je, byla ještě vylepšena a dokončena. (Bylo vysázeno 30 keřů růží). Ve 
třídách bylo položeno nové PVC.  
ZDŠ – U mostu měla rozpočet na rok 1976 – 42 000 Kčs. 
V lednu byly dodány a připevněny 4 nové tabule – moderní. Do tříd byly zakoupeny nové poličky 
na stěnu a 5 skříní na učební pomůcky. Pro výuku Hv byly zakoupeny rytmické nástroje a 
pořízeny další pomůcky pro moderní výuku.  
Velmi úspěšně pokračovala v roce 1976 družba školy se ZDŠ v Bystřičce u Martina. Mnoho žáků 
si se slovenskými dětmi živě dopisuje a letos v květnu přijeli opět i dospělí občané Bystřičky                  
– ss. učitelé v čele se s. ředitelem Kučerou a členové SRPŠ (celkem 20 osob). Po uvítání ve škole, 
kulturní vložce, prohlídce obce byla společná večeře na rekreačním středisku Hranických 
cementáren a opět se slovenským soudruhům u nás moc líbilo a opět bylo dokázáno, že 
neformální přátelství a družstva je veliké a hodnotné! 
K 15. sjezdu KSČ vyhlásila škola 15 BUDOVATELSKÝCH činů – kolektivní závazek žáků, učitelů 
a rodičů. Závazek byl splněn na 100% a v některých úkolech i překročen. (Podrobně viz kronika 
školy).  
 
 
Nová výchovně vzdělávací soustava 

 
Do nové etapy dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy vstoupily obě školy 
v obci školním rokem 1976/77 – 1. září. Škola, tvořící základ socialistického života má stále 
s větším předstihem kvalitně, odborně připravovat žáky, studenty a učně pro budoucí život. Má 
vycházet ze socialistické současnosti a přitom navazovat na veškeré pokrokové tradice minulosti. 
Tyto požadavky jsou obsaženy v nové koncepci výchovy a vzdělání, v nové československé 
výchově vzdělávací soustavě, kterou schválil XV. sjezd KSČ a která byla 1. zářím 1976 uvedena 
v praxi ve všech            1. třídách ZDŠ naší vlasti. Nová koncepce dělí základní školu na : 
  I. stupeň – 1. – 4. post. ročník 
  II. stupeň – 5. – 8. post. ročník 
  III. stupeň – 9. – 12. (střední odborné školy, gymnazia, učební obory s maturitou) 
 
 
Mateřská škola 

 
Mění se i poslání mateřské školy. Posiluje se její pedagogická funkce, zvyšují se nároky na 
přípravu 5 – 6 ti letých dětí pro 1. třídu ZDŠ. 
V roce 1976 se MŠ nacházela stále jako provizorium v budově ZDŠ. Kapacita dětí byla 22, MŠ 
ale navštěvovali 24 děti. 
Rozpočet činil 12 000 Kčs. Do vybavení už nebyly investovány žádné peníze, protože byla 
zahájena stavba nové MŠ. Byl objednán nábytek pro vybavení nové MŠ v hodnotě asi 120 000 
Kčs. 
Změna v zaměstnancích školy během roku nenastala. Školnice – s. Juříčková dosáhla věku 50 let. 
Strávníků bylo celkem 105 a stravování vedla s. učitelka Kyšáková. 
Od února 1976 probíhalo přípravné oddělení pro všechny děti z obce – budoucí školáky, kteří 
nenavštěvovaly MŠ denně. Docházelo až 22 dětí (i z Kněhyně). Pro novou koncepci ZDŠ je tato 
příprava budoucích školáků velice důležitá. 
 
 



MLK  
 

Knihovna (stejně jako poštovní úřad) byla přestěhována do nové budovy DOMU SLUŽEB. 
Místnost je sice pro tento účel malá a velmi schází čítárna, ale prostředí je pěkné. Plán výpůjček 
byl překročen (7 360 ks), počet čtenářů byl 270 a knižní fond přes 4 000 svazků. S. Dvořáková ze 
střediskové knihovny v Rožnově naši knihovnu navštěvuje, pomáhá. Mnoho čtenářů z řad 
dospělých občanů i mládeže a hlavně dětí knihovnu pravidelně navštěvuje, stala se jim kulturní 
potřebou. Jen je třeba si přát, aby byla MNV vyřešena situace s čítárnou, která je velmi nutná 
hlavně pro studium politické a odborné literatury. 
 
 

 
 
 

 


