Kronika města Chomutova

1947
(dodatečný zápis)

Ke dni 31. prosince 1946 rozvázal MěstNV pracovní poměr
s dosavadním ředitelem muzea Aloisem Kloudou. Jeho nástupcem se od 1.
Nový ředitel
muzea

ledna 1947 stal dr. Emil Puchmajer, jenž si k vykonávané správě městského
archivu přibral i vedení městského muzea.

Od ledna 1947 začal platit zákon o dvouletém hospodářském plánu,
Dvouletý
hospodářský
plán

přijatý Ústavodárným národním shromážděním 25. října 1946. Úkoly, které
z něj vyplývaly pro veřejné zaměstnance, projednávala rada městského
národního výboru (MěstNV) na svém zasedání 3. ledna.
Na tomto zasedání rozhodla i o zřízení mateřské školy pro Horní

Školka v Horní
Vsi

Ves; a to v budově bývalého hostince „Ruhlandshalle“ v Blatenské ulici č.p.
571. Náklady na stavební úpravy byly vyčísleny na 600 000.- korun.

II

10. ledna se rada MěstNV podrobně zabývala nedostatky v řízení a
provozu městských jatek (č.p. 931 v Dukelské ulici) a pozvala za tímto
účelem na své zasedání i jejich vedoucí činitele. V jejich výpovědích
zazněly stížnosti na závady v úklidu jatek, při dopravě zvířat na jatky a
jejich ustájení před porážkou (nepodestlané stáje, úhyny zvířat), porážkách
hovězího dobytka (prováděla je skupina jedenácti řeznických dělníků),
krádeže vepřového masa, chyběla důsledná kontrola masa z poražených
zvířat. „…závad na technickém zařízení jatek jest mnoho, zejména
parovodní, vodovodní a elektrické vedení jest špatné a nedostačuje
Nedostatky
v městských
jatkách

zvýšenému provozu jatek, rovněž jeřáby vyžadují opravy. Stáje pro nynější
provoz nedostačující, krytina jest lehká, okenní rámy shnilé a okna nedbale
zasklenná“. Od května měly navíc dodávky páry do jatek zcela ustat,
protože městská elektrárna, jež páru dodávala, byla v říjnu 1945
znárodněna, a v květnu měla být předána národnímu podniku středočeský
elektráren.
Rada MěstNVse usnesla, aby komise pro městské podniky tyto
výpovědi přešetřila, podala návrh na odstranění závad a vypracovala osnovu
řádného jatečního řádu. Dále rozhodla o opravě jatečných stájí a doporučila
plénu MěstNV, aby v jatkách zřídilo vlastní kotelnu na páru. 29. května
odsouhlasilo plénum MěstNV stavbu kotelny, parovodního a instalačního
potrubí v městských jatkách v celkovém nákladu 4 500 000 Kčs, jež měly
být uhrazeny půjčkou, zaručenou státem.

V bývalém sběrném táboře pro odsouvané Němce v ulici 5. května u
Ubytovna pro
stavební dělníky

Návštěva
ministra vnitra

válcoven byla rozhodnutím rady MěstNV z 10. ledna zřízena ubytovna pro
stavební dělníky.

14. ledna přijel do Chomutova ministr vnitra Václav Nosek, aby zde
vystoupil na schůzi KSČ.

III

17. ledna přijala Rada MěstNV návrh komise pro správu národního
majetku, aby pro předchozím jednání s okresním národním výborem (ONV)
a Sborem národní bezpečnosti (SNB), „všichni cikáni v obci se potulující
Cikánská otázka

byli soustředěni v sběrném táboře Mannesmannových závodů, zvaném
Michanickém. … Takto soustředění cikáni budou podléhati přísné lékařské
kontrole.“ Dále se rada MěstNV usnesla požádat ONV „o vyhoštění
nezaměstnaných cikánů z obce, jakož i cizí státní příslušníky, jež se zde bez
povolení zdržují (Rumuny a Maďary) odeslat do svého státu kam přísluší.“
Rada MěstNV souhlasila s nabídkou firmy Františka Jirky ze Žatce

Hubení krys a
potkanů

na „odkrysení“ domů. Náklady na deratizaci jednoho domu činily 20 korun,
jejich majitelé a národní správci měli platit 30 korun s tím, že z přeplatku
bude hrazena deratizace obecních a neobydlených domů.

Pobočka Matice
slovenské

V neděli 19. ledna byla v restauraci Měšťanská beseda v Blatenské
ulici č.p. 737 založena chomutovská pobočka Matice slovenské.

24. ledna rozhodla rada MěstNV o zřízení městského rozhlasu (jako
akci v rámci dvouletého hospodářského plánu jej měla za 360 000 dodat
Městský rozhlas
a elektrické
osvětlení

firma Philips) a o vybudování elektrického osvětlení v ulicích Resslova,
Slezská, Blanická a Sládkova v Horní Vsi. Městský rozhlas měl být do
provozu uveden 28. října; na zasedání rady MěstNV z 24. listopadu ale
zazněla stižnost, že dosud nebyly nainstalovány do ulic amplióny.
Na žádost Československé tabákové režie přidělila rada MěstNV
budovu bývalé továrny „Kontakt“ (č.p. 2901 v Černovické ulici) pro zřízení

Skladiště
tabákových
výrobků

skladiště tabákových výrobků pro celé severozápadní Čechy s měsíční
kapacitou 20 vagónů. Firma „Lumen“, sídlící v této budově, se proti tomu
odvolala, ale její žádost ONV zamítl. Rada MěstNV vzala tuto skutečnost na
vědomí 21. července.

IV

Novým městským kronikářem byl (v době své nepřítomnosti na
schůzi) schválen 2. místopředseda MěstNV Jaroslav Hájek. 25. února jej
Nový městský
kronikář

v této funkci potvrdilo plénum MěstNV, jež také zvolilo tříčlennou
letopiseckou komisi ve složení Václav Strejc, Josef Pelc, Josef Anton a
Josef Dařílek a uložilo jí za úkol, aby věrně podchytila všechny události od
revoluce až do současné doby“.

Protože částka 300 000 korun, uvolněná na konci předchozího roku
na bourací a demoliční práce v rámci stavební obnovy města, byla již
Další peněžní
prostředky na
demoliční práce

vyčerpána, rozhodla 27. ledna rada MěstNV o povolení dalšího úvěru na
tento účel ve výši 700 000 korun. Demoliční práce v Chomutově v této době
provádělo deset stavebních firem s cca 400 stavebními dělníky. Byly
zbořeny nebo se bouraly celkem 54 objekty a k demolici bylo určeno ještě
dalších třicet domů, včetně vedlejších objektů radnice. Zprávu o této
činnosti schválilo plénum MěstNV 25. února.

31. ledna rozhodla rada MěstNV, že diplomy o udělení čestného
občanství Chomutova presidentu Eduardu Benešovi a předsedovi vlády
Diplomy pro E.
Beneše a K.
Gottwalda

Klementu Gottwaldovi (bylo odsouhlaseno plénem MěstNV 25. listopadu
1946) vypracují akademičtí malíři a grafici Václav Mašek a Oldřich
Menhart.
Na článek o nedostatečném využití budovy chomutovského divadla a
absenci stálé divadelní scény, uveřejněný v celostátním deníku „Práce“,
reagovala rada MěstNV zvláštním stanoviskem, zaslaným redakci: „…

Stálá divadelní
scéna?

město nemůže si dovoliti vydržovati vlastní soubor herecký a nesneslo by
udržovací náklady věcné stálého divadla a předem je jisté, že návštěvy
vzhledem k různorodosti občanstva byly by velmi nepatrné.“

V

7. února vzala rada MěstNV na vědomí rezignaci plk. Borise Boříka
ze všech funkcí v MěstNV, které převzal jeho náhradník Václav Duchoň
Personální
změny v MNV

(oba KSČ); a zprávu sekretariátu KSČ, odvolávající z funkce člena MNV
Josefa Nečesaného, na jehož místo nastoupil náhradník Štěpán Stejskal. 25.
února schválilo tyto změny plénum MěstNV. Novým členem rady MěstNV
se místo plk. Boříka stal Josef Valeš (KSČ).

Pracovní oděvy
pro městské
zaměstnance

Rada MěstNV rozhodla, že městští zaměstnanci v některých
dělnických profesích (v autodílně, popeláři, správa městského vodovodu a
kanalizací apod.) budou dostávat pracovní oděvy (v roce 1947 dva a
v následujících letech vždy jeden).

7. února proběhlo za účastni zástupců zemského národního výboru
(ZNV) a ONV na městském stavebním úřadě jednání. Jeho výsledkem byla
Přehrada na
Křimovském
potoce

dohoda, že připravovaná nová přehrada na Křimovském potoce, její úpravna
vody a přívodný vodovodní řád budou vybudovány tak, aby zásobovala
vodou nejen samotný Chomutov, ale i dalších asi třicet okolních obcí.
Přehrada měla být postavena asi do dvou let.

14. února vzala rada MěstNV na vědomí zprávu o zdravotní situaci
ve městě, která zjistila, že značná část rodin žije v nečistotě. Jako opatření
byly navrženy zdravotní a policejní prohlídky v bytech, „uzavření
Zdravotní
situace

podezřelých nevěstinců a výčepů lihovin Kotvu, U veverky, vinárnu
v Hálkově ulici, Rudou hvězdu“; soustředění cikánů do sběrného tábora
v Mechanické ulici u válcoven, očkování dětí proti záškrtu a zdravotně
sociální osvěta. Situace v dětském domově byla shledána bez závad.
Se souhlasem rady MěstNV měla knihovní rada přijmout na

Evidence
zkonfiskovaných
německých knih

přechodnou dobu jednu pracovní sílu, která by provedla registraci a základní
evidenci zkonfiskovaných německých knih. Jejich množství bylo odhadnuto
na dva vagóny.

VI

21. února vzala rada MěstNV na vědomí zprávu o postupu jednání
Přípravy na
zboření fary

stavebního úřadu s chomutovským děkanským úřadem o zbourání staré fary
(č.p. 2 na náměstí) a přemístění děkanství do sousedního domu č.p. 4.
Dále se zabývala návrhem na zvýšení hodinové mzdy městských
popelářů. Její dosavadní výše (10,60 Kčs) byla shledána nedostatečnou,

Nízké mzdy
popelářů

zvláště za situace, kdy po dokončení odsunu Němců na jaře bude potřeba
pro tuto práci získat zaměstnance z řad Čechů. Uvažovalo se i o možnosti,
rezervovat nově přijímaným popelářům zkonfiskované rodinné domky.

Uklízení
znečištěných
bytů

Rada

MěstNV

přijala

rozhodnutí,

„aby

na

uklízení

bytů,

zanechaných ve stavu znečištěném, použilo se žen, zajištěných u okresního
soudu.“

V neděli 24. února se na tenisových kurtech v Tyršově ulici u
fotbalového stadionu, které se přes zimu používaly jako zimní stadion,
Mezinárodní
zápas v ledním
hokeji

odehrál přátelský mezinárodní zápas mezi chomutovským hokejovým
klubem

a

reprezentačním

mužstvem

Rumunka,

které

se

vracelo

z mistrovství světa v ledním hokeji v Praze. Rumuni za odehrání zápasu
dostali 10 000 korun a deset kilo cukru.

25. února 1947 odsouhlasilo plénum MěstNV, aby sloučené obce
Spojení
Chomutova se
Spořicemi

Chomutov a Spořice, k jejichž sloučení mělo v budoucnosti dojít, nesly
společný název „Chomutov“. (O připojení Spořic k Chomutovu požádal 21.
října 1946 MěstNV Chomutov ZNV v Praze; Spořice ale proti tomu zaslaly
20. listopadu na ZNV protestní rezoluci.)

VII

Během února začali do Chomutova a dalších dvanácti obcí okresu
přicházet první české rodiny z bývalé Volyňské gubernie v Rusku. Do léta
Příchod
volyňských
Čechů

roku 1947 jich sem přišlo necelých tři sta. V červenci byl u některých
z těchto rodin zjištěn výskyt slintavky a rada MěstNV rozhodla 14. července
o provedení preventivních lékařských prohlídek v jejich bytech.

Zima a přívaly sněhu, které postihly Chomutov, přiměla radu
MěstNV, aby 7. března vyhlásila pro pracovníky stavebních firem pracovní
Sněhová
kalamita

povinnost při odklízení sněhu. Organizace odklízecích prací byla svěřena
městskému stavebnímu úřadu, povozy pro odvoz sněhu zajišťoval městský
hospodářský úřad a sníh byl odvážen na pozemek u sklárny v ulici Na
Moráni.

14. března vyšel v časopise Nová doba článek, zamýšlející se nad
rozsáhlými demolicemi a nedostatkem bytů v Chomutově. Na zasedání rady
MěstNV o čtrnáct dní později podal doplňující informace k tomutu článku
referent stavebního úřadu ing. J. Šťastný: bylo zbouráno nebo se bourá 29
domů úplně zničených, 26 domů těžce nebo velmi těžce poškozených, 10
domu nezpůsobilých k obývání, 4 domy vyhořelé a jedna rozvalina. Ze
všech těchto domů bylo vystěhováno 14 rodin a pět provozoven.
Rozpaky
novinářů nad
rozsáhlými
demolicemi
v Chomutově

Předpokládané výdaje na tyto bourací práce činí 6 200 000 korun, zatím
bylo vyčerpáno 3 800 000 korun a ještě nezaplacené účty činí 930 000
korun.
Protože tyto demolice byly schváleny radou i plénem MěstNV a
nařízeny dílčími výměry ZNV, přijala za ně rada MěstNV plnou
zodpovědnost. 4. dubna schválila článek, oznamující tuto skutečnost a
doplněný o hlavní body ze zprávy ing. Šťastného, a poslala jej sekretariátům
politických stran Národní fronty v Chomutově, aby jej nechali publikovat ve
svých hlavních celostátních denících.

VIII

V březnu byl vydán druhý poválečný telefonní seznam Chomutova –
„Seznam telefonních účastníků v Chomutově, zapojených ke dni 15. března
Nový telefonní
seznam

1947“. Kromě samotného města obsahoval i telefonní čísla z okolních
vesnic (Bílence, Blatno, Černovice, Domina Droužkovice, Nezabylice,
Přečaply, Spořice, Střezov, Údlice, Vičice, Všehrdy)-

28. března schválila rada MěstNV koupi auta na fekálie od MěstNV
Stříbro. Za vůz značky Hentschel, vyrobený v roce 1942 zaplatil Chomutov
280 000 korun a kromě toho musel v městských autodílnách na své náklady
Auto na odvoz
fekálií
a další
automobily
MěstNV

postavit na automobilový podvozek, dodaný ze Stříbra, korbu sanitního
auta. Samotný Chomutov si sanitní automobil objednal za cca 95 000 korun
u Českého zemského ústřední měst, obcí a okresů a pro pohřební vůz si
nechalo zhotovit karoserii ve specializovaném klempířství „Linhart a Straka
v Kadani. (8. prosince rada MěstNV konstatovala, že karoserie dosud není
hotova a rozhodla se „důrazně žádati urychlené provedení zakázky“.)
Kromě toho měl MěstNV k dispozici dva osobní automobily značek
Wanderer a Adler. Posledně jmenované auto prodala rada MěstNV 14.
července předsedovi městského národnímu výboru Václavu Strejcovi.

Kůrovcová
kalamita

Protože v městských lesích hrozilo nebezpečí rozšíření kůrovce a
Chomutov neměl dostatek lesních dělníků, rozhodla 28. března rada

Nájem lesních
dělníků
v Německu

MěstNV najmout na likvidaci napadených stromů lesní dělníky z ruské
okupační zóny v Německu.
2. června, po informaci, že kůrovec napadl 40 – 50 hektarů lesních
porostů, rozhodla rada MěstNV, požádat ONV a zaměstnaneckou radu

Lesní brigády

MěstNV o vyslání zvláštních pracovních brigád. Brigádnické akce
zorganizovaly i místní organizace politických stran. Rada MěstNV jim za to
poděkovala na svém zasedání 23.6.; poděkování KSČ, která vyslala celkem
dvě lesní brigády, nechala rada uveřejnit i v tisku.

IX

Na návrh J. Hájka rozhodla 28. března rada MěstNV o odstranění
Odstranění
postavce pro
pomník T.G.
Masaryka

podstavce, instalovaného do městského parku v létě 1938, na němž měla stát
socha T.G. Masaryka, protože tento podstavec „nebude možno pro
projektovaný pomník použíti“. 18. dubna své rozhodnutí revokovala a
uložila městskému zahradnictví, aby jej „zamaskovalo“ popínavými
rostlinami.
Téhož dne rada rozhodla o opravě pomníku „Lidické světllo“ a jeho

doplnění květinovou výzdobou; a 4. dubna požádala chomutovské válcovny
Úpravy pomníku
o věnování potřebného materiálu na jeho oplocení. Ještě v listopadu ale toto
„Lidické světlo“
oplocení nebylo hotovo a na schůzi rady MěstNV urgoval předseda jeho
postavení.

Na návrh spolku umělců „Holar“ zadala nově 4. dubna rada MěstNV
Nové zadání
diplomů pro E.
Beneše a K.
Gottwalda

vypracování diplomů o udělení čestného občanství Chomutova presidentu
Eduardu Benešovi a předsedovi vlády Klementu Gottwaldovi (bylo
odsouhlaseno plénem MěstNV 25. listopadu 1946) profesoru Petru
Dillingerovi. 18. dubna pak rada schválila znění textu obou diplomů.

X

25. dubna se rada MěstNV zabývala otázkou převzetí cihelny ve
Všehrdech do národní správy města. Bývalí majitelé Böthnerovi jí koupili
v roce 1940, byla vybavena moderním strojovým zařízením, kromě budov
k ní patřilo 14 hektarů pozemků, pracovalo v ní přes čtyřicet dělníků a ročně
vyrobila pět až šest miliónů kusů cihel; byla ale také zatížena dluhy
v celkové výši přes dva milióny korun. Před konečným rozhodnutím
pověřila rada městský stavební úřad, aby vypracoval výrobní plán a finanční
kalkulaci.
2. května pak rada MěstNV rozhodla doporučit plénu MěstNV
převzetí této cihelny do národní správy města. Za fyzickou osobu,
zastupující správu, byl navržen předseda MěstNV Václav Strejc. 14.
července vzala rada MěstNV na vědomí výměr ZNV o odvolání
Parostrojní
cihelna ve
Všehrdech

dosavadního národního správce této cihelny a o jmenování Václava Strejce
na jeho místo.
V září, již pod městskou správou, hospodařila cihelna se ztrátou
téměř sto tisíc korun. Podle odborného posudku, projednaného radou
MěstNV 29. září, byl výkon stroje na výrobu cihel 2 400 kusů za hodinu (a
tedy cca šest miliónů kusů ročně); jeho plnému využití ale bránila omezená
kapacitu sušáren (prostorové podmínky umožňovaly jejich rozšíření, které
však vyžadovalo další zdroj tepla). Za daných podmínek a s počtem 45
dělníků byla reálná výše výroby čtyři milióny cihel ročně. Závažné
nedostatky byly shledány v organizaci práce, špatné pracovní morálce,
nedodržování pracovní doby.
Na počátku října byl z funkce zmocněnci národní správy odvolán
Václav Strejc a 20. října jmenovala rada MěstNV novým zmocněncem
Bohumila Dobiáše.

Oslavy 1. máje

Chomutovští členové KSČ oslavili 1. máj na hlavním náměstí;
sociální demokraté na fotbalovém stadionu.

XI

3. května se na chomutovském hřišti konal mezinárodní závod
cyklistických družstev Československa a Rakouska. Záštitu nad závodem
Mezinárodní
cyklistický závod
převzal městský národní výbor.

29. května zasedalo plénum MěstNV. Rozhodlo, že se město
Chomutov stane členem Krušnohorského rozhlasu – regionální relace
Krušnohorský
rozhlas

Československého rozhlasu, vysílané ze studia v Mostě – a zaplatí
požadovaný členský příspěvek ve výši 22 000 korun.
Dále projednalo řádný i mimořádný rozpočet města na roku 1948,
projednaný a chválený radou MěstNV 12. května. Řádný rozpočet shrnoval
příjmy a vydání města a podniků, ústavů , fondů a obcí, které město
spravovalo. Výdaje tohoto rozpočtu činily 46 873 625 Kčs a příjmy

Rozpočet na rok
1948

18 826 362 Kčs. Uhrazení schodku ve výši 28 047 263 Kčs měl provést
podle zákonných předpisů ZNV formou tzv. zemského příspěvku.
Mimořádný rozpočet byl určen na investiční akce. Činil 126 020 000
Kčs a peníze pro něj měly být získány formou půjček a případně i subvencí
od ZNV. Předložený rozpočet schválili všichni členové pléna, s výjimkou
dvou poslanců strany lidové.

Při jednání tohoto pléna odvolala KSČ svého člena Josefa Pelce
Nový
místopředseda

Elektrifikace
přehrady
Kamenička

z místa III. místopředsedy MěstNV. Na jeho místo byl zvolen člen národně
socialistické strany Karel Klečka.

Členové pléna rozhodli z bezpečnostně-provozních důvodů o
zavedení elektrického osvětlení na přehradě Kamenička. Elektrická přípojka
byla vedena na dřevěných sloupech z Bečova
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Plénum schválilo návrh rady MěstNV ze dne 28. 3., aby si město
zřídilo vlastní stanici rychlé zdravotní záchranné služby, pro kterou již byl
Rychlá
záchranná
zdravotní služba

objednán sanitní vůz Škoda 1101 a zvláštní patentní nosítka; a odmítlo
nabídku ONV, aby MěstNV převzal zdravotní záchrannou službu z okresní
nemocnice v Chomutově, protože její zdravotní auta jsou rozbitá, řidiči
nespolehliví a je zadlužena částkou, přesahující sto tisíc korun.
Kvůli malé kapacitě přehrady Kamenička, nedostatečnému profilu
hlavního přívodního vodovodního řadu z ní a zastaralému způsobu úpravy
vody s nízkou výkonností začínal v jarních a letních měsících Chomutov
pociťovat nedostatek pitné vody. Dostatečným vodním rezervoárem se
v příštích letech měla stát přehrada na Křimovském potoce.

Nová úpravna
vody a
vodovodní řad
v Bezručově
údolí

Plénum 29. května proto schválilo usnesení rady MěstNV z 19.
května, učiněné po dohodě se ZNV, o vypsání nabídkového řízení na
výstavbu úpravny vody s obytným objektem u III. mlýna; výstavbu
provizorního jímání vody na Křimovském potoce do doby výstavby nové
přehrady a přívodního řadu z obou přehrad do této úpravny (s případnou
malou vodní elektrárnou pro úpravnu a byty); a výstavbu nového napájecího
řadu v Bezručově údolí z této úpravny až do vodojemů v Chomutově, to vše
v předpokládané hodnotě asi 28 miliónů korun z mimořádného rozpočtu
města.

Na návrh několika členů zakázalo plénum MěstNV 29. května
užívání němčiny a maďarštiny na veřejných místech a v obchodech, a to i
Zákaz užívání
německého a
maďarského
jazyka

osobám, persekvovaným z rasových důvodů (tj. německým Židům). Zvlášť
těžce měly být postihovány osoby české národnosti, hovořící na veřejných
místech německy, a národním správcům obchodů, měla být v takových
případech odejmuta národní správa.

Založení
pěveckého
spolku
„Vlastislav“

29. května byl založen pěvecký spolek „Vlastislav“ (přejmenovaný
později na Hlahol).
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2. června vzala rada MěstNV na vědomí zprávu o připraveném
programu vůbec první poválečné bytové výstavby v Chomutově. Měl začít
Program bytové
výstavby

od 1. července a na šesti místech mělo vzniknout deset domů
s jedenačtyřiceti byti, dvěma obchody a čtyřmi garážemi. Plánovaný náklad
cca 15 340 000 korun měl být hrazen z mimořádného rozpočtu města.
Domy, byty, nábytek a další majetek chomutovských Němců
připadly po konfiskaci státu a čeští uživatelé těchto věcí po květnu 1945 je –
pokud si je neodkoupili – měli pouze zapůjčeny do tzv. národní správy. Tato
skutečnost umožnila radě MěstNV 2. června schválit návrh, aby svobodným

Výměna
nábytku

osobám byly odebrány kompletní zařízení jejich bytů, které měly dostat do
užívání vojáci, bojující za války v zahraničních armádách, odbojáři, političtí
vězni atd. Svobodné osoby místo toho měli dostat jednotlivé různorodé kusy
ze skladu zkonfiskovaného nábytku ve sklárně v ulici Na Moráni.

Po dva roky trvajícím úsilí chomutovské MSK a MěstNV zavedl
ONV ve zdejším měšťanském pivovaru národní správu pro město
Chomutov. 9. června se rada MěstNV usnesla, že národní správu pivovaru
bude vykonávat její předsednictvo a že na přechodnou dobu dosadí do
pivovaru svého zmocněnce, bývalého místopředsedu MěstNV Josefa Pelce
(KSČ). Ten měl kromě přebírací inventury a výhledové bilance pivovaru
Národní správa
chomutovského
pivovaru pro
město

vypracovat také rozpočet na opravu Kamencového jezera a přilehlých lázní,
které patřily do majetku chomutovského měšťanského pivovaru.
Pro ustanovení Josefa Pelce zmocněncem nehlasovali členové
sociálně demokratické strany. Dosavadní národní správci chomutovského
pivovaru, Kouřimský a Klouda, podali proti rozhodnutí ONV odvolání a
rada MěstNV se 16. června rozhodla intervenovat ve prospěch kladného
vyřízení svých požadavků na ministerstvu výživy. Při jednání v Praze se
zjistilo, že ONV Chomutov vydal na národní správu města právně závadný
výměr a musel svou chybu napravit, což rada MěstNV konstatovala na svém
zasedání dne 23.6.
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V rámci probíhající soupisové akce pro odsun Němců z pohraničních
Odsun Němců
do vnitrozemí

oblastí do vnitrozemí, se 9. června rada MěstNV rozhodla přihlásit do
tohoto odsunu všechny Němce, zaměstnané ve službách chomutovského
národního výboru.

Rada MěstNV zadala 23. června pracovníkům technického oddělení
Kanalizace
v oblasti
Kadaňské ulice

(tj. stavebního úřadu) aby urychleně do jednoho měsíce zpracovali plán
kanalizace mezi Kadaňskou ulicí a nádražím, kde se ve velmi brzké době
počítalo se zahájením bytové výstavby.

Do června dokončil ing. arch. Josef Syka regulační plán centrální
části Chomutova, který si u něj město objednalo v roce 1946 (o rozloze asi
Regulační plán
středu města

40 hektarů) a začal pracovat na plánu přestavby radnice a jejího okolí. Rada
MěstNV tento postup schválila 23. června.

Tentýž den rada MěstNV projednala účetní uzávěrky za rok 1946
některých podniků a organizací, nacházejících se v majetku města. Se
Hospodaření
městských
podniků

ztrátou hospodařili městští hasiči, městská jatka, městské zahradnictví,
vodárna, pohřební ústav, městská váha a městská autodílna. Zisk vykázaly
pouze městský plakátovací ústav a lesní úřad.

23. června rozhodla rada MěstNV o přeložení „zábavních podniků“
(tj, kolotočů a střelnic) z volného prostranství v Mostecké ulici (na místě
Přestěhování
židovské synagogy, vypálené v listopadu 1938) na místo někde na okraji
střelnic, kolotočů
města. Na uvolněné místo v Mostecké ulici měly být přeloženy týdenní trhy
a trhoveckých
stánků
a přestěhovány stálé trhovecké stánky z hlavního chomutovského náměstí.
Nové místo pro „houpačky“ – na Starém dvoře – vybrala rada MěstNV až
26. srpna.
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Rada MěstNV vzala 7. července na vědomí, že místní osvětová rada
zadala sochaři Antonínu Kalvodovi zakázku na zhotovení pomníku T.G.
Socha T.G.
Masaryka

Masaryka v hodnotě tři sta tisíc korun, které měly být uhrazeny z darů,
poskytovaných na tento účel. Socha měla být dodána do 28. října 1947.
V městkém parku bylo v červenci znovu otevřeno akvárium, jehož
vnitřní zařízení muselo po válce rekonstruováno a praveno. Podle smlouvy,
schválené radou MěstNV 7. července a plénem MěstNV 13. listopadu se na

Akvárium
v městském
parku

následující tři roky stal jeho nájemcem Václav Graubner, který se také
zasloužil o jeho znovuzprovoznění. 20. října pak rada MěstNV souhlasila
s tím, že náklady na vytápění akvária bude hradit město a nájemce bude na
tento účel odvádět z každé vstupenky jednu korunu.

Dokončení
rodinných
domků na
Domovině

Rada MěstNV rozhodla 21. července o okamžitém dokončení
jedenácti rodinných domků ve Sládkově a Slezské ulici, jejichž stavba byla
započata za války a až dosud nebyly dostavěny.

21. července nařídili rada MěstNV všeobecnou pracovní povinnost
Mandelinka
bramborová

Plán úpravy
Benešova
náměstí

pro sběr mandelinky bramborové a požádala ONV o souhlas s uzavřením
některých obchodů, aby jejich personál mohl být uvolněn pro tento účel.

28. července schválila rada MěstNV návrh na provedení parkové
úpravy Benešova náměstí.

Při apoštolské cestě ostatků sv. Vojteěch po Čechách, pořádané
Zastavení
ostatků sv.
Vojtěcha

v roce 950. výročí jeho úmrtí, došlo 30. července k slavnostnímu zastavení
těchto ostatků v Chomutově. Rada MěstNV 23. června pověřila předsedu,
aby se této slavnosti zúčastnil.
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1. srpna zasedalo plénum MěstNV, které schválilo následující půjčky
města Chomutova na plnění stavebních i nestavebních akcí v rámci
dvouletého hospodářského plánu:
1.) komunální půjčku ve výši 1 650 000 korun u Chomutovské spořitelny
v Chomutově, splatné v následujících čtyřiceti letech, které měly být
použity na plánování nového vodovodního řadu, vodních filtrů ve vodárně,
kanalizace a na projekt přehrady.
2.) komunální půjčku ve výši 1 834 000 korun u téže spořitelny, splatné
v následujících čtyřiceti letech, které měly být použity na sondy při přípravě
nové přehrady, městský vodovod, kanalizaci, komunikace, čištění
Půjčky města

Chomutovky, výsadbu sadu a zalesňování.
3.) komunální půjčku ve výši 22 205 000 korun u Zemské banky pro Čechy,
splatné v následujících čtyřiceti letech, které měly být použity na městské
jatky, věznice a garáže Sboru národní bezpečnosti (SNB), opravu radnice,
školy v Kadaňské ulici, Štefánikových kasáren, přehrady Kamenička,
hasičské zbrojnice a na městskou kanalizaci, vodovod a komunikace.
4.) půjčku se státní zárukou ve výši 15 500 000 korun u Zemské banky pro
Čechy, splatnou v následujících 46 letech a sedmi měsících pro výstavbu 43
nových bytových jednotek.
5.) půjčku se státní zárukou ve výši 3 000 000 korun u Chomutovské
spořitelny v Chomutově na dobu jednoho roku pro rekonstrukci 40
bytových jednotek.
6.) zálohovou půjčku ve výši 3 000 000 korun u Chomutovské spořitelny
v Chomutově na dobu jednoho roku pro bytovou výstavbu.
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Plénum MěstNV z 1. srpna dále schválilo zadání následujících
projektů a staveních prací:
1.) projekt přívodního řadu, vodovodu filtrační stanice pro úpravu vodu
(firma ing. Čeněk Pštross, Praha za 407 000 korun);
2.) projekt regulace středu města a městské radnice (ing. J. Syka, Litoměřice
za 126 000 a 150 000 korun);
3.) projekt výstavby nové přehrady na Křimovském potoce (přehradové
Zadání
stavebních
projektů a prací

oddělení zemského národního výboru za 120 000 korun a dalších 27 000
korun na úhradu přesčasové práce);
4.) úprava asfaltových povrchů městských vozovek (firma Dechtochema za
211 520 korun);
5.) předběžný projekt městské vodovodní sítě (firma ing. dr. J. Keclík, až do
částky 500 000 korun);
6.) oprava a „utěsnění“ přehrady na Kameničce (firma ing. Josef Peter za
559 136 korun);
7.) prázdninové opravy národních, středních a odborných škol do částky
450 000 korun a oprava školy v Kadaňské ulici za 355 000 korun;
8.) předlažba a vydláždění Mostecké ulice (198 729 korun), Riegrovy ulice
(178 750 korun), úpravy a předlažby chodníků (105 000 korun) a úprava
„haly“ a oprava střechy radnice (325 000 korun).

Plénum z 1. srpna také schválilo podání žádostí o udělení zájmové
Žádosti o udělení národní správy na cihelnu ve Strupčicích, cihelny firmy Legit v Cihlářské
národních správ
ulici v Chomutově, stavební firmy Püschl (č.p. 1015 v Pražské ulici); o
a o přidělení
přidělení strojního zařízení pily a kamenného lomu v Bezručově údolí; a o
majetku do
vlastnictví
přidělení domu č.p. 1059 ve Škroupově ulici, kde sídlil technický a stavební
referát národního výboru.
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Plénum MěstNV odmítlo 1. srpna udělit domovské právo několika
občanům židovského původu, „neboť tyto osoby podle zjištění jak ve
společenském styku mezi svými souvěrci tak i na veřejnosti používají a tím
Odmítnutí
domovského
práva Židům

rozšiřují německého jazyka přes veškeré útrapy, jež jim nacisté za okupace
způsobili, což mezi českou a slovenskou veřejností vyvolává nevůli a
pobouření. Konečně jest mnohým členům MNV v živé paměti, že všichni
občané židovského původu používali v pohraničí výhradně německého
jazyka, své děti posílali do německých škol a vysokými částkami podporovali
vedení Henleinovy strany.“

23. a 24. srpna se v Chomutově konal Mezinárodní družstevní den.
Mezinárodní
družstevní den

Město pořadatelům půjčilo tribunu na náměstí a patnáct kiosků. Součástí
oslav byl promenádní koncert vojenské hudby v městském parku.

V neděli 24. srpna se od 10.30 hod. konal plavecký závod „Napříč
Plavecký závod
na jezeře

Přejmenování
Vinařské ulice
na Brjanskou

Kamencovým jezerem“, pro jehož vítěze zakoupil národní výbor putovní
pohár.

26. srpna rozhodla rada MěstNV na žádost Svazu přátel SSSR o
přejmenování Vinařské ulice na Brjanskou.

Exhumace
28. srpna byly na městském hřbitově exhumována těla britských
ostatků
britských vojáků vojáků, kteří za druhé světové války zemřeli v Chomutově.
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Od 1. září začalo ve válcovnách pracovat několik desítek italských
Italští dělníci ve
válcovnách

Otevření školy
v Husově ulici

dělníků. Pro jejich ubytování byla rozhodnutími rady MěstNV z 23. června
a 11. srpna uvolněna budova školy v ulici 5. května u železáren.

V září byla zahájena výuka v obecné škole v Husově ulici v Horní
Vsi. 20. října schválila rada MěstNV návrh stavebního referátu, aby k její
budově byla v roce 1948 přistavěna tělocvična nákladem cca 350 000 korun
a aby byl vydán demoliční výměr na dům č.p. 2071 (bývalý obecní úřad

Přístavba
tělocvičny

v Horní Vsi), na jehož místě měla být tělocvična postavena. Projekt
tělocvičny vypracoval stavitel Hovorka.

Podpora
„milionářské“
dani

9. září podpořili zaměstnanci válcoven a oceláren ve zvláštní
rezoluci návrh KSČ na vypsání mimořádné daně pro milionáře.

15. září se od 20.00 hod. konala v městském divadle slavnostní
schůze MěstNV, svolaná při příležitosti oslav 30. výročí vzniku SSSR.
Slavnostní
schůze v rámci
družby se SSSR

Během ní byla také „za účelem navázání přátelských styků městu Brjansk
předána prostřednictvím ONV pozdravná adresa, doplněná albem fotografií
zdejších průmyslových závodů.“

22. září projednala rada MěstNV kritickou situaci Chomutova
v zásobování vodou. Stávající rezervy v přehradě na Kameničce a v jiných
Sucho a
nedostatek vody

dosažitelných zdrojích stačily – při omezeném zásobování – na osmdesát
dnů. Rozhodla, že pro zásobování města se voda bude pouštět každý den
pouze od šesti do šestnácti hodin; spotřeba vody se musí omezit o jednu
třetinu a zásoba vody po dobu uzavření městského vodovodu nesmí
přesáhnout třicet litrů na jednu domácnost.
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Na počátku října odvolala chomutovská organizace KSČ z členství
v MěstNV a ze všech funkcí, s tímto členstvím spojeným, Václava Strejce,
předsedu MěstNV, Jaroslava Čunáta a Františka Podolku, členy rady
Velké změny ve
vední MěstNV

MěstNV, Václava Kapouna, Karla Trunečka, Antonína Krále a Gustu
Vránkovou, členy pléna MěstNV a všechny náhradníky z kandidátní listiny.
6. října tento návrh schválila rada MěstNV. Na plénu MěstNV byl 16. října
novým předsedou zvolen ing. Jaroslav Dosoudil (KSČ), místopředsedy
zůstali Miroslav Blažek (KSČ) a Jaroslav Hájek (soc. dem.) a Karel Klečka
(nár.soc.). Do rady MěstNV byli nově zvoleni Bohumil Dobiáš a Božena
Šindelářová (oba KSČ).
6. října jednala rada MěstNV o hotelu Savoy (č.p. 98 v Chelčického

Zrušení hotelu
Savoy

ulici), který měl být uzavřen. Rozhodla se požádat o jeho přidělení a po
stavebních úpravách do něj chtěla přemístit některé městské úřady. 8.
prosince rozhodla o urychleném ukončení činnosti hotelu ke dni 15.
prosince.
Plénum MěstNV schválilo 16. října uzávěrku města a městem
spravovaných podniků fondů za rok 1946. Podle rozpočtu měly řádné i

Schválení
rozpočtu za rok
1946

mimořádné příjmy v roce 1946 činit celkem 67 709 889, 25 Kčs a řádné i
mimořádné výdaje 59 618 297,80 Kčs; rozpočet tedy počítal s přebytkem
8 091 591,45 Kčs.
K tomuto původnímu rozpočtu byl připojen komentář: „Srovnání
výsledku hospodaření za rok 1946 se schváleným rozpočtem nelze detailně
provésti, ježto při sestavování rozpočtu na roku 1946 nebylo pamatováno na
to, že pro podniky a ústavy obecni bude nutno sestaviti samostatné dílčí
závěrky. Všeobecně se uvádí, že rozpočet na rok 1946 skončil schodkem
16 952 602 Kčs, který byl uhrazen zemským příspěvkem jen částkou
13 754 500 Kčs, takže rozpočtově končilo by hospodářství obce za rok 1946
schodkem 3 198 102 Kčs, kdežto celkové zvětšení peněžního jmění v tomto
roce činilo 8 091 591,45 Kčs, takže proti rozpočtu jeví se výsledek
peněžního hospodaření příznivější celkem o 11 289 695,45 Kčs.“
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20. října souhlasila rada MěstNV s návrhem místopředsedy
Miroslava Blažka (KSČ) „zmocniti politický úřad MNV, aby společně
KSČ navrhuje
„přezkoušení“
národních
správců a
soukromých
majitelů živností

s bezpečnostním referátem provedly přezkoušení národní a politické
spolehlivosti všech ustanovených národních správců obchodů a živností,
jakož i jejich majitelů“, na vyslovení nedůvěry dosavadní živnostenské
komisi, její rozpuštění jmenování komise nové (ve čtrnáctičlenné radě měla
KSČ osm členů, sociální demokraté a národní socialisté po třech). To bylo
možné provést pouze se souhlasem všech politických stran, které by
z komise odvolali své dosavadní zástupce a jmenovaly do ní nové členy.
17. listopadu vzala rada MěstNV na vědomí dopisy obvodního

Sociální
demokraté a
národní
socialisté proti

výkonného výboru sociálně demokratické strany a strany národně
socialistické, že s vyslovením nedůvěry živnostenské komisi nesouhlasí.
Své členy v komisi odvolala a osn nových do ní jmenovala jenom KSČ;
nakonec ale ještě tentýž den rada MěstNV na návrh Ladislava Bouška
(KSČ) své rozhodnutí o vyslovení nedůvěry živnostenské komisi
revokovala a KSČ v ní vyměnila jenom dva členy.

29. října zamítla rada MěstNV žádost chomutovských válcoven o
odběr vody z Kamencového jezera; souhlasila ale s dočasným odběrem (po
dobu jednoho měsíce) vody ze sousedního Otvického rybníka, aby se v době
sucha ušetřila voda z přehrady na Kameničce. Během této doby chtěla
Nedostatek
průmyslové vody
nechat posoudit, zda případné čerpání vody z Kamencového jezera „nebude
pro válcovny
míti na rekreaci a cizinecký ruch škodlivý účinek“. 10. listopadu pak
souhlasila s odběrem pouze takového množství vody, při němž by snížení
hladiny jezera nepřekročilo 20 cm.

Počet obyvatel v
listopadu

Podle počtu vydaných potravinových lístků žilo v Chomutově na
počátku listopadu 28 045 trvale přihlášených obyvatel.
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3. listopadu schválila rada ONV žádost eparchiální rady Pravoslavné
Založení
pravoslavné
církevní obce

církve československé o založení církevní obce v Chomutově, zahrnující
okresy Chomutov, Kadaň, Most a Vejprty, a o zřízení systemizovaného
místa duchovního správce této obce.

Městské
muzeum a
archiv

13. listopadu schválilo plénum MěstNV uzavření smlouvy o dílo na
dobu tří let s profesorem gymnasia PhDr. Emilem Puchmajerem, který byl
pověřen vedením městského muzea a archivu.
14. listopadu předali zástupci města (předseda MěstNV ing. Jaroslav
Dosoudil, místopředsedové Jaroslav Hájek a Karel Klečka, členka rady

Božena Šindelářová, Jan Justl a vedoucí úředník MěstNV JUDr. Karel Josek
Předání diplomů
v Praze diplomy čestného občanství města Chomutova presidentu republiky
o čestném
občanství
E. Benešovi a předsedovi vlády K. Gottwaldovi. „V kanceláři pana
presidentu
presidenta byli přijati p. kancléřem Smutným, který v přátelském rozhovoru,
republiky a
předsedovi vlády
v němž se ukázalo, že jest dobře informován o našich poměrech, slíbil
všestrannou pomoc našemu městu. Pan předseda vlády poděkoval osobním
dopisem…“

Neschválená
rezignace
místopředsedy
MěstNV a
bytového
referenta

17. listopadu okamžitě rezignoval na své funkce místopředseda
MěstNV a vedoucí bytového referátu Karel Klečka (nár.soc.). Výkonný
výbor národně socialistické strany jeho rezignaci nepřijal a 24. listopadu
rada MěstNV konstatovala, že Klečka dále zůstává ve svých funkcích.
8. prosince si na schůzi rady K. Klečka znovu stěžoval „na jednání

předsedy ing. Dosoudila, jenž jej jako referenta přehlíží a nedemokratickým
Zásady předsedy
způsobem uděluje příkazy a nařízení přímo úředníkům jeho referátu a činí
MěstNV do
dotaz, z jakých důvodů se tak děje. Předseda proti této stížnosti uvedl, že tak
činnosti
bytového
činil v době, kdy vykonával funkci referenta, a stalo-li se tak v jiných
referátu
případech, stalo se tak nepopatřením.“
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8. prosince oznámil předseda MěstNV ing. Dosoudil na zasedání
rady, že mu před dvěma dny zástupci sociálně demokratické strany
oznámili, že jejich členové a zástupci dočasně pozastavují výkon svých
funkcí v radě a komisích MěstNV. Důvodem byl zásah ing. Dosoudila do
Dočasné
pozastavení
činností
sociálních
demokratů na
MěstNV

činnosti

živnostenského

referátu,

vedeného

sociálním

demokratem

Františkem Lenerem. Svou práci na MěstNV nepřerušil pouze sociální
demokrat Jaroslav Hájek, vedoucí zásobovacího referátu, aby neohrozil
zásobování; odpovědnost za tento referát převzal předseda ing. Dosoudil.
Další referáty, vedené členy sociální demokracie převzali: zemědělský
Rudolf Parkán (nár.soc.) a živnostenský Ladislav Boušek (KSČ).
Pozastavení činnosti sociálních demokratů v MěstNV trvalo jen
několik dní a počínaje následující schůzí rady dne 15. prosince se do práce
MěstNV opět zapojili.

Odstoupení
člena rady

15. prosince vzala rada MěstNV na vědomí, že z rady odstoupil ing.
Jaroslav Šťastný (KSČ).
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Kronika města Chomutova
1947
(dodatečný zápis)
Z archivních pramenů a odborné literatury sestavil v roce 2006 Petr Rak.
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