Kronika města Chomutova

1948
(dodatečný zápis)

Dar
5. ledna se rada městského národního výboru (MěstNV) usnesla
persekvovaným
Řekům a Španělům věnovat Řekům a Španělům, persekvovaným pravicovými režimy
jejich zemí, jako dar pět tisíc korun.

5. ledna rozhodla rada MěstNV o zadání demoličních prací na
rok 1948 šesti chomutovským stavebním firmám. Cena za jeden
Příprava demolic
na rok 1948

kubický metr zbořeného zdiva byla stanovena na 43 korun 80 haléřů.
Cenová nabídka dalších třech stavebních firmem byla vyšší, takže
musely být odmítnuty a rada je vyzvala, aby přistoupily na nabízenou
cenou. Bouracích prací se měli brigádní formou zúčastnit i vojáci
chomutovské posádky a zaměstnanci městského národího výboru.
Celková suma, vyčleněná na demolice v roce 1948, činila podle
zprávy, kterou rada MěstNV projednala 26. ledna, 5 482 000 Kčs.

Náklady na
demolice v letech
1946-1948

V předchozích dvou letech bylo na demolice vynaloženo 11 518 000
Kčs (např. z fondu na odstranění válečných škody bylo zaplaceno
4 500 000 Kčs, z prostředků UNRA 4 800 000 Kčs, z fondu národní
obnovy 1 300 000 Kčs a z městského rozpočtu 800 000).
V letech

1946-1948

bylo

tedy

celkem

na

demolice

chomutovských domů vynaloženo sedmnáct miliónů korun.

12. ledna rozhodla rada MěstNV o pronájmu továrny
„Chomutovská

šamotka,

dříve

Eduard

Kohn“

v Černovicích

Rakovnickým keramickým závodům (továrnu koupilo za okupace
Pronájem cihelny v
nacistické vedení města jako židovský majetek, spravoval jí městský
Černovicích
národní výbor a v roce 1948 byla v restitučním řízení a v letech 19451947 ji měly pronajatou chomutovské Mannesmannovy válcovny).

II

12. ledna projednala rada MěstNV žádosti KSČ a sociální
Propůjčení náměstí
demokracie o propůjčení náměstí k oslavám 1. máje a rozhodla se
KSČ
vyhovět žádosti komunistické strany.

12.
Zřízení lékařské
pohotovostní
služby

ledna

rozhodla

rada

MěstNV

o

zřízení

lékařské

pohotovostní služby. Vybavení místností a náklady na otop, světlo a
úklid měl hradit národní výbor, který záchranné službě věnoval i
osobní auto pro dopravu lékařů k pacientům. Auto měli řídit členové
hasičského sboru.

Projekt parkové
úpravy náměstí E.
Beneše

II. ročník závodů
na ploché dráze

12. ledna vypsala rada MěstNV soutěž na projekt parkové
úpravy náměstí E. Beneše.

V neděli 18. ledna uspořádal Autoklub Československé
republiky v Chomutově II. ročník závodů na ploché dráze. Na ceny pro
vítěze a pro nejlepšího jezdce z Chomutově věnovala rada MěstNV pět
tisíc korun.

19. ledna zakázala rada MěstNV nájemcům bývalého hotelu
Zákaz nočního
podniku na
náměstí

„Reiter“ (č.p. 14 na náměstí), aby jej přeměnili na noční podnik.
Nájemci museli dstranit nově zřízený bar a taneční parket, přejmenovat
podnik (místo „Royal“ se měl nazývat „Městský hotel“) a obnovit
v něm pokoje pro ubytování hostů..

Rezignace
2. místopředsedy

26. ledna rezignoval na funkci 2. místopředsedy MěstNV a
člena rady Jaroslav Hájek (soc. dem.).

III

Nová školní
tělocvična

V únoru probíhaly závěrečné práce na interiéru přístavby
tělocvičny ke škole Husově ulici v Horní Vsi. 25. října pak rada
MěstNV odsouhlasila přidělení peněžních prostředků na provedení
venkovních omítek.

9. února rozhodla rada MěstNV, že zadá architektu Josefu
Projekt mrazíren,
tržnice a lázní

Sykovi vypracování úvodní studie projektu mrazíren, městské tržnice a
lázní u již vyprojektovaného zimního stadionu v oblasti mezi Lipskou a
Tolstého ulicí.

Regulační plán
centra města

Současně vzala městská rada na vědomí návrh regulačního
plánu stavebních úprav v centru města, vypracovaný rovněž Josefem
Sykou. 12. dubna schválila rada MěstNV architekta Syku jako hlavního
tvůrce plánu územního rozvoje Chomutova.
Jedním ze stavebních zásahů do tohoto prostoru mělo být
zboření budovy děkanství č.p. 2, neboť „brání komunikačnímu rozvoji

Schválení demolice
děkanství a plán
její realizace

města“. 16. března pak uzavřel národní výbor se děkanstvím návrh
dohody o přemístění úřadu děkanství do domu č.p. 4, který patřil
chomutovské městské spořitelně. 19. dubna projednávala rada MěstNV
způsob demolice děkanství. Měli jí provést zdarma jako brigádu
členové KSČ, čímž by se ušetřilo 250 000 Kčs; a za nutné stavební
úpravy domu č.p. 4 ve výši 350 000 Kčs, by pak stačilo do požadované
výše doplatit jen sto tisíc.

9. února rada MěstNV odsouhlasila projekt trolejbusové trati
mezi Mostem a Chomutovem, kterou chtěl v roce 1949 postavit
Osobní doprava

národní podnik „Středočeské elektrárny v Mostě“; a vzala na vědomí,
že tato firma zahájí v Chomutově 15. února provoz na dvou linkách
městské autobusové dopravy.

IV

Založení Lidových
milicí

Objednávka
strojního zařízení
pro zimní stadión

22.

února

byly

z iniciativy

KSČ

v Mannesmannových

válcovnách a v Poldině huti založeny jednotky Lidových milicí.

23. února objednana rada MěstNV u „První brněnské strojírny“
dodávku strojního zařízení pro připravovanou stavbu umělého zimního
kluziště v hodnotě pěti miliónů korun.

23. února rozhodla rada MěstNV na žádost chomutovské
Přejmenování
Kukaňovy ulice

tělovýchovné jednoty Sokol o přejmnenování ulice U kapličky na ulici
Kukaňovu. Její rozhodnutí schválilo 26. května i plénum městského
národního výboru.

23. února odsouhlasila rada MěstNV nejtěsnějším rozdílem
jednoho hlasu rezoluci prezidentovi republiky, požadující přijetí demise
Rezoluce na
podporu vlády K.
Gottwalda

odstoupivších ministrů a vyslovující podporu vládě Klementa
Gottwalda a přijetí zákonů, zejména o národním pojištění a pozemkové
reformě, jejichž osnovy vláda projednávala. Pro přijetí této rezoluce
hlasovalo sedm přítomných členů KSČ, šest zastupitelů (tři sociální
demokraté a tři národní socialisté) bylo proti. Tato rezuluce pak byla do
kanceláře presidenta republiky zaslána telegraficky následující den.

Tentýž den začaly ve zdejších úřadech a továrnách vznikat
akční výbory Národní fronty, k jejichž zakládání vyzval 20. února
Zakládání akčních
výborů 26. února

v projevu na Staroměstském náměstí Klement Gottwald a podpořilo je i
usnesení Sjezdu závodních (odborových) rad v Průmyslovém paláci
v Praze 22. února. Vytvářely je skupiny politických aktivistů, převážně
členů KSČ, a sympatizantů této strany z odborových organizací a
dalších politických stran. Koordinovaly souv činnost s okresním

V

výborem KSČ a s oboru své profesní působnosti realizovaly tzv.
„očistu veřejného života“ a „potlačování reakce“. Prováděly tzv.
„prověrky“ a vydávaly rozhodnutí a posudky, kterými zbavovaly
Zakládání akčních
výborů 26. února

zaměstnání a funkcí politické odpůrce KSČ. Jejich vytváření, existence
a činnost v prvních měsících po únoru 1948 byla protizákonná a se
zpětnou platností byla zlegalizována až 21. července 1948 zákonem
213/1948 Sb.

Zákaz schůze
národních
socialistů

Byla zakázána členská schůze chomutovské organizace národně
socialistické strany.
Na chomutovském náměstí proběhl 26. února veřejný koncert

Koncert vojenské
hudby

kapely zdejší vojenské posádky, uspořádaný na oslavu přijetí demise
odstoupivších ministrů a jmenování nové vlády Klementa Gottwalda.

ONV (okresní národní výbor) odvolal s okamžitou platností
z fukce referentů i členů rady městského národního výboru tři členy
národně socialistické a tři členy sociálně demokratické strany.
Odvolání členů
nekomunistických
stran z rady
MěstNV

1. března toto odvolání projednala mimořádná schůze rady
MěstNV, která jmenovala jejich nástupce do vedení jednotlivých
referátů. Jejich nástupci v radě MěstNV určeni nebyli a v zůstalo v ní
pouze osm osob, členů KSČ. Jeden z nich – Ladislav Boušek – se stal i
druhým místopředsedou (až dosud tuto fukci zastával člen sociální
demokracie. Současně byla zrušena schůze rady, k níž mělo dojít 3.
března.

Nucené dovolené
zaměstnanců
národního výboru

Zrušení městké
tankovací stanice
svítiplynu

Rada MěstNV také udělila dovolenou šesti zaměstnancům
národního výboru a to až doby, než bude vyneseno konečné rozhodnutí
akčního výboru.

1. března byla zastavena činnost městské tankovací stanice
svítiplynu, protože její kapacita „nemohla býti využita pro malý poče
aut, zařízených na provoz svítiplynem“.

VI

7. března rozhodla rada MěstNV o zřízení stavebního dvora a
Zřízení stavebního
dvora

pily v areálu likvidované stavební firmy „Emil Püschel“ v č.p. 1055 a
1115 na Pražské ulici a požádala o jeho převedení národní správy. 8.
listopadu pak předseda MěstNV informoval radu, že národní správa
této firmy byla městu udělena výměrem Zemského národního výboru
v Praze ze dne 22. října.

12. března jednali zástupci stavebního odboru MěstNV na
Jednání o
chladírnách v
Praze

ministerstvu techniky v Praze o stavbě chomutovských mrazíren. Na
schůzce byla domluvena na příští týden návštěva ministra techniky
Emanuela Šchlechty v Chomutově, ze které ale sešlo.

Propagační
nástěnka KSČ na
radnici

23. března povolila rada MěstNV organizaci KSČ na městském
národním výboru, aby si na chodbě vyvěsila propagační skříňku.

Projekt školy
v Havlíčkově ulici

23. března zadala rada MěstNV vypracování projektu nové
školy v Havlíčkově ulici ing. arch. Rudolfu Štychovi, který již před tím
pro Chomutov vypracoval stavební plány devíti nových obytných
domů.

Počátkem dubna rezignoval na svou funkci 1. místopředseda
Rezignace 1.
místopředsedy
MěstNV

městského národního výboru

Miloslav Blažek (KSČ), který byl

jmenován ředitelem n.p. Západočeské papírny.

VII

12. dubna vzala rada MěstNV na vědomí, že z bývalého
zajateckého tábora u Poldiny huti není možné vybudovat společný
Řešení romské
otázky

tábor pro chomutovské Romy, protože ředitelství Poldihy huti nechce
tábor k tomu účelu poskytnout; a rozhodla se jednat s ONV, aby Sbor
národní bezpečnosti

provedl ve městě razii a všechny Romy

vystěhoval do Michanic.

14. dubna navštívil Chomutov ministr techniky Emanuel
Nové vodovodní
vedení v Bezručově
údolí

Šlechta, který zde slavnostním výkopem zahájil stavbu nového
přívodního vodovodního řadu od přehrady Kamenička. Jeho projekt,
který dokončila v listopadu 1947 firma Ing. Čeněk Pštross z Prahy a 2.
ledna 1948 jej schválilo ministerstvo techniky, počítal i s napojením na
další přehradu, jejíž stavba se plánovala na Křimovském potoce.
V souvislosti s tím byl hotel „III. mlýn“ přeměněn na ubytovnu pro
stavební dělníky.

VIII

Na základě vyhlášky ministerstva vnitra z 25. února 1948 „O
přechodné úpravě odvolávání členů národních výboru“ odvolal 15.
dubna ONV z pléna MěstNV 18 členů nekomunistických stran,
zvolených v květnu 1946:
Jaroslav Hájek
Vladimír Klimeš
František Lener
Josef Ondráček
Karel Prášil
Rudolf Parkán
Silvestr Kladenský
František Vobrátílek
Josef Trmal

Stanislava Švábková
Rudolf Jedlinský
Václav Herman
Karel Klečka
Josef Dařílek
Rudolf Haas
František Bárta
Anna Voborská
Václav Kohoutek

Následující den (16. dubna) jmenoval ONV na základě
vyhlášky ministerstva vnitra z 27. února 1948 „O přechodné úpravě a
Čistka v plénu
MěstNV

doplňování národních výborů“ a na návrh městského Akčního výboru
Národní fronty do pléna městského národního výboru 19 nových osob,
členů následujících společenských organizací a politických stran:
Jaroslav Hájek
Jaromír Kaplan
Ladislav Klimek
Václav Jelínek
Antonín Měchura
Václav Bejček
Karel Kolomazník
Milada Dostálová
Jaromír Čulík
František Kolář
Franišek Preisler
Rudolf Jedlinský
Karel Hönig
Jan Výborný
Jiří Träger
Josef Komorous
Josef Příplata
Josef Trmal
Josef Jeníček

IX

Svaz národní revoluce
Svaz osvobozených politických vězňů
Jednotný svaz českých zemědělců
Svaz české mládeže (SČM)
-“Revoluční odborové hnutí
-“Národní fronta žen (NFŽ)
KSČ
-“sociální demokracie
-“-“-“-“-“-“lidová strana
-“-

19. dubna odvolalo okresní vedení KSČ ing. Jaroslava Dosoudila
z členství v městském národním výboru a z funkce jeho předsedy.
Odvolání předsedy
MěstNV

Řízením MěstNV poté ONV pověřil dovadního druhého (a nově
jmenovaného prvního) místopředsedu Josefa Pelce (KSČ).

29. dubna se konalo plenární zasedání městského národního
výboru. Noví členové pléna složili slib a zvolili nové členy rady
MěstNV, navržené městským Akčním výborem Národní fronty.
předseda
1. místopředseda
2. místopředseda
3. místopředseda

Bohumil Dobiáš (KSČ)
Ladislav Boušek (KSČ)
Božena Šindelářová (KSČ)
Jaroslav Hájek (soc. dem.)

Členové rady MěstNV:

Josef Pelc (KSČ)
Josef Valeš (KSČ)
Josef Šlechta (KSČ)
Zdeněk Hoch (KSČ)
Josef Anton (KSČ)
Václav Duchoň (KSČ)
Rudolf Jedlinský (soc. dem.)
Karel Hönig (soc. dem.)
Václav Jelínek (SČM)
Milada Dostálová (NFŽ)

Nové ustavující
plénum MěstNV

Dále plénum národního výboru zvolilo předsedy a členy celkem
jedenácti komisí: personální (předseda B. Dobiáš); finanční (předseda
J. Šlechta); stavební (předseda B. Dobiáš, který po několika dnech na
tuto fuknci rezignoval a 26. května do ní plénum MěstNV zvolilo J.
Šlechtu); kulturní (předseda M. Dostálová); komise pro městské
podniky (předseda R. Jedlinský); komise bytová a správy národního
majetku (předseda L. Boušek); bezpečnostní a politická (předseda J.
Valeš); zemědělská (předseda J. Pelc); živnostenská (předseda Z.
Hoch); sociálně zdravotní (předseda J. Hájek) a zásobovací (předseda
B. Šindelářová).

X

Chomutovský pivovar, o jehož vydání městský národní výbor
usiloval od konce roku 1945, převzaly na základě zákona o znárodnění
Ztráta městského
pivovaru

30. dubna Československé pivovary Praha, n. p. a později byl pivovar
začleněn do Krušnohorských pivovarů, n.p. Most. Součástí majetkové
podstaty pivovaru bylo i Kamencové jezero s okolními pozemky. O ty
neměly pivovarské podniky zájem a souhlasily s tím, aby zůstaly
městu.
10. května schválila rada MěstNV rozpočet městských podniků
a organizací na rok 1949.

Rozpočet
městských podniků
na rok 1949

Městské jatky
Chudinský rozpočet
Městská vodárna
Zimní stadión
Městské lesy
Dvůr Anna
Plakátovací ústav
Pohřební ústav
Zahradnictví
Městská mostní váha
Městské lomy
Městské hostince a restaurace
Hasičský sbor
Vodoinstalační oddělení

plánované výdaje
(Kčs)
1 788 594,664 000,6 489 000,400 000,2 805 000,117 116,116 000,796 857,866 700,22 955,972 534,105 605,506 000,1 525 000,-

26. května se konala další schůze pléna městského národního
výboru. Jeho členové na ní schválili opatření, učiněná radou MěstNV
Plénum schvaluje
opatření rady
MěstNV
z 1. března

na její mimořádné schůzi 1. března 1948, včetně nucené dovolené šesti
zaměstnanců národního výboru, která měla trvat až konečného
rozhodnutí městského akčního výboru Národní fronty.
Dále souhlasili s pronájmem bývalého hotelu „Reiter“ č.p. 14

Pronájem
„Městského
hotelu“

novému nájemci Ižovi Singrovi, který v něm měl mimo jiné oět obnovit
hotelové služby a používat výhradně název „Městský hotel“.

XI

Plénum městského národního výboru schválilo 26. května
rozpočet města na rok 1949 v následující podobě:

I. správa města
II. jmění města
III. městské podniky
IV. dávky a poplatky
V. státní dotace
VI. bezpečnost
VII. zdravotnictví
VIII. komunikace
IX. zemědělství
X. sociální péče
XI. školství
XII. půjčky

plánované
výdaje
(Kčs)
12 071 100
3 240 500
10 955
276 600
0
2 441 800
5 938 886
3 551 000
216 000
1 339 000
8 946 888
5 459 805

plánované
příjmy
(Kčs)
1 852 900
1 624 200
737 683
7 340 004
1 105 026
336 500
2 627 000
250 000
138 500
390 000
1 051 000
3 098 231

schodek
(Kčs)
10 218 200
1 616 300
-726 728
-7 063 404
-1 105 026
2 105 300
3 311 886
3 301 000
77 500
949 000
7 895 888
2 361 574

celkem

43 492 534

20 551 044

22 941 490

Kapitola

Rozpočet na rok
1949

Plánované výdaje ve výši 43 a půl miliónu korun kryly příjmy
ve výši 20 a půl miliónu, takže na v roce 1949 měl Chomutov
hospodařit se schodkem 23 miliónů korun. Přesto byl tento deficit
považován za úspěch, protože v roce 1947 činil schodek městského
rozpočtu 32 849 128 Kčs a v roce 1948 28 047 263 Kčs.

Veřejné cvičení
Sokola

V sobotu 29. května se konalo veřejné cvičení tělovýchovné
jednoty Sokol.

V neděli 30. května proběhly volby do Národního shromáždění,
při kterých se poprvé uplatnil princip tzv. jednotné kandidátní listiny:
Volby do
Národního
shromáždění

poslance, navržené Národní frontou (ta byla plně pod kontrolou KSČ)
mohli voliči pouze schválit nebo odmítnout. Výběr z kandidátních listin
více politických stran nebyl možný. Podle úřední statistiky v
Chomutově odvolilo 81,29 % oprávněných voličů, z nichž 96.71 %
vyjádřilo souhlas s kandidáty Národní fronty.
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11. června byla protokolárně předána část prosto bývalého
hotelu „Savoy“ v Chelčického ulici Úřadu ochrany práce. V bývalém
Přestavba hotelu
„Savoy“ na úřední
budovu

hotelu bylu umístěna i závodní jídelna pro zaměstnance městského
národního výboru a nová zasedací místnost pléna MěstNV.
Adaptační práce v objektu byly zahájeny na přelomu let 19471948 a do budovy byla v průběhu roku 1948 postupně přemístěna

Přestěhování
stavebního úřadu

většina úřadů městského národního výboru, mezi nimi i stavební úřad.
Jeho přestěhováním se uvolnil dům č.p. 1059 na rohu Škoupovy a
Blatenské ulice, kde byla zřízena další obecná škola.

Na počátku svého zasedání dne 14. června schválila rada
Pozdravný
telegram novému
presidentovi

MěstNV návrh, aby byl nově zvolenému presidentu Klementu
Gottwaldovi „poslán pozdravný telegram s projevem naší úcty a
oddanosti“.

Cihelna ve
Všehrdech

21. června vzala rada MěstNV na vědomí, že cihelnu ve
Všehrdech, kterou od léta loňského roku spravoval městský národní
výbor, převezme do své správy n.p. Západočeské cihelny. Vyhláškou
ministerstva průmyslu z 27. října pak byla s platností od 1. ledna 1949
tatocihelna znárodněna.

28. června pronajala rada MěstNV na dobu šesti let rekreační
objekt „Tišina“, stojící o samotě u silnice mezi hotelem „III. mlýn“ a
Pronájem
samoty
„Tišina“

Horou Sv. Šebestiána zaměstnanecké radě Severočeské energetiky za
invenstice, které budou muset být po dobu těchto šesti let vynaloženy
na stavební údržbu objektu.
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Na stavbě nového vodovodního řadu v Bezručově údolí
pracovala v červenci skupina asi padesáti vysokoškolských studentů,
ubytovaných ve III. mlýně (a v následujících týdnech měla pak jejich
práci převzít výpomocná brigáda vojenské posádky).
Stava vodovodu
v Bezručově údolí

Vodovodní řad byl rozdělen na tři úseky:
1.) Chomutov – III. mlýn
2.) III. mlýn – přehrada Kamenička
3.) III. mlýn – připravovaná nová přehrada na Křimovském potoce.
16. srpna projednalo zprávu o stavbě plénum MěstNV. Zemní práce a
montáž potrubí prováděla firma Braussewetter z Teplic v Čechách,
materiál, odlučné a stravné zaměstnancům hradil chomutovský národní
výbor. Celkové náklady na tuto stavbu byly v srpnu 1948 propočteny
na 21 769 182 Kčs.

V téže době se také měla betonat základová deska zimního
stadiónu a bylo nutné zajistit účast dvaceti bridádníků denně. Protože
předchozí byla nízká, rozhodla rada MěstNV 3. července o vytvoření
brigád z řad členů pléna a zaměstnancůmMěstNV k účasti na brigádách
vyzvala také členy Svazu české mládeže (SČM) a maloobchodníky. 15.
Stavba zimního
stadiónu

srpna pak měla být zahájena montáž mrazícího zařízení.
12. července ale rada musela konstatovat, že práce na stavbě
zimního stadiónu jsou o čtrnáct dní zpožděny (betonáž základové desky
začala až 15. července) a stále nebylo vystěhováno původní zařízení
z bývalého mlýna č.p. 300, bez něhož nemohly stavení práce dále
pokračovat. Betonování skočilo po čtrnácti dnech. 29. července se
přikročilo k přípravám na pokládání trubek pro ledotvornou plochu a
v říjnu se svařovaly.
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Cihelna

„Chomutovská

šamotka,

dříve

Eduard

Kohn“

v Černovicích přestala být 12. července majetkem města Chomutova a
Předání cihelny
v Černovicích

na základě výměru ministrestva průmyslu z 26. května se jejím
národním správcem staly Rakovnické keramické závody, n.p.

12. července schválila rada MěstNV vydání vyhlášky o zákazu
Zákaz chození do
polí a luk v nočních chození do polí a luk od 18.00 do 6.00 hodin, protože se velmi
hodinách
rozmnožily případy polního pychu a poškozování úrody.

Nový člen pléna
MěstNV

Na fukci člena pléna MěstNV rezignoval Jaromír Kaplan (Svaz
osvobozených politických vězňů) a jeho místo od 19. července zaujal
Antonín Vybíral.

19. července schválilo plénum MěstNV týden starý návrh rady
MěstNV, aby Dvořákovo náměstí (nynější náměstí T. G. Masaryka)
bylo přejmonováno na „Náměstí presidenta sjednotitele Klementa
Přejmenování
Dvořákova náměstí Gottwalda“ „jako vyjádření úcty občanstva k našemu presidentu a jako
dík za jeho práci pro dělnictvo a stát“. 25. října pak rada MěstNV
vzala na vědomí sdělení kanceláře prezidenta republiky, že žádost o
přejmenování byla postoupena ministerstvu vnitra k předběžnému
řízení.

26. července se rada MěstNV rozhodla požádat Osídlovací úřad
Žádost o zrušení
mlýnského náhonu

Fondu národní obnovy v Praze o zrušení mlýnského náhonu a souhlas
s převedením průtokového množství vody z náhonu do koryta
Chomutovky.
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Betonování
základů školní
novostavby
v Havlíčkově ulici

V létě byly zahájeny výkopové práce základů novostavby školní
budovy v Havlíčkově ulici, jejíž budovu vyprojektoval krátce předtím
pražský architekt R. Štych. a v září začalo betonování základů a sklepů.
Stavební zprávu projednala rada MěstNV 21. září.

2. srpna se rada MěstNV rozhodla, že lesy v okolí Blatna, které
původně patřily pražskému arcibiskupství a v roce 1941 je od něj
Lesy pražského
arcibiskupství
v okolí Blatna

odkoupilo nacistické vedení města Chomutova, mají zůstat i nadále ve
vlastnictví města, a pověřila svého předsedu, aby v tomto smyslu jednal
s centrálními úřady v Praze.

2. srpna se rada MěstNV zabývala stížnostmi na chování
romských obyvatel Chomutova. „Bytový referent činí radě připomínku,
že se má nalézt vhodné místo, kde by cikáni mohli býti ubytováni,
Romská otázka

protože jsou potřeba pro práce na silnicích.“ 23. srpna pak rada
MěstNV vyslovila souhlas se založením „cikánského výboru“, „který
se bude starati o řádnou evidenci cikánů a jejich zapojení do
pracovního procesu a bude složen z příslušníků cikánů“.

9. srpna zamítla rada MěstNV žádost chomutovského farního
úřadu, aby místo před evangelickým kostelem u městského parku bylo
Přejmenování části
Mánesovy ulice

pojmenováno „náměstí dr. Farského“, „protože prostranství před
kostelem nelze nazvati náměstím“ a navrhla místo toho přejmenování
části Mánesovy ulice na „ulici dr. Karla Farského“. Tento návrh
odsouhlasilo 16. srpna plénum MěstNV.
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V neděli 22. srpna se ve městě a v areálu Kamencového jezera
uskutečnily oslavy výročí 30. založení 9. pěšího pluku K. H.
Výročí 9. pluku
K. H. Borovského

Borovského (vznikl v řadách československých legií v srpnu 1918
v Samaře a od roku 1945 byl jeho posádkovým městem Chomutov).

30. srpna se rada MěstNV zabývala výsledky, které zjistila
mimořádná revize hospodaření městského dvora Anna. (velkostatku
s více než sto hektary zemědělské půdy, dvaceti kravami a několika
desítkami vepřů) a konstatovala, že za nového nájemce Josefa
Podrahyje stav městského dvora o dvě stě procent lepší než dříve
(rozšířil zemědělskou výrobu o chov drůbeže; průměrná dojivost krav
Dvůr Anna

na okrese Chomutov činila 1,7 litru mléka, zatímco na dvoře Anna
dosahovala pěti litrů).
Přesto zástupci KSČ na zasedání zemědělské komise 31. srpna
navrhli, aby byl nájemce odvolán. Město pak nájem dvora „z popudu
veřejnosti“ neprodloužilo a 27. září jednala rada MěstNV s Josefem
Podrahou a jeho dvěma syny o podmínkách zrušení nájemní smlouvy a
o vstupu do služeb města, které by pak vedlo velkostatek samo.
20. října pak plénum zmocnila radu MěstNV, aby tuto záležitost
dále projednávala až do vypršení platnosti dosavadní nájemní smlouvy,
k níž dojde 15. března 1949.

Ukončení provozu
Legitovy cihelny

Svátek
československé
školy

V srpnu skončila výroba cihel v bývalé Legitově cihelně
v dnešní Cihlářské ulici a začala se připravovat její demolice.

Ve středu 1. září začala v půl desáté dopoledne na náměstí za
účasti členů rady národního výboru, žactva, studentů, učitelů a
profesorů chomutovských škol oslava svátku československé školy.
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Rezignace člena
rady MěstNV

6. září vzala rada MěstNV na vědomí rezignaci Josefa Pelce
(KSČ) na členství v radě.

13.
Otázka zřízení
dětského domova
v Čelakovského
ulici

září

protestovala

rada

MěstNV

proti

rozhodnutí

Osídlovacího úřadu Fondu národní obnovy v Praze vyjmout dům č.p.
855 v Čelakovského ulici z přídělového řízení a odevzdat do vlastnictví
ONV, aby v něm mohl být zřízen dětstký domov; protože v tomto
domě bydlí tři rodiny, pro které město nemá náhradní byty.

Aby omezila počet plesů v zimní sezóně, rozhodla rada MěstNV
Omezení počtu
plesů v zimní
sezóně

13. září, že povolení k jejich pořádání dostanou pouze ty korporace,
které v posledním pololetí uspořádaly nějaký kulturní podnik a které se
jako celek zúčastnili pracovní brigády.

17. září byla zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu
Likvidace městské
spořitelny

v Mostě dokončena likvidace chomutovské městské spořitelny
(založené v říjnu 1860), nařízená výnosem ministerstva financí z 22.
července.

Ustanovení
Okresní spořitelny
a záložny

Její majetkovou podstatu převzala Chomutovská záložna,
přejmenovaná následně 23. září na Okresní spořitelnu a záložnu
Chomutov, jejímiž povinnými členy byly všechny záložny a
kampeličky chomutovského okresu. Od roku 1945 měla spořitelna
pronajaté místnosti v přízemní radnice a zasedací síň v prvním patře.
27. září vzala rada MěstNV na vědomí, že konstrukční projekt
Křimovské přehrady, který vypracoval ing. K. Konrád z přehradního

Projektování
Křimovské
přehrady

oddělení Zemského národního výboru v Praze, je hotov a zadala
vypracování architektonického návrhu přehrady ing. arch. Jiřímu
Roithovi.
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27. září rada MěstNV rozhodla o přidělní bývalého hotelu
Přidělení hotelu
„Mertin“
železničářům

„Mertin“ č.p. 708 v Lipské ulici odborové organizaci železničních
oprav a strojíren v Chomutově. Ta z něj chtěla zřídit „dům kultury pro
pořádání kursů a ideového školení“.

Chomutovská obchodní akademie, která svou činnost zahájila
v září 1945 v domě č.p. 1251 ve Školní ulici, jí na konci září uvolnila
Přestěhování
obchodní akademie
pro obecnou školu a přestěhovala se do budovy gymnásia.

Ve dnech 2 a 3. října se v Chomutově uskutečnilo mistrovství
v amatérském boxu, uspořádáné rohovnickým oddílem zdejšího
Mistrovství
v amatérském boxu
Sokola. 6. září souhlasila rada MěstNV s tím, že nad tímto mistrostvím
převezme záštitu.

4. října projednala rada MěstNV zprávu stavebního úřadu o
adaptaci domu č.p. 1059 na rohu Škroupovy a Blatenské ulice pro
Nová škola ve
Škroupově ulici

národní školu I. stupně. Stavební úpravy byly záhájeny 14. srpna a
prováděl je stavební úřad ve vlastní režii a s použitím stavebních brigád
a dokočeny byly na začátku října. Nově upravená školní budova měla
šest tříd a kuchyni pro přípravu teplých přesnídávek.

6. října se od osmi hodin večer konala v kavárně „Hradčany“
Lékaři z Dánska v
Chomutově

večeře na rozloučenou s lékaři z Dánska, kteří v minulých dnech
očkovali chomutovské děti. O dva dny předtím schválila rada MěstNV
peněžitý příspěvek na nákup upomínkového daru pro tyto lékaře.
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20. října odsouhlasilo plénum návrh rady MěstNV z 11. října na
přejmenování následujících ulic: Švecovy na Dukelskou, maršála Tita
na Marxovou, Švehlovy na Fučíkovou, Drtinovy na ulici U plovárny a
části Mánesovy ulice na ulici dr. Farského (toto přejmenování
Přejmenování ulic

odsouhlasilo plénum již 16. srpna).
Návrhy na přejmenování ulic Maissnerovy na ulici Jana
Masaryka, Buchenwaldské na Divadelní a Klecandovy na ulici maršála
Rybalka schváleny nebyly.

20. října odsouhlasilo plénum MěstNV žádost, adresovanou
Osídlovacímu úřadu Fondu národní obnovy v Praze, aby místo
Rozdělení
Chomutova na tři
části

dosavadních dvou částí (I. Chomutov a II. Chomutov-Horní Ves) bylo
město rozděleno na tři (III. Chomutov- Zátiší), protože tato oblast je od
centra města vzdálena půl hodiny chůze.

Na zasedání pléna národního výboru 20. října byl novým
Nový člen rady
MěstNV

členem rady MěstNV jednomyslně zvolen Karel Kolomazník (nahradil
Josefa Pelce, který odstoupil v září).

Ve dnech 31. října a 1. listopadu se v Pivovarské restauraci
Holubářská
výstava

uskutečnila výstava Holubářského spolku pro Chomutov a okolí, nad
kterým – podle svého usnesení z 30. srpna převzala záštitu rada
MěstNV.

8. listopadu konstatovala rada MěstNV, že v městské knihovně
dosud není zřízena čítárna knih a časopisů a uložila městské knihovnici
Čítárna v městské
knihovně

Olze Sixtové, „aby tuto závadu v nejkratší době odstranila, protože jest
v tak velkém městě jako jest Chomutov čítárny velmi zapotřebí“.
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22. listopadu přijala rada MěstNV návrh zaměstnanců Poldiny
Demolice vagónové
kolonie

huti, že brigádnicky odklidí nouzové domky vagónové kolonie,
vybudované u cesty k Poldině huti.

Rada MěstNV vzala 22. listopadu na vědomí sdělení
Osídlovacího úřadu Fondu národní obnovy v Praze, že vyhověl její
Převod domu č.p.
854 do vlastnictví
města

žádosti o příslib udělení domu č.p. 854 v Čelakovského ulici do
vlastnictví města (měly zde být vybudovány dětské jesle) za podmínky,
že město bude hradit náklady spojené s převodem nemovitosti.

29. listopadu odsouhlasila rada MěstNV zřízení večerní „Lidové
osvětové školy“, která měla působit ve dvou třídách gymnázia a v jedné
Lidová osvětová
škola

třídě ve škole na Husově náměstí. Jejím úkolem mělo být „nejen
vyučovati předmětům všeobecně vzdělávacím, ale i předmětům
specielního zájmu a pořádati kursy činovníků lidosprávy“.

Rada MěstNV rozhodla 6. prosince, že všichni zaměstnanci
Odborné a
politické školení
zaměstnanců
MěstNV

městského národního výboru se zúčastní odborného a politického
školení, jehož kursy měly být zahájeny nejpozději do poloviny ledny
příštího roku.
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11. prosince vyšel v novinách „Národní osvobození“ fejeton
„Červená Karkulka v pohraničí“, jehož autorem byl Z. Fibich, který
měl pomlouvat Chomutov a zkresleně popisovat činnost městské
knihovnice Olgy Sixtové. Hned v pondělí 13. listopadu se proto rada
Pomlouvačný
článek o
Chomutově

MěstNV rozhodla, že podá na autora článku žalobu. 17. listopadu tento
krok schválilo i plénum MěstNV, které ještě rozhodlo, požádat o
zákrok KSČ. 28. prosince pak vzala rada MěstNV na vědomí, že byl
odvolán odpovědný redaktor „Národního osvobození“ a že se redakce
těchto novým s obsahem fejetonu neztotožňuje. Přesto se ale rozhodla
pokračovat v žalobě, protože odvolání zodpovědného redaktora
považovala za nedostatečné.

15. prosince se měla konat schůze pléna MěstNV; nešel se však
dostatečný počet členů, aby schůze byla usnášeníschopná a byla proto o
Příspěvek na
stavbu Křimovské
přehrady

dva

dny odložena. Na své další schůzi 17. prosince pak plénum

MěstNV souhlasilo s tím, že na stavbu Křimovské přehrady,
odhadované na 160 miliónů korun, přispěje město Chomutov částkou
32 miliónů. (Již předtím 11. prosince vzala rada MěstNV na vědomí, že
stavbu přehrady přebírají do své správy státní instituce.)

17. prosince odsouhlasilo plénum MěstNV zřízení stavebního
Založení
stavebního
komunálního
podniku

komunálního podniku (s prozatím neurčeným datem vzniku) a
převedení zaměstnanců z dosavadního technického (tj. stavebního)
oddělení městského národního výboru do tohoto podniku. Do doby
založení

stavebního

komunálního

podniku

měla jeho činnost

nahrazovat národní správa stavebního podniku a pily „Emil Püschel“
č.p. 1055 a 1115 v Pražské ulici.
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17. prosince také plénum MěstNV schválilo pronájem
tělocvičny a restaurace č.p. 2 999v Jiráskově ulici (tzv. Leninova
Armádní dům
v Jiráskově ulici

domu) vojenské správě chomutovské posádky pro zřízení armádního
domu. Nájemní doba byla určena na 12 let a počítala se od 1. listopadu
1947, kdy vojáci začali budovu užívat.

Městský národní výbor pronajal kriminální úřadovně místostni
Úřadovna
kriminální policie
na Benešově
náměstí

v sídle okresního velitelství SNB č.p. 1054 na Benešově náměstí. V
uvolněném domě č.p. 1480 ve Školní ulici, kde do té doby kriminální
úřadovna sídlila, měla být zřízena škola. Plénum MěstNV tento
pronájem odsouhlasilo 17. prosince.

Na závěr svého jednání 17. prosince přijalo plénum MěstNV
návrh člena rady a politického a bezpečnostního referenta Josefa
Oslovení
„soudruh“

Valeše, „aby při zápisech a pozváních do schůzí pléna, rady a komisí
bylo oslovení pan vynecháno, eventuálně nahrazeno slovem soudruh“.

Pravé zimní počasí způsobilo, že se na zimním stadiónu objevili
První bruslení na
novém zimním
stadiónu

první bruslaři. Led, po kterém se projížděli, byl zatím ještě přírodní,
protože dodávky strojního zařízení pro výrobu umělé ledové plochy se
opozdily a první umělý led pokryl kluziště chomutovského zimního
stadiónu až v koncem února 1949.
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(dodatečný zápis)
Z archivních pramenů a odborné literatury sestavil v roce 2007 Petr Rak.
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