Kronika města Chomutova

1963
(dodatečný zápis)

Počínaje 1. lednem byli motocyklisté – nejen na Chomutovsku,
ale v celé republice – řídící motocykl s obsahem válců větším než 300
Povinné užívání
motoristických
přileb

cm3 povinni při jízdách mimo obec užívat ochrannou motocyklistickou
přílbu.

19. a 20. ledna hostil chomutovský zimní stadion krajské
Krajské přebory v
krasobruslení

přeborníky v krasobruslení. Soutěže se zúčastnili závodníci I., II. a III.
výkonnostní třídy, jednotlivci a sportovní i taneční dvojice.

20. ledna proběhly doplňovací volby do pléna MěstNV v 7.
Doplňovací volby
v 7. volební obvodu volebním obvodu (Kadaňská ulice). Místo dosavadní poslankyně
Emílie Honsejkové byla zvolena Anna Kamenická.

Silné mrazy v prvních týdnech roku 1963 vyvolaly kritickou
Zimní kalamita
Kritická situace
v zásobování
elektřinou

situaci v zásobování elektřinou. Obyvatelé Chomutova i celého okresu
bylo opakovaně vyzýváni k šetření s elektrickou energií, zvláště
v období od 6. do 11. a od 16. do 21. hodiny. Energetici spočítali, že při
omezení spotřeby o 40 wattů v každé domácnosti chomutovského

Zamrzlý vodovodní okresu by vznikla úspora jednoho megawattu. V mrazivém počasí také
řad
na několika místech Chomutova zamrzlo a popraskalo vodovodní
potrubí.

II

Na svém zasedání 25. ledna se rada MěstNV rozhodla vyzvat
k socialistické soutěži radu MěstNV v Kadani. Soutěžit se mělo v pěti
oblastech:
a) procento domů, převzatých do socialistické péče nájemníků a
hodnota provedených svépomocných prací;
Socialistická soutěž
mezi Chomutovem
a Kadaní

b) tržba a návštěvnost kin;
c) rozsah a včasné splnění prací, odvedených v „Akci Z“, a jejich
hodnota v přepočtu na jednoho obyvatele;
d) sběr surovin – v procentech dle druhů v poměru na jednoho
obyvatele;
e) rozsah plochy vyjednocené a výše sklizené cukrovky na
zemědělských brigádách v poměru na jednoho obyvatele.
Soutěž měly rady obou MěstNV vyhodnocovat společně ve čtvrtletních
intervalech.

Během ledna a února byla provedena centralizace osobního
úřadu školských zaměstnanců: místo městského národního výboru
Centralizace
školských
zaměstnanců

převzal personální evidenci a mzdové zabezpečení zaměstnanců
chomutovských škol odbor školství okresního národního výboru
(ONV).

Počátky sídliště
„Severka“

V únoru byla zahájena výstavba panelového sídliště v protorech
bývalé cihelny „Legit“ mezi Blatenskou a Cihlářskou ulicí.

III

22. února projednala rada MěstNV komplexní rozbor činnosti a
hospodaření Veřejných služeb města Chomutova (VSMCH) za rok
1962. Zaměstnávaly na 480 pracovníků s průměrnou měsíční mzdou
1 120 Kčs (průměrná hodinová mzda činila 5,92 Kčs). Činnost
VSMCH se rozdělovala na tři sektory:
1.) sektor průmyslové výroby a prací s provozovnami
radiotelevizní

služby,

autoopravna,

truhlářství,

čalounictví,

provaznictví, krejčovství, opravna prádla a kožešnictví. Od 1. ledna
Rozbor
hospodaření
Veřejných služeb
města Chomutova

1963 ještě VSMCH převzali další radiotelevizní opravny v Klášterci
nad Ohří, Vejprtech a Jirkově a sběrny šatstva a prádla v Kadani,
Klášterci nad Ohří a Perštejně.
2.) sektor služeb (autotaxi, nákladní doprava, parkoviště,
půjčovna vozidel, prádelna, čistírna, mandly, sběrny prádla a šatstva,
půjčovnu

technických

předmětů,

inzerci,

holičství,

fotoslužbu,

kominictví, čalounickou a kožešnickou prodejnu, čištění města,
zahradnictví, vazárnu kytic a věnců a květinové síně, Kamencové
jezero);
3.)

sektor

stavebních

a

motážních

sklenářství, kamenosochařství a stavební četa).

IV

prací

(zámečniství,

22. února se rada MěstNV na svém jednání také zabývala
otázkou voleb do občanských výborů, které se následně uskutečnily
v měsíci březnu. (Vznik občanských výborů uzákonilo vládní nařízení
č. 71/1960 Sb. Měly zahrnovat jeden nebo několik volebních obvodu
do MěstNV, byly voleny na dva roky a jejich posláním bylo
organizovat účast občanů na plnění úkolů národního výboru, při úpravě
a zvelebení města, udržování a ochraně bytového majetku, zásobování
obyvatelstva a při uspokojování jeho kulturních a sociálních potřeb.)

Občanské výbory a
volby do nich

1. Domovina
2. U kina „Oko“
3. Alešova ulice
4. Černovická ulice
5. Kadaňská ulice
6. ulice V alejích
7. u školy v Kadaňské ulici
8. u zimního stadionu
9. ulice Karolíny Světlé
10. ulice Spořická
11. Haškova ulice
12. Maissnerova ulice
13. ulice 28. října
14. ulice VŘSR
15. Kochova ulice
16. Gottwaldovo náměstí
17. ulice V přírodě
18. ulice Dukelská

V

19. ulice Riegrova
20. Revoluční ulice
21. ulice Na příkopech
22. ulice Libušina (u VTŽ)
23. ulice Brajnská
24. ulice Legionářská
25. ulice Beethovenova
26. Želivského ulice (u jezera)
27. Mostecká ulice
28. ulice Rudé armády (u divadla)
29. Zborovská ulice
30. ulice Jakoubka ze Stříbra
31. Moravská ulice
32. Śafaříkova ulice
33. Bezručova ulice
34. Havlíčkova ulice
35. Zátiší
36. náměstí Míru

22. února rozhodla rada MěstNV, že objekt II. mlýna bude
předán

pro

účely

zemědělské

a

lesnické

internátní

školy.

K administrativnímu předání mělo dojít do konce května, což nebylo
II. mlýn určen pro zcela splněno, jak konstatovala rada MěstNV a na svém zasedání 31.
potřeby zemědělské
května. 28. června rada MěstNV konstatovala, že toto zdržení se ještě
a lesnické
prodlouží, protože učiliště a internáty přebírá do okresních národních
internátní školy
výborů do své správy Krajský národní výbor (KNV) v Ústí nad Labem
a bude zapotřebí projednat tuto otázku také s ním.
Do konce roku 1963 ale otázka založení učiliště na II. mlýně
vyřešena nebyla. Znovu se k ní vrátila rada ONV 1. listopadu při
projednávání o situaci v lesním hospodářství na okrese Chomutov.
Lesnické učiliště
jako prostředek
ochrany lesů před
kouřovými
exhalacemi

Konstatovalo se v ní značné poškození lesních porostů, zejména
smrkových a jedlových, kouřovými exhalacemi a jako jeden
z prostředků ke zlepšení situace se ve zprávě navrhovala zřídit na II.
mlýně učňovskou lesnickou školu.

1. března vystoupil v chomutovském závodním klubu VTŽ
soubor divadla v Teplicicích v Čechách s operetou J. Offenbacha
„Krásná Helena“. Uspořádání tohoto představení se setkalo s kritikou –
divadlo nebylo vytopené a hlediště poloprázdné. Nízkou návštěvnost
Slabá návštěvnost
divadelních
představení

zaznamenalo 7. března i představení opery „Prodaná nevěsta“ v podání
souboru kladenského divadla. Příčina byla shledána v neúměrně
vysokém vstupném: 14 (u „Prodané nevěsty“ dokonce 17) korun za
lístek k sezení a 8 korun za lístek ke stání na balkóně.

Zřízení Domovní
správy č. 7 pro
kotelny a ústřední
topení

5. dubna rozhodla rada MěstNV o zřízení Domovní správy č. 7
s platností od 1. května. Na rozdíl od ostatních domovních správ
neměla mít na starosti správu bytového fondu, ale její náplní bylo
správa kotelen a ústředního topení. K jejímu skutečnému zřízení ale
došlo 1. července (zasedání rady MěstNV ze 14. června).

VI

5. dubna rada MěstNV projednala a odsouhlasila projektovou
zprávu podrobného územního plánu pro výstavbu II. etapy sídliště
Podrobný územní
plán II. etapy
výstavby sídliště
v Horní Vsí
(Hornická ulice)

v Horní Vsi, pro který byl vyhrazen prostor bývalého vojenského
cvičiště

mezi

Bezručovým

Jiráskovou,
údolím.

Jeho

Bezručovou
výstavba

a

Kostnickou

měla

začít

ulicí

a

budováním

inženýrských sítí v roce 1964 a skončit měla o čtyři roky později.
Vytápění sídliště zajišťovala teplárna VTŽ. Nové byty pro celkem
čtrnáct tisíc obyvatel byly určeny pro zaměstnance VTŽ, povrchových
dolů na Mostecku a obyvatele z likvidovaných obcí. Kvůli výstavbě
tohoto sídliště byla zbořena část Jiráskovy a Rooseveltovy ulice a
centrální osídlení Horní Vsi podél Bezručovy ulice.

Od 1. dubna se změnil název rozpočtové organizace městského
národního výboru „Městská údržba“. Tato organizace byla založena
usnesením rady MěstNV z 11. ledna 1960 a zajišťovala jak úklid města,
tak i stavební práce na údržbě městského bytového fondu. Poté, co tyto
práce převzal v roce 1962 „Městský stavební podnik“, vyčleněný
z „Městské údržby“, byla „Městská údržba“ přejmenována na
„Technické služby města Chomutova“. Rada MěstNV tuto změnu
Vznik Technických
názvu schválila 19. dubna.
služeb města
Chomutova
Kromě úklidu města zajišťovalo devadesát zaměstnanců
technických služeb údržbu a opravy ulic a chodníků (dláždění,
pokládání živičné směsi, úklid sněhu), údržbu necelých 39 hektarů
městských sadů, parků a zelených ploch, údržbu hřbitovů, provoz
veřejných záchodků a staraly se o veřejné osvětlení. Zprávu o jejich
činnosti za první pololetí roku 1963 projednala rada MěstNV 26.
července.
Podle zprávy, projednávané radou MěstNV 20. září, měly
technické služby ve správě 90 km vozovek a osm mostů přes
Chomutovku.

VII

V dubnu zahájila na letišti Aeroklubu Chomutov v Pesvicích
provoz stálá stanice aerotaxi. Letoun L-200 „Morava“ nabízel
Stanice aerotaxi v
Pesvicích

zákazníkům dopravu na všechna letiště s pravidelným leteckým
provozem a většinu sportovních letišť aeroklubů ve všech větších
městech Československa. Cena letenky pro čtyři cestující byla 2,60 Kčs
za jeden kilometr přímé trasy. Aerotaxi také nabízelo vyhlídkové lety
nad Chomutovem a okolím za cenu 39 korun (pro jednu osobu).

19. dubna se rada MěstNV zabývala romskou otázkou.
Z projednávané analýzy vyplynulo, že nejvíce romských dětí
navštěvuje 2. ZDŠ na Husově náměstí, 3. ZDŠ v ulici Na příkopech a
10. ZDŠ v Beethovenově ulici. Kontrola objevila i jednu čtrnáctiletou
romskou dívku, která nikdy nechodila do školy. Dospělí Romové byli
nejčastěji zaměstnáni u stavebních podniků (Průmstav, Okresní
Romská otázka v
Chomutově

stavební podnik Chomutov, Pozemní stavby, Stavby silnic a železnic) a
u technických služeb města.
Podle zprávy, projednávané radou MěstNV 12. července, žily
v Chomutově 63 evidované romské rodiny. „Tento počet byl zjištěn
subkomisí pro cikánskou otázku dle kartotéky VB. Ovšem ani VB ani
subkomise nemůže ručit za přesný počet, a to z toho důvodu, že jde o
osoby, které stále mění své bydliště.“ Romské rodiny žily většinou
okolo VTŽ, určených k demolici, „a to takovým způsobem, že jejich
hygiena bydlení zdaleka neodpovídá průměru bydlení“.

26. dubna rozhodla rada MěstNV o vyklizení přízemního bytu
Nová prodejna
potravin ve Školní
ulici

v domě č.p. 1038 na rohu dnešních ulic Školní a Vršovců, který měl být
následně přestavěn na obchod s potravinami a přidělen obchodní
organizaci Pramen.

VIII

V květnu vyšlo první číslo vlastivědného periodika „Památky –
Nové vlastivědné
periodikum

příroda – život“, které začalo vydávat okresní vlastivědné muzeum
v Chomutově.

Akademičtí
Restaurování soch
na kostele sv.
Ignáce

sochaři

Hanzl

a

Pícha

obnovili

v květnu

restaurátorské práce na sochách v průčelí kostela sv. Ignáce na
chomutovském náměstí, přerušené na podzim loňského roku. Venkovní
úprava kostela měla být dokončena ještě v roce 1963.

1. května se na dvacet tisíc obyvatel zúčastnilo prvomájové
manifestace na chomutovském hlavním náměstí. V deset hodin ji
1. máj

zahájily hymny ČSSR a SSSR, po kterých následovaly projevy
vedoucího tajemníka OV KSČ v Chomutově Jiřího Procházky a
tajemníka Ústřední rady odborů Františka Káchy. Manifestaci
zakončila přehlídka alegorických vozů.

IX

25. května zahájila estráda umělců z Německé demokratické
republiky v přírodním amfiteátru Kamencového jezera pátý ročník
„Chomutovského kulturního léta“. V jeho rámci se uskutečnily
následující koncerty a divadelní představení (v případě nepříznivého
počasí se konaly na zimním stadiónu):
20. června „Tři chlapi v chalupě“, divadlo S.K. Neumanna,
Praha, herci Lubomír Lipský a Jan Skopeček;
V. Chomutovské
kulturní léto

23. června „Velký letní karneval“ s vystoupením Evy Pilarové,
Waldemara Matušky, Karla Štědrého a dvojice komiků Felix
Holzmann-Vlastimil Budín. Tento pořad část diváků roztrpčil, protože
E. Pilarová nepřijela vůbec a W. Matuška až ve 21.30 hod.
14. července „Zkrocení zlé ženy“, herci Vlasta Chramostová,
Ilja Prachař, Martin Růžek;
27. července „Velká benátská noc“ s tanečním a estrádním
orchestrem Zdeňka Marata, s nímž vystoupila francouzská šansoniérka
Monique Morelli, řecká pěvkyně Francezska Iakovidou a polská
zpěvačka Rena Rolska. Návštěvníci se mohli projíždět po jezeře
v osvětlených lodích a celá slavnost byla zakončena ohňostrojem.

V neděli 2. června proběhla v Chomutově tzv. krajská směna.
Zaměstnanci průmyslových závodů nastoupili na svá pracoviště stejně
Krajská směna

jako v běžný pracovní den, úředníci, studenti a pracovníci z resortů
obchodu a služeb pomáhali zemědělcům při okopávání a jednocení
cukrové řepy nebo pracovali na stavbách. Kvůli této směně se také
nekonala celá řada nedělních sportovních utkání.

X

14. června odsouhlasila rada MěstNV zřízení doplňkové
rozpočtové kapitoly ve výši 50 000 Kčs, určené na postavení letního
kina. Podle usnesení rady ze 4. října měla být do konce roku 1963
Letní kino

hotovy elektrické rozvody a ve VTŽ vyrobena ocelová konstrukce o
váze 7 500 kilogramů pro promítací plátno. Osazení hlediště sedačkami
a sadové úpravy měly být provedeny v příštím roce tak, aby letní kino
mohlo zahájit činnost 15. června.

Na svém zasedání 14. června se rada MěstNV opět zabývala
zbořením budovy děkanství č.p. 2 na chomutovském náměstí, kvůli
jejímu „technickému stavu úplného opotřebení a odstranění vzhledové i
komunikační závady… Přitom tato budova není ani z hlediska kulturněNávrh na demolici
děkanství č.p. 2

historického ani architektonické hodnoty chráněna a naopak zastírá
pohled na zajímavé renesanční průčelí i štít kostela, přitom stíní
průčelí 2. ZDŠ“ na Husově náměstí. Náhradou za uvolněnou budovu
děkanství nabízelo město litoměřické konzistoři dům č.p. 88 na
náměstí.

28. června projednávala rada MěstNV zprávu o zvyšování
úrovně a kulturnosti v chomutovských závodech veřejného stravování.
Konstatovalo se v ní, že, „velká část závodů zdaleka neuspokojuje
Zpráva o stavu
chomutovského
pohostinství

požadavky spotřebitelů jak kvalitou jídel, tak rozsahem sortimentu…;
vážným nedostatkem je nedodržování základních hygienických předpisů
ve výrobních místnostech…; obsluhující zaměstnanci vesměs nevěnují
hostům potřebnou péči a nesnaží se důslednou nabídkou, pozornou a
pečlivou obsluhou hosta uspokojit…; většina závodů potřebuje
vymalovat…“.

XI

Na svém zasedání 28. června se rada MěstNV zabývala
programem plánové výstavby sídliště „Pod Černým vrchem“, kterým
měla být zastavěna volná plocha mezi Kadaňskou a Lipskou ulicí.
Stavební program
sídliště „Pod
Černým vrchem“

Zásady, stanové v projednávaném programu, měly být dále detailně
rozpracovány

v podrobném

územním

plánu.

Realizaci

dalších

projektových prací i výstavby samotného sídliště brzdila nutnost
přeložení železniční trati Chomutov-Vejprty, o níž nebylo jasné, zda
bude provedena před rokem 1980 nebo až po něm.

7. července se konaly doplňovací volby do městského
národního výboru. Ve volební obvodě č. 3 byl za Jiřího Loskota nově
zvolen Václav Sazama, ve volebním obvodě č. 64 za Karla Jonáše
Doplňovací volby
do národního
výboru

Bohumila Solanská a ve volebním obvodě č. 74 za Josefa Roubala
Roman Kobylka. Dále proběhly doplňovací volby ve dvou nově
utvořených volebních obvodech č. 84 a 85, kde byli zvoleni Jaroslav
Holopírek a Jiří Popelka. Nově zvolení poslanci složili slib na
plenárním zasedání MěstNV 11. září.

V důsledku soustřeďování správy státního bytového fondu do
bytového hospodářství národních výborů mělo s platností od 1. ledna
Převod bytového
majetku VTŽ na
národní výbor

1964 dojít k převodu bytového majetku VTŽ do správy chomutovského
městského národního výboru. Celkem se jednalo o 1 234 bytové
jednotky. Společně s nimi měly VTŽ národnímu výboru převést 15
zaměstnanců údržby obytných domů, 6 topičů, 2 administrativní síly a
nákladní auto Škoda 706 se řidičem a závozníkem včetně příslušných
mzdových fondů. Zásady převodu schválila rada MěstNV 26. července.

XII

26.

července

projednala

rada

MěstNV

organizování

protipožárních žňových hlídek. Z občanů Chomutova ve věku 18-50 let
(s výjimkou těch, kteří pracovali ve směnném provozu na dolech,
v těžkém průmyslu, na železnici apod.), byly utvořeny dvojice, které,
vybaveny zvláštními průkazy, páskami na rukávech a baterkami, měly
ve čtyřhodinových směnách (od 21.00 do 1.00 a od 1.00 do 5.00 hod .)
Žňové hlídky

procházet následující trasy:
1.) Beethovenova ulice – ZJF – dvůr Anna – Pražská ulice a
zpět;
2.) Pražská ulice – silnice do Droužkovic – dvůr Anna a zpět;
3.) Mostecká ulice – Vinohrady – VTŽ – gymnázium –
Kamencové jezero a zpět.
Předpokládané období jejich činnosti mělo trvat od 1. srpna do
10. září.

26. července se rada MěstNV zabývala situací v „Městském
stavebním podniku“. Ten vznikl vyčleněním z „Městské údržby“
s platností od 1. ledna 1962 (ke skutečnému rozdělení obou organizací
došlo 20. února), a měl se starat o stavební opravy bytového fondu. Od
Městský stavební
podnik

samého začátku se potýkal s nedostatkem pracovníků, a to kvůli
„značné stavební konjuktuře na našem okrese, kde se v současné době
provádí celá řada důležitých staveb, které jsou vládním úkolem a kde
pochopitelně dělníci jsou preferováni i mzdově“.

Nedostatek

pracovníků z části nahrazovali brigádníci, plnit plán se ale „Městském
stavebnímu podniku“ nedařilo.
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23. srpna projednala rada MěstNV zásady organizace a členění
„Bytového podniku města Chomutova“. Jeho posláním byla správa
bytového fondu v majetku městského národního výboru, zajištění
Přípravy na
založení Bytového
podniku města
Chomutova

údržby, drobných generálních oprav, výroby a distribuce tepelné
energie. Měl v sobě integrovat dosavadní domovní správy, kotelny a
městský stavební podnik a bylo navrženo jeho rozdělení do pěti
organizačních stupňů: 1.) domovní správa, 2.) stavební údržba, 3.)
tepelné hospodářství. 4.) doprava a 5.) správa podniku. Podnik měl
vzniknout s platností od 1. ledna 1964, jeho ustanovení bylo ale
dočasně pozastaveno.

V září bylo pod Klínovcem u Loučné předáno do užívání
zařízení „Zámeček“, rekreační středisko zaměstnanců VTŽ Chomutov
„Zámeček“ pod
Klínovcem otevřen

s prozatímní kapacitou 38 lůžek, která se měla ještě rozšířit po opravě
sousední budovy. Přestavba „Zámečku“ byla zahájena v únoru, kdy
VTŽ převzaly budovu do vlastnictví.

20. září projednala rada MěstNV návrh vyhlášky o chovu
drobného domácího zvířectva, která nahradila starší vyhlášku
Vyhláška o chovu
drobného zvířectva

městského národního výboru z 2. května 1958. Nová vyhláška
zakazovala chov drobného užitkového zvířectva ve středu města,
ohraničeném dnešními ulicemi Školní, Beethovenovou, Riegrovou, Na
příkopech, Mosteckou, Čelakovského, Zborovskou a Wolkerovou a ve
všech sídlištích.

Manifestace k 25.
výročí mnichovské
dohody

27. září se na sedm tisíc občanů zúčastnilo na chomutovském
náměstí 1. máje manifestace k 25. výročí mnichovské dohody. Hlavní
projev pronesl náměstek ministra zahraničních věcí Otto Klička.
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V posledních dnech září a prvních týdnech října se vedení
městského národního výboru potýkalo s kritickou situací ve sklizni
cukrové řepy a brambor. Národní výbor měl zajistit sklizeň brambor
z více než tisíce hektarů cukrovky na 130 hektarech polí v Bílencích a
ve Střezově. Zajištěné a plánované brigády stačily pouze na sklizeň
Kritická situace ve
sklizni cukrovky a
brambor

cukrové řepy z poloviny.
Pomocí občanských výborů tak měly být do sklizňových prací
zapojeni i další obyvatelé Chomutova. 4. října rada MěstNV
konstatovala, že stále nejsou sklizeny brambory z jednoho tisíce
hektarů a hlavní zdroj pracovních sil při jejich sklizni tvoří školní děti a
rozhodla se projednat otázku zabezpečení sklizně s důchodci ve věku
do 65 let.
4. října se rada MěstNV zabývala činností závodních klubů
(ZK) ve městě. Nejvšestrannější byl ZK VTŽ a druhým nejlépe

Závodní kluby

pracujícím byl ZK ČSD. Závodní kluby podniků místního hospodářství
a Dolu Jana Švermy pořádaly spíše menší akce.

Podle zprávy o stavu zahrádkářství ve městě, projednané radou
MěstNV 1. listopadu, se drobné zahrady rozprostíraly na ploše o
celkové výměře 28,85 hektaru. Hospodařilo na nich 626 samostatných
Zahrádkáři

zahrádkářů a 493 zahrádkáři, sdružení v devíti zahrádkářských
koloniích (pět těchto kolonií bylo na pozemcích ČSD). Velikost
pronajímaných zahrad se pohybovala od dvou do osmi arů, v koloniích
pak dosahovala v průměru asi tři ary.

Vystoupení
československých
krasobruslařů

V sobotu 2. listopadu večer sledovalo na chomutovském
zimním stadiónu okolo devíti tisíc diváků pásmo vystoupení nejlepších
československých krasobruslařů. Největší pozornosti na sebe přilákala
vystoupení dvojice sourozenců Romanových.
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5. listopadu vystoupilo v rámci oslav měsíce československoDivadelní
představení hry P.
Karvaše „Jizva“

sovětského přátelství Divadlo československé armády se hrou Petra
Karvaše „Jizva“. V hlavních rolích se představili Ilja Prachař, Antonie
Hegerlíková, Jiřina Jirásková, Jiří Vala a Čestmír Řanda.

7. listopadu byl zahájen VII. ročník chomutovského divadelního
festivalu ochotnických souborů. Během následujících sedmi týdnů se
divákům mohli diváci shlédnout následující představení: „Hurdyjáda a
Skorokodýl“ (Kladivadlo Kadaň), „Hamlet IV.“ (Divadlo hudby a
VII. chomutovský
divadelní festival
ochotnických
souborů

poezie Závodního klubu Dolu Jan Šverma), „Smrt guvernéra“
(Dramatický

soubor

Jirásek

Závodního

klubu

pracujících

ve

Vejprtech), „Past“ (Divadelní soubor VTŽ Chomutov), „Před večeří“
(Divadelní soubor Tyl Závodního klubu elektrárny Ervěnice-Jirkov) a
„Teta z Bruselu“ (Divadelní soubor Osvětové besedy v Lounech).

11. listopadu navštívila chomutovské válcovny a železárny
delegace politiků a poslanců ze Sovětského svazu v čele s maršálem
Návštěva maršála
I. S. Koněva

SSSR Ivanem Stěpanovičem Koněvem. Po prohlídce továrny zavítali
ještě do dolu „Koněv“ v Dřínově.

15. listopadu se rada MěstNV rozhodla zadat Vojenskému
projektovému ústavu v Praze vypracování plánů na stavbu lázní
Projekt stavby
městských lázní

v Chomutově, což bylo hlavním předpokladem pro zařazení jejich
stavby do plánu investic. Celková orientační cena lázní měla být
15 000 000 Kčs, projekt měl stát tři sta tisíc korun a měl být zhotoven
v letech 1964-1965.
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V neděli 17. listopadu odpracovali zaměstnanci Veřejných
Mimořádná
pracovní směna
zaměstnanců
sběren šatstva a
prádla

služeb města Chomutova mimořádnou bezplatnou dopolední směnu.
Sběrny šatstva a prádla měly den ten otevřeno od osmi do dvanácti
hodin, aby si z jejich přeplněných skladů mohli vyzvednout své věci i ti
občané, kteří pro své pracovní zaneprázdnění nemohli sběrny navštívit
v jejich normální otevírací době.

Havířům dolu „Jan Žižka“ se podařilo splnit celoroční plán
Splnění plánu na
dole „Jan Žižka“

těžby uhlí už 30. listopadu; a do konce roku tak vytěžili ještě dalších
88 000 tun uhlí navíc.

V roce 1963 proběhla v Chomutově prověrka bytových
jednotek. Týkala se nejen bytů v majetku města, ale i soukromých bytů
v rodinných domcích. S jejími výsledky se rada MěstNV seznámila 13.
prosince. Byl prověřen celkem 9 151 byt (a na osm set jich ještě
zbývalo prověřit), z čehož 4 962 byty byly s příslušenstvím a 4 189
Prověrka bytových
jednotek
Celkový přehled

bytů bez příslušenství. Velikost a počet prověřených bytů byly
následující (u vícepokojových bytů byla jedna z místností vždy
kuchyní):
počet
místností
1
2
3
4
5
6
7

počet bytů

obývá osob

369
2 391
4 121
1 866
372
30
2

489
6 140
14 532
7 800
1 718
160
9
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průměrný počet
osob na byt
1,33
2,57
3,53
4,18
4,61
5,33
4,50

Detailnější pohled na obývanost bytů podle jejich velikosti
vypadal poněkud jinak. Z 369 bytů o jedné místnosti jich pouze 75
mělo sociální příslušenství a ve dvaceti bydleli více než dva lidé
Prověrka bytových
jednotek
Byty o jedné
místnosti

počet osob
1
2
3
4
5
6
7
8
bytů celkem

příslušenství
ano
ne
55
225
16
53
3
11
4
1

75

1
294

bytů celkem
280
69
14
4
1
0
0
1
369

Bytů 1+1 bylo téměř 2 400, ale jen ve 488 bylo sociální
příslušenství a téměř polovina byla považována za přeplněné, protože
v nich žili více než dva lidé.

Prověrka bytových
jednotek
Byty 1+1

příslušenství
počet osob ano
ne
1
80
394
2
177 700
3
124 385
4
81
280
5
22
97
6
3
27
7
8
8
9
9
1
1
10
2
bytů celkem 488 1903
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bytů celkem
474
877
509
361
119
30
8
9
2
2
2391

Byty 2+1 představovaly nejčastější velikost v chomutovské
bytové výstavbě a více než polovina z nich měla vlastní sociální
příslušenství. Třiaosmdesát z nich nebylo dostatečně využito (bydlela
v nich jen jedna osoba) a v 737 bydleli více jak čtyři lidé (a tudíž byly
označeny jako přeplněné).

Prověrka bytových
jednotek
Byty 2+1

příslušenství
počet osob ano
ne
1
31
52
2
438 378
3
878 427
4
812 368
5
285 170
6
58
51
7
114
32
8
6
12
9
1
5
10
1
11
1
12
1
bytů celkem 2625 1496

bytů celkem
83
816
1305
1180
455
109
146
18
6
1
1
1
4121

Byty 3+1 byly třetím nejpočetněji zastoupeným typem a jen
necelá čtvrtina neměla sociální zařízení. Přeplněných bylo jen 84
bytových jednotek, kde žilo sedm a více lidí. Nedostatečně využity
byly 132 byty. Většinou se jednalo (stejně jako v případě bytů 2+1) o
Prověrka bytových
jednotek
Byty 3+1

byty v soukromých rodinných domcích.
počet osob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
bytů celkem
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příslušenství
ano
ne
3
8
72
49
306
92
599 116
315
69
122
31
38
8
11
14
5
2
1
1
1
1
1
1
1473 393

bytů celkem
11
121
398
715
384
153
46
25
7
1
2
1
2
1866

Poslední významěji zastoupenou velikostí bytové jednotky byly
byty 4+1 (celkem 374, z toho čtvrtina bez sociálního příslušenství).

Prověrka bytových
jednotek
Byty 4+1

počet osob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
bytů celkem

příslušenství
ano
ne
1
9
7
26
21
100
29
76
18
40
15
10
2
11
1
3
3
1
1
278
96

bytů celkem
1
16
47
129
94
55
12
12
6
1
1
374

13. prosince projednala rada MěstNV program plánové
výstavby sídliště v oblasti dosud nezastavěných ploch podél silnice
z Chomutova do Březence. Sídliště bylo připravováno jako reakce na
situaci v bytové výstavbě po roce 1970, kdy měly být zastavěny
Program plánové
výstavby nové
sídliště Březenecká

všechny volné plochy uvnitř města. Nové sídliště se mělo rozkládat na
ploše asi sto hektarů, bylo rozděleno do dvou okrsků, označených č. 9 a
10, a měly jej tvořit byty pro 10 500 obyvatel. Zásady, stanové
v projednávaném programu, měly být dále detailně rozpracovány
v podrobném územním plánu.
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Kronika města Chomutova
1963
(dodatečný zápis)
Z archivních pramenů sestavil v roce 2007 Petr Rak.
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