Kronika města Chomutova

1965
(dodatečný zápis)

Za účasti 75 poslanců s 362 hostů se 6. ledna konalo
v závodním klubu dopravy a spojů v Jiráskově ulici plenární zasedání
městského národního výboru (MěstNV). Schválilo zprávu o činnosti
rady MěstNV v listopadu a prosinci 1964; rozpočet města na roku 1965
Plenární zasedání
MěstNV

(ve výši 15 187 500 a s vyrovnanou příjmovou a výdajovou částí);
začlenění Komunálních služeb Vejprty do Veřejných služeb města
Chomutova s platností od 1. 1. 1965 a závazek města Chomutova na
počest 20. výročí osvobození ČSSR Rudou armádou.

Na zasedání 15. ledna rozhodla rada MěstNV o zrušení
Zrušení vstupného
do akvária

vstupného do akvária v městském parku „v důsledku ekonomické
neúčinnosti a v rámci celospolečenského zájmu na šíření osvěty“.

15. ledna rada MěstNV schválila akční programový plán na rok
1965. Měl celkem 63 bodů, věnovaných zejména:
a) údržbě veřejných staveb a čistotě města (výměna n nabarvení
zábradlí podél Chomutovky, oprava hřbitovních kaplí na hlavním
hřbitově a v Horní Vsi, úpravy po demolicích, úpravy chodníků,
postavení dětských hřišť na rohu Kochovy a Prokopovy ulice a na třídě
Akční programový
plán na rok 1965

SČSP – dnešní Lipská ulice, oprava městské věže);
b) obchodu a službám (dokončení vybudování rychločistírny a
autoservisu, vydávání záručních listů na všechny opravy, zlepšení
hygieny v restauracích a jídelnách);
c) bytovému fondu (opravy fasád, odstranění všech kolaudačních závad
v nových bytech, zajištění plynulých dodávek tepla z kotelen);
d) zdravotnictví (zkrácení čekací doby pacientů na ošetření
v poliklinice).

II

Čtvrtletní kulturně
osvětové plány

Rada Měst NV také schválila 15. ledna kulturně osvětový plán
na I. čtvrtletí roku 1965. Plánem na II. čtvrtletí se zabývala 26. března,

Na úseku výstavby schválila 15. ledna rada MěstNV ustanovení
užší komise pro přestupky na úseku výstavby (měla se zabývat
přestupky a porušováním územního plánu, stavebního řádu, vodního
Zřízení komise pro
přestupky na úseku hospodářství a při předávání dokončených staveb) a vyslovila souhlas
výstavby
se zřízením útvaru hlavního architekta pro sídlištní aglomeraci
a
Chomutov-Jirkov (s počtem asi třicet zaměstnanců, který měl
útvaru hlavního
architekta
zajišťovat komplexní řešení výstavby v obou městech) a předložila
tento návrh k projednání radě okresního národního výboru (ONV).

28. ledna se rada MěstNV na svém zasedání zabývala
hodnocením práce 37 občanských výborů v letech 1963-1964. Za
Hodnocení práce
největší akci byl považována výstavba koupaliště pod Černým vrchem
občanských výborů
(tzv. „Kačák“), které provedl občanský výbor č. 1 (plocha koupaliště
3 000 čtverečních metrů a hodnota cca 180 000 Kčs).
Občanské výbory také měly v jarním a letním období zajišťovat
účast občanů na brigádách, pomáhajících Státnímu statku Střezov a
Jednotného zemědělského družstva (JZD) Hrušovany (jednocení a
sklizeň cukrovky na ploše 160 hektarů) a Státnímu statku Křimov
Příprava
zemědělských
brigád

(sklizeň brambor). Kromě nich se do brigád na pomoc zemědělství
zapojovali hlavně starší žáci základních devítiletých škol (ZDŠ),
středoškolští studenti a další složky Národní fronty (NF), především
členové zahrádkářských kolonií, zajišťující také sklizeň sena.
Organizaci a zabezpečení jarních brigád projednala rada
MěstNV na svém zasedání 26. dubna.

III

Rada MěstNV projednala 28. ledna zprávu o činnosti sboru pro
občanské záležitosti za rok 1964 a jeho hlavní úkoly pro roku 1965.
V roce 1964 mimo jiné jeho členové pogratulovali k významnému
životnímu jubileu obyvatelům Chomutova (12 jich oslavila 90. a 37 80.
Činnost sboru pro
narozeniny), začali pravidelně vítat a zapisovat do pamětní knihy nové
občanské záležitosti
chomutovské občany (v roce 1964 se na území města narodilo 1 590
v roce 1964
dětí) a zorganizovali cyklus přednášek pro mladé manžele a snoubence,
nazvaný „Snoubenecká abeceda“. Celkem se jednalo o čtyři večery,
nazvané: „Lékař hovoří o citových vztazích a pohlavním životě“,
„Právník hovoří o rozvodech a novém zákonu o rodině“, „Estetika,
kultura bydlení a hospodaření v rodině“ a „Kultura odívání“.

28. ledna rada MěstNV dále schválila:
Prodej rodinných
domků a
personální změny

a) prodej rodinných domků č. p. 1531, 2470, 2765 a 2811 a
b) personální změny ve vedení Bytového podniku města Chomutova a
Veřejných služeb města Chomutova.

30. ledna byl po generální opravě byl znovu otevřen rekreační
objekt Třetí mlýn v Bezručově údolí, který v době stavby vodního díla
Křimov v padesátých letech sloužil jako ubytovna stavbařů a patřil
národnímu podniku (n.p.) Vodní stavby. Ten jej v roce 1962 převedl
Otevření hotelu
Třetí mlýn

n.p. Restaurace Chomutov a během roku 1964 byl objekt nákladem
931 000 Kčs přestavěn na hotel a nově vybaven. Restaurace nabízela
místa 150 návštěvníkům a kapacita ubytování byla 45 lůžek, každý
pokoj měl tekoucí teplou a studenou vodu a sprchový kout. V době
svého otevření byl nejlépe vybaveným ubytovacím zařízením
v Chomutově.

IV

12. února projednala rada MěstNV konkrétní řešení městské
veřejné dopravy pro období let 1965-1966, její koncepční řešení pro
období do roku 1970 a řešení rekreační dopravy.
Současná městská doprava byla provozována na pěti linkách:
Městská veřejná
doprava a její
perspektivy

linka
Domovina – Údlice
Zátiší – Droužkovice
Kaplička (Kadaňská ulice) – Mostecká –
Kamencové jezero
Nádraží ČSD – autobusové nádraží
Domovina – poliklinika (Puškinova ulice)

počet autobusů
2
1
2
3
1

Přijaté řešení do budoucna počítalo s napojením okruhu městské
dopravy na okrajové části města a spádové oblasti obcí Černovice,
Spořice, Jirkov a Pravice. Rekreační doprava měla být zajištěna do
lokalit Třetí mlýn, Blatno a Zákoutí, Křimov a Výsluní, Boleboř a
Svahová, Nechranice, Dřínov a Klínovec.
Při kontrole plnění usnesení o městské dopravě 16. července
rada MěstNV konstatovala, že se stav oproti počátku roku nezměnil,
není zajištěna doprava k Horskému hotelu Partyzán, městská doprava
nenavazuje na příjezdy vlaků a není v ní zavedena přestupní jízdenka.

Rada MěstNV se 12. února také zabývala programem výstavby
pro vypracování podrobného územního plánu středu města, který
Příprava nové
výstavby ve středu
města

připravoval cestu k demolici původní zástavby v ulici Palackého,
Žižkova náměstí, dolní části Blatenské a Borovské ulice; a několika
připomínkami, týkajícími se rozšíření občanské vybavenosti jej
schválila.

Dále rada MěstNV 12. února projednala a schválila:
a) plán jarního úklidu, zvelebovacích prací k 20. výročí osvobození
Plán jarního úklidu

ČSSR Rudou armádou a ideový návrh na výzdobu města k tomuo
výročí;

V

b) komplexní rozbor hospodaření městského národního výboru a jeho
Rozbor
hospodaření
MěstNV za rok
1964

organizací (Veřejné služby města Chomutova, Bytový podnik města
Chomutova, Technické služby města Chomutova a Městského
stavebního podniku v Chomutově) za rok 1964;
c) prodej domu č.p. 2427;

Prodej domu,
stížnosti,
personální změny a
rozšíření
zdravotnických
obvodů

d) informativní zprávu o stavu stížností za II. pololetí roku 1964;
e) personální změny v komisích městského národního výboru a
f) výhledový plán rozšíření zdravotnických obvodů v Chomutově do
roku 1970.

12. února se začaly konat volební schůze do občanských
výborů. V jednotlivých obvodech probíhaly postupně až do 11. března.
Volby do
občanských výborů
Průběhem voleb a nejbližší činnosti nově zvolených občanských
výborů se rada MěstNV zabývala 26. března.

17. února se v závodním klubu dopravy a spojů v Jiráskově ulici
konal plenární zasedání MěstNV, jehož se zúčastnilo 75 poslanců a 119
hostů. Jeho účastníci schválili:
a) výsledky hospodaření městského národního výboru za rok 1964,
Plenární zasedání
podle kterých činily skutečné výdaje města 19 686 282,15 Kčs a výdaje
MěstNV a výsledky
hospodaření města 17 949 219, 38 Kčs;
za rok 1964
b) akční programový plán rozvoje Chomutova, projednaný radou
MěstNV 15. ledna;
c) harmonogram celoměstských investičních akcí „Z“ na rok 1965 a
d) personální změny v podnicích, organizacích a komisích městského
národního výboru.

Festival dětských
divadelních
představení

Od 17. února do 17. března proběhl v Závodním klubu dopravy
a spojů v Jiráskově ulici divadelní festival dětských představení.
Divadelní soubory z Chomutova a Jirkova na něm uvedli čtyři hry.

VI

25. února se na náměstí 1. máje sešlo na jedenáct tisíc obyvatel
Únorová
manifestace

města, aby si připomněli 17. výročí únorových událostí. Na manifestaci
byla schválena rezoluce, odsuzující nezákonný postup USA v jižním
Vietnamu.

26. února se rada MěstNV zabývala zprávou o zabezpečení
občanské vybavenosti (jesle, mateřské školky, školy, obchody a
provozovny služeb). Podle zprávy bylo v Chomutově rozestavěných
devět objektů s předpokladem dokončení v roce 1965, dalších sedm
Stav občanské
vybavenosti

objektů s termínem dokončení v roce 1966 a oproti plánu se vůbec
nepočítalo se zahájením výstavby objektů služeb v Horní Vsi a
přístavby ke 3. ZDŠ v ulici Na příkopech. Po projednání zprávy
upozornila rada nadřízené orgány „na neudržitelný stav při
zabezpečování rozestavěnosti a výstavby nových objektů občanských
zařízení“ a zdůraznila potřebnost přístavby školy v ulici Na příkopech.
Na tuto problematiku navazovala zpráva o optimalizaci sítě
obchodu a služeb. Ta dělila Chomutov do osmi okrsků – 1. oblast
současné Školní ulice, 2. střed města; 3. oblast Mostecké ulice, 4.)

Optimalizace sítě
obchodu a služeb

oblast kolem Zborovské ulice, 5.) oblast kolem Kadaňské ulice, 6.)
oblast kolem dnešní Lipské ulice, 7.) oblast bývalé Horní Vsi a 8.)
Zátiší – a konstatovala, že konečné uspokojivé řešení obchodní sítě
bude možné až po ukončení výstavby velkých sídlišť v Horní Vsi.

28. února postihla Chomutovsko sněhová kalamita, kvůli které
musely být odvolány některé připravované sportovní závody.
Sněhová kalamita

V horských oblastech zůstala téměř souvislá sněhová pokrývka až do
konce dubna.

VII

Kategorizace žadatelů o byt, kterou přijala rada MěstNV 24.
ledna 1964 se ukázala jako nedostatečná, protože nepřihlížela
Změny
v kategorizaci
žadatelů o byt

k systému občanských výborů, jejichž zástupci se pohovorů s žadateli o
byt také účastnili. 12. března proto rada MěstNV souhlasila
s částečným přehodnocením této kategorizace. O byt v této době žádalo
286 osob, bydlících v Chomutově a173 osob, žijících mimo město.

12. března rada MěstNV schválila politicko-organizační
Přípravy oslav
20. výročí
osvobození

zabezpečení oslav 20. výročí osvobození Československa Rudou
armádou, které měly vyvrcholit ve dnech 1. – 9. května.

Plénum městského národního výboru, které se za účasti 73
poslanců a 89 hostů sešlo 18. března opět v závodním klubu
v Jiráskově ulici, se mimo jiné zabývalo dokumentem o zdravotnictví,
který kritizoval velké průmyslové podniky ve městě za vypouštění
Plénum MěstNV a
stav životního
prostředí v
Chomutově

znečištěných odpadních vod a upozornil na znečišťování ovzduší.
Státní norma, povolující roční spad popílku a exhalací ve výši
maximálně 150 tun, dosáhla v roce 1964 v Chomutově průměrné
hodnoty 156 tun. Kromě průmyslových exhalací a lokálního vytápění
bylo za další zdroj znečištění v zimních měsících označeno i sypání
chodníků a ulic škvárou a popelem. Plénum proto svým usnesením
zakázalo používat pro zimní posyp škváru.

VIII

26. března se rada MěstNV na svém zasedání zabývala:
a) Zprávou o činnosti Místního lidového soudu při MěstNV Chomutov
Činnost Místního
lidového soudu při
MěstNV

za rok 1964. Oproti roku 1963 došlo k podstatnému vzestupu provinění
proti socialistickému soužití a proti pracovní kázni (z 86 na 144 a z 21
na 62 případů). Před soudem stanulo celkem 349 osob, nejvíce (280)
jich pocházelo z dělnického prostředí.

Stav silnic po zimě

b) Stavem městských komunikací po zimním období 1964/1965 a
harmonogramem odstranění zjištěných závad

Příprava
slavnostního
zasedání pléna
MěstNV

c)

Politicko-organizačním

zabezpečením

slavnostního

zasedání

městského národního výboru k 20. výročí osvobození Československa
Rudou armádou, plánované na 6. května.

Na podnět ONV udělila 26. března rada MěstNV čestné
občanství města Chomutova „soudruhům Govorovovi, Ivanovovi a
Udělení čestného
občanství

Vojkovovi (správně Gojkovovi). Jmenovaní soudruzi zúčastnili se
osvobození našeho města“.

21 března se na Hasištejně konal VI. jarní sraz turistů, kterého
Jarní sraz turistů

zúčastnilo asi 650 dětských i dospělých milovníků chůze a pohybu
v přírodě.

6. dubna vyšlo první číslo podnikového časopisu Válcoven trub
a železáren (VTŽ) Chomutov „Ocelář“. Měl čtyři strany a začal
Nové podnikové
noviny

vycházet místo dosavadních dvou podnikových časopisů – „Plamen“,
určeného pro VTŽ a „Fučíkovi“, určeného po Závod Julia Fučíka
(pobočný závod VTŽ).

IX

9. dubna vzala rada MěstNV na vědomí zprávu o plánovaném
rozvoji JZD Chomutov do roku 1970, která konstatovala, že jeho
výroba je rozmístěna ve třech decentralizovaných komplexech – chov
skotu v Bezručově ulici (kolem bývalé návsi Horní Vsi), zelinářství
v nynější Pražské ulici a ovocnářství na Březencké ulici. Kvůli
nejasnostem se stavbou nového kravína představovalo do budoucna
JZD Chomutov

největší problém přemístění živočišné výroby z Bezručovy ulice, kde
měla probíhat asanace a výstavba nových sídlišť.
Chomutovským JZD se rada MěstNV zabývala již předtím 28.
ledna, kdy schválila jeho stanovy, vypracované podle vzorových stanov
JZD, přijatých dne 26. dubna 1964 na VI. celostátním sjezdu JZD a
následně schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 17. července
1964; a 12. února, kdy projednala plán jeho jarních prací. 26. dubna
pak vyhodnotila výsledky plnění plánu zemědělské výroby za I.
čtvrtletí.

9. dubna rada MěstNV dále:
a)rozhodla o uvolnění domu č.p. 1319 v Čelakovského ulici a o jeho
Nové jesle
a
požární ochrana

přestavbě na dětské jesle a
b) schválila zprávu o současném stavu požární ochrany ve městě.

X

26. dubna se rada MěstNV zabývala situací v kotelnách,
Kotelny

dodávající teplo nově postaveným sídlištím a nedobrým stavem při
odstraňování kolaudačních závad v novostavbách.
Do konce června 1965 měly být odstraněny všechny závady
v domech, zkolaudovaných do konce roku 1964; nápravu se ale zatím
podařilo zajistit pouze u 19 domů na sídlišti v Horní Vsi a u dalších 27
domů zatím nebyl tento úkol splněn. Zprávu o tom, v jakém stavu se

Kolaudační závady

odstraňovaní těchto závad nachází, pak rada MěstNV projednala 30.
července. Téhož dne také rada konstatovala, že práce na odstraňování
nedostatků v kotelnách Bytového podniku města Chomutova před
nadcházející topnou sezónou stagnují a jejich investiční stav je
nedostatečný.
24. září se v rozsáhlé diskusi na zasedání rady MěstNV
konstatovalo, že s opravami kotelen se mělo začít dříve než o
prázdninách, protože opravená zařízení po několika dnech znovu
přestávají fungovat a opětovné opravy už není moc času. Diskutující

Příprava kotelen
na topnou sezónu

znovu uváděli příklady havarijních stavů v některých kotelnách a
kritizovali kvalitu dodávaného uhlí. 22. října konstatoval na schůzi rady
MěstNV předseda Chuchel, že nedostatky v kotelnách přetrvávají a že
bude potřeba získat pracovníky pro údržbu kotelen a zajistit náhradní
díly, aby bylo možné provádět rychlé opravy.
27. dubna do Chomutova přijel gardový plukovník Ivan
Semjonovič Govorov a následujícího dne gardový plukovník Ivan
Vasilijevič Bojko. (Program jejich pobytu v Chomutově, který měl
trvat až do 10. května. projednala rada MěstNV 9. dubna.) Zahrnoval
mimo jiné letecký výlet nad Chomutovskem a Krušnohořím, návštěvy
průmyslových závodů, elektráren, Klínovce a případně i Karlových

Návštěva
sovětských vojáků

Varů.
Třetí pozvaný sovětský voják, generál G. I. Ivanov, byl členem
vládní delegace SSSR a Chomutov navštívil pouze na několik hodin
dne 6. května, kdy bylo všem třem vojákům na slavnostním zasedání
městského národního výboru bylo uděleno čestné občanství města
Chomutova.

XI

30. dubna přicestovala do Chomutova sedmdesátičlenná
skupina sportovců z Německé demokratické republiky (NDR) – 22
fotbalisté, 24 volejbalisté, 17 házenkářů , dvě cvičenky základní tělesné
výchovy a pět funkcionářů. Zúčastnili se oslav 1. máje a odpoledne
Sportovci z NDR

téhož dne sehráli přátelské zápasy (fotbalisté v Bílině, volejbalisté
v Klášterci nad Ohří a v Kadani a házenkáři v Kovářské). Následující
den pokračovali ve sportovních zápasech v Chomutově a v noci se
vrátili zpět domů.

Prvomájové manifestace se podle údaje z okresních novin
Prvomájová
manifestace

zúčastnilo v Chomutově 31 000 občanů, což bylo o šest tisíc více než
v loňském roce.

Ve dnech 6. až 9. května vyvrcholily oslavy 20. výročí
osvobození Československa. 6. května se konalo slavnostní plenární
zasedání městského národního výboru v Závodním klubu dopravy a
Oslavy
20. výročí
osvobození
Československa

spojů v Jiráskově ulici (jeho přípravě byla věnována mimořádná schůze
rady MěstNV 29. dubna), 7. května pak společné slavnostní zasedání
okresního výborů (OV) KSČ, OV Národní fronty (NF) a ONV (v
Závodním klubu VTŽ) a 9. května se v prostorách letního kina a
kamencového jezera konala mírová manifestace, spojená s koncerty a
taneční zábavou.

13. května projednala rada MěstNV činnost rodičovských
Plán oprav a
údržby
chomutovských
škol

sdružení a plán zabezpečení nutných oprav a údržby v chomutovských
mateřských a základních školách. Nejkritičtější situace byla v 7. ZDŠ
v dnešní Palackého ulici, kde zatékalo do tříd, nešla otevřít okna a
elektroinstalace nebyla zasekána do zdí.
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Zpráva o rozvoji turistického ruchu, kterou se rada MěstNV
zabývala 13. května konstatovala naprostý nedostatek ubytovacích
kapacit v Chomutově (v Horském hotelu Partyzán, kde byla nedávno
Zpráva o rozvoji
turistického ruchu

zpřístupněna vyhlídková věž, bylo k dispozici 32 lůžek, v Městském
hotelu na náměstí 1. máje 64 lůžek, v hotelu Slavie 15 a v hotelu Praha
18). Většina lůžek byla ale dlouhodobě obsazena pracovníky
montážních organizací, pracujících v chomutovských továrnách.

Na zasedání rady MěstNV 21. května vyvolala rozsáhlou
diskusi zpráva o situaci v zásobování města a úrovni obsluhy
Stav zásobování
města

v obchodech a restauracích. Zpráva konstatovala nedostatečné dodávky
zejména piva, tvarohu, smetany, masa, slazených minerálních vod a
„přechodné nedostatky“ v zásobování textilem a obuví.

4. června se rada MěstNV zabývala řešením drobných
naléhavých úkolů, vyplývajících ze směrného územního plánu města,
jejichž realizace měla
Úkoly, vyplývající
ze směrného
územního plánu
města

a) reagovat na neustálé zvyšování počtů nových bytů a obyvatel
Chomutova,
b) zlepšit životní prostředí a a rozšířit možnosti příměstské rekreace,
c) stanovit další postup při rozšiřování zahrádek ve městě a
d) zajistit úpravu prostřední nově postavených sídlišť.
Perspektivnímu plánu přidělování zahrádek do roku 1970 a

Otázka zahrádek

jejich současným stavem a obděláváním se rada MěstNV dále věnovala
ještě také 2. července.
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Se vzrůstajícím počtem obyvatel stoupal i počet novorozenců.
Jak konstatovala zpráva, projednávaná radou MěstNV 4. června,
narodilo se v roce 1964 v Chomutově 638 dětí a za první čtyři měsíce
Nedostatek míst v
jeslích

roku 1965 dalších 321 dětí. V šesti chomutovských jeslí mohlo být
umístěno jen 265 dětí, žádostí o přijetí dětí do jeslí bylo více než
dvakrát tolik (567).
4. června na svém zasedání rada MěstNV dále projednala:
a) zprávu o poskytování prádelnických a čistírenských služeb

Další program
rady MěstNV

podnikem Veřejné služby města Chomutova,
b) zprávu o činnosti komise pro ochranu veřejného pořádku,
c) informativní zprávu o vyřizování stížností,
d) vyřizování spisové agendy na městském národním výboru,
e) prodej domu č.p. 2478 v Sokolské ulici a výkup domu č.p. 280
v Palackého ulici a
f) otázku III. etapy výstavby panelových domů v Horní Vsi. Její
plánování se ale nevyvíjelo podle představ zastupitelů města a 17.
prosince proto rada MěstNV vyslovila nesouhlas s investičním úkolem
výstavby III. etapy v Horní Vsi, protože „investičním úkolem není
řešena komplexnost výstavby, zejména nezbytné nároky občanské
vybavenosti prodejen, služeb, jídelny, lékárny a dalších, stejně jako
technického vybavení, telefonní ústředny, garáží, obnovy povrchů
komunikací a propojení veřejného osvětlení“.
5. a 6. června se za nepříliš příznivého počasí konala okresní
spartakiáda. Sobotní vystoupení měl muselo být přeloženo na zimní
stadión, kde místo povodně plánovaných pěti tisíc mohlo vystoupit jen

Okresní
spartakiáda

3 200 cvičenců. V neděli vystoupilo na promoklém a rozbahněném
fotbalovém stadiónu 8 300 cvičenců. Počet cvičenců i pořadí
jednotlivých vystoupení projednala rada MěstNV 23. dubna.
Jejich výkonům přihlížel i náměstek předsedy vlády a ministr
těžkého strojírenství Josef Krejčí a delegace OV Československého
svazu tělovýchovy a sportu ze slovenských Topoľčan.
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Dvaasedmdesát účastníků okresní spartakiády bylo ubytováno
v pohostinském zařízení a autokempinku Svazarmu na Druhém mlýně.
Druhý mlýn

Jeho pohostinství zatím poskytovalo pouze občerstvení a studenou
kuchyni a pro automobilisty zde byl k dostání i benzín a motorový olej.
Úplný servis pro motoristy měl být k dispozici od 1. července.
Obyvatelé bytů ve vyšších patrech nově postavených výškových
panelových domů na sídlišti Horní Ves měli během jara 1964 velké

Potíže s dodávkami potíže dodávkami vody, protože kvůli dodatečným změnám plánu
vody
výstavby nestačili vodárny pokrýt zvýšenou spotřebu vody na nových
sídlištích.

Plenární zasedání MěstNV, které se sešlo 24. června
v Závodním klubu dopravy a spojů v Jiráskově ulici, se zabývalo
Plenární zasedání
MěstNV

výsledky plnění plánu a rozpočtu za první pololetí roku 1965 a
výhledovými hospodářskými směrnicemi na léta 1966-1967.

Dlouhotrvající dešťové srážky během měsíců května a června
narušily nejen průběh okresní spartakiády, ale způsobily také vážné
problémy zemědělcům a ohrožovaly úrodu. Kvůli nevhodným
Deštivé počasí

povětrnostním podmínkám byla zrušena i okresní soutěž v orbě z 26. a
27. června až na počátek září. Ani červencové počasí se příliš
nevydařilo. Nízké teploty způsobily, že letní kino, které po otevření
v polovině roku 1964 prožívalo svou první úplnou sezónu, zůstalo
téměř bez návštěvníků.
2. července se rada MěstNV na svém zasedání zabývala

Příprava školního
roku 1965/66 a
prázdninová
činnost mládeže

přípravou školního roku 1965/66 (nejtíživější problémy s vyučovacími
prostorami měly 3. ZDŠ v ulici Na příkopech a 6. ZDŠ v Husově ulici)
a nabídkou programů prázdninové činnosti pro mládež.
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Na základě rozhodnutí ministerstva financí z 5. ledna 1961
rozhodla rada MěstNV 2. července o předání chomutovského zimního
stadiónu do trvalého užívání Ústřednímu výboru Československého
svazu tělovýchovy a sporty (ÚV ČSTV); a to s platností od 1. ledna
1957. Hodnota stadiónu byla odhadnuta na 7 093 487 Kčs; z toho
hodnota stavby činila 7 032 000 a zbytek byla hodnota pozemků a
inventáře. Provoz stadiónu měl zajišťovat KV ČSTV, samotný stadión
Předání zimního
stadiónu do
trvalého užívání
ÚV ČSTV

ale i nadále zůstal v majetku města.
Administrativní dohoda s ÚV ČSTV byla podepsána 17.
července.

ÚV

ČSTV

nesouhlasil

s bodem,

který

dovoloval

chomutovským školám a učilištím bezplatné užívání stadiónu a tento
bod byl proto z dohody vyškrtnut.
Na jednání rady MěstNV 7. ledna 1966 vyšlo najevo, že zimní
stadión ale nebyl v nejlepším stavu. Na několika místech zatékala
střecha a ačkoli byla objednána oprava, nepodařilo se jí do konce roku
1965 zrealizovat. Také kovová střešní konstrukce začínala rezivět a na
rok 1966 byl plánován její nový nátěr v hodnotě 160 000 Kčs.

15. července začala generální oprava Závodního klubu VTŽ
(městské divadlo). V jejím rámci byl upraven chodník, vstupní
Generální oprava
Závodního klubu
VTŽ

schodiště, foyer, schodiště k divadelnímu sálu a sociální zařízení. Práce
měly skončit v polovině září, protáhly se ale až do poloviny podzimu.
Činnost zahájilo 6. listopadu veřejnou nahrávkou rozhlasového pořadu
„Hlásí se Chomutov na vlně Československého rozhlasu“, zajišťovanou
ústeckým studiem.
„Chomutovské kulturní léto 1965“ – řada divadelních a
operních představení, konaných od počátku června – byla zakončeno
24. července koncertem a taneční zábavou na Kamencovém jezeře.

Chomutovské
kulturní léto

V rámci představení vystoupili zpěváci Waldemar Matuška, Karel
Štědrý, Marta Kubišová a Josef Zíma. Zájem o toto představení byl tak
veliký, že nové lavičky letního kina místy nevydržely váhu posluchačů.
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Na počátku roku 1965 byla otevřena nová samoobslužná
prodejna potravin č.p. 4061 v ulici Kosmonautů, která se stala hlavním
Nové samoobsluhy

zdrojem zásobování potravinami po obyvatele nového sídliště u
Mostecké ulice. Ve čtvrtek 29. července pak byla otevřena
samoobslužná prodejna potravin č. p. 4062 v dnešní Palackého ulici (u
zdravotní školy).

13. srpna rada MěstNV projednala:
a) rozbor hospodaření podniků a organizací chomutovského městského
Hospodaření
národního výboru,
městských podniků
b) perspektivu asanací a demolic při výstavbě města do roku 1970
(demolice
Demolice

byly

plánovány

především

v Bezručově,

Jiráskově,

Palackého, Libušině, Puškinově a Hálkově ulici a celkem se mělo
jednat o více než 150 objektů) a

Žňový plán JZD

c) žňový plán chomutovského JZD na rok 1965.

20. srpna se v Chomutově konaly doplňující volby do ONV
Chomutov (volební obvody č. 21 a 31) a do MěstNV (volební obvody
č. 15 a 22). Rada MěstNV se jejich přípravou zabývala 16. července.
Při vyhodnocování výsledků doplňovacích voleb v radě
MěstNV 27. srpna konstatoval předseda národního výboru Chuchel, že
Doplňující volby do novými poslanci MěstNV se staly Marie Zdvíhalová (obvod č. 15,
MěstNV a ONV
místo Miloslava Josky) a Bohdana Jandíková (obvod č. 22, místo
Zdeňka Jiráska); do ONV byli zvoleni Josef Červenka (obvod č. 21) a
Vladimír Hylas (obvod č. 31). Kandidáty volilo 99,8 – 100 % voličů.
Dále předseda Chuchel členům rady oznámil, že jeden
z poslanců MěstNV se nevrátil z dovolené v západním Německu, takže
se budou muset v jeho obvodě konat další doplňovací volby.
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27. srpna se rada MěstNV zabývala:
Plán a rozpočet na
rok 1966

a) návrhem rozpočtu, investičních staveb a akčního programového
plánu na roku 1966,
b) vyhodnocením dosavadní činnosti městského klubu důchodců a jeho

Klub důchodců

dalším rozvojem,
c) řešením městské skládky (dosavadní městská skládka, provozovaná

Městská skládka

od roku 1946 u Spořické ulice měla být zrušena a místo ní měla být
zřízena přechodná skládka u Dukelské ulice).

1. září zahájilo vysílání okresní studio rozhlasu po drátě. Relace,
Okresní studio
rozhlasu po drátě

dlouhé 15 minut, byly vysílány v různých časech jednou denně ve
čtyřech dnech v týdnu (s výjimkou čtvrtka). Studio sídlilo v Revoluční
ulici.

6. září byla zahájil trénink hokejistů národního mužstva
Jugoslávie, vedené československým trenérem Václavem Bubníkem,
Oprava zimního
stadiónu

další sezónu na chomutovském zimním stadiónu. Během července a
srpna došlo ke generální opravě jeho plochy, při které bylo vyměněno
celkem 22 kilometrů chladicích trubek. Stadión stále postrádal šatny,
jejichž přípravné práce byly zahájeny již před osmi lety. Zůstalo však

Přátelský zápas
jen u postavení sklepních prostor, jejichž „neomítnuté zdivo není
s hokejisty
příjemným interiérem“. 12. září od 18.00 hodin pak chomutovští
jugoslávského
národního mužstva
hokejisté sehráli s mužstvem Jugoslávie přátelský zápas, který
s převahou vyhráli 4 : 1.
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10. září rada se rada MěstNV zabývala situací v komplexní
bytové a občanské výstavby v Chomutově. Konstatovala, že až do roku
1965
Nedostatky ve
výstavbě občanské
vybavenosti

nebyla

komplexnost

občanské

a

technické

výstavby

zabezpečována, takže vznikla značná disproporce mezi počtem nových
bytů (v letech 1948-1965 jich bylo postaveno celkem 4 532
v nájemních domech a 4 v rodinných domcích) a nárůstem obyvatelstva
a

nedostatečnou

kapacitou

sítě

obchodů,

služeb,

školských,

inženýrských a technických zařízení, která tak do značné míry snižuje
efekt rozsáhlé bytové výstavby.

10. září rada MěstNV dále projednala:
a) zabezpečení sklizně cukrovky na polích Státního statku Střezov,
Jednání rady
MěstNV
10. září

b) činnost občanských výborů v červenci a srpnu,.
c) návrh akčního programového plánu na rok 1966 a
d) prodej domů č.p. 2647 a 1016.

Hlavním bodem programu plenárního zasedání MěstNV, které
Plenární zasedání
MěstNV

se sešlo 16. září v Závodním klubu dopravy a spojů v Jiráskově ulici,
bylo projednání zprávy o stavu a rozvoji služeb v Chomutově v letech
1966-1967.

19. září se uskutečnil VII. ročník veřejného cyklistického
závodu,
Cyklistický závod
„Krušnohorský
okruh“

nazývaného

„Krušnohorský okruh“.

Start

a

cíl

byl

v Chomutově, trasa pro muže, dlouhá 120 kilometrů po trase Klášterec
nad Ohří – Vejprty – Křimov – Chomutov – Ahníkov – Vysoká Jedle –
Křimov – a opět Chomutov a její převýšení dosahovalo 755 metrů.
Vítězem se stal reprezentant ČSSR a člen oddílu Plavba Děčín Pavel
Konečný s časem 3:24,57.
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Návrh rozvoje
technických a
veřejných služeb

24. září projednala rada MěstNV návrh rozvoje dvou městských
podniků – Technických služeb města Chomutova a Veřejných služeb
města Chomutova – v roce 1966.

S více než půlročním zpožděním se v září začalo připravovat
Výstavba jeslí a
školky
v Přemyslově ulici

staveniště jeslí a mateřské školy v Přemyslově ulici u gymnázia.
Vlastní stavba byla zahájena až následujícího roku a s ukončením se
nepočítalo dříve než v roce 1967.

Po několikaměsíčních přípravách byla 5. října otevřena nová
Nová expozice
okresního muzea

expozice okresního muzea v budově radnice na náměstí 1. máje. Její
jádro tvořilo gotické umění, rudné hornictví a hutnictví, krušnohorská
domácí výroba a život v Krušných horách.

Během léta vypracovala komise národního výboru pro cestovní
a turistický ruch koncept rozvoje zájmové oblasti Bezručova údolí.
Jeho součástí bylo i rozšíření katastrálního území Chomutova o části
katastrů obcí a osad, zasahujících do Bezručova údolí (Blatno, Bečov,
Koncept rozvoje
rekreační oblasti
Bezručova údolí

Pohraniční, Menhartice, Křimov, Suchdol, Domina a Krásná Lípa),
vykoupení budovy restaurace První mlýn od soukromého držitele nebo
zřízení koupaliště na Třetím mlýně. Konkrétní studie uspořádání
Bezručova údolí byla zadána ČVUT v Praze. Rada MěstNV tento
koncept rozvoje schválila 8. října.
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8. října se rada MěstNV na svém zasedání dále zabývala:
Příprava na zimní
období

a) přípravou města na zimní období (příprava posypového materiálu,
osvětlení ulic a omezení znečišťování ulic bahnem ze stavenišť),
b) demolicemi ve středu města (během zimy 1965-1966 měly být

Demolice

zbořeny domy č.p. 282, 283 a 284 v Palackého ulici a dům č.p. 34
v Revoluční ulici),

Vyřizování
stížností
Prodej domů
Odznaky
„Budovatel
Chomutova“

c) vyřizováním stížností ve 3. čtvrtletí
d) prodeji domů č.p. 2641 a 1309 (na zasedání 3. prosince ale rada
MěstNV prodej domu č.p. 2641 zrušila) a
e) udělením zlatých a stříbrných odznaků „Budovatel města
Chomutova“.

22. října věnovala rada MěstNV své zasedání především
Výsledky
hospodaření a
plány na období
čtvrté pětiletky

ekonomickým otázkám. Věnovala se výsledkům akce Z za první tři
čtvrtletí roku 1965 a jejímu plánu na rok 1966, hospodaření města a
jeho podniků ve třetím čtvrtletí, přípravě rozpočtu a plánu na období
čtvrté pětiletky (1966-1970) a stavu a dalšímu rozvoji maloobchodní
sítě.
Rozhodla o zrušení 5. mateřské školy (MŠ) v domě č.p. 1212
v dnešní Školní ulici a uvolnění jejích prostor pro zvláštní školu, která
sídlí ve stejném domě, protože neustále stoupá „stálý nárůst žáků, které
je nutno umístnit do zvláštní školy, aby nebyl zatěžován učební proces

Návrh na zrušení
5. mateřské školy

v základních devítiletých školách“. 5. MŠ měla být zrušena
v návazností na otevření právě dokončované 13. MŠ v jejím sousedství
v dnešní ulici Vodních staveb. Školská komise ONV s tím ale
nesouhlasila, což 3. prosince vyvolalo vážnou diskusi na zasedání rady
MěstNV a ke zrušení školky nakonec nedošlo.
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Dále 22. října rada odsouhlasila vykoupení domů č. 285 a 287
Výkupy domů pro
demolice

v Palackého ulici (první za peněžní částku, druhý za náhradní
poskytnutí domu č.p. 1949), které byly určeny k demolici.
V souvislosti s výstavbou teplárny VTŽ, v níž měl být
instalován třetí kotel, určený pro vytápění města, souhlasila rada

Parovod k vytápění MěstNV s protažením parovodu z teplárny až do prostoru
města
Beethovenovy ulice a nemocnice, aby tak mohlo být zajištěno vytápění
města z teplárny VTŽ.
Městskému výboru se nedařilo zajistit dostatek brigádníků na
sklizeň cukrové řepy z přidělené plochy celkem 110 hektarů. Sklizeň
Zemědělské
brigády

měla být ukončena do 7. listopadu a k jejímu provedení muselo město
zajistit denně dvě stě brigádníků (a kromě toho ještě čekala v celém
okrese Chomutov na úklid sláma 800 hektarů polí). Na schůzi rady
MěstNV 5. listopadu ovšem předseda J. Chuchel konstatoval, že stále
ještě zbývá sklidit cukrovku z 50 hektarů.

V průběhu roku 1965 měla být dokončena nová pekárna v ulici
na Bělidle (nejprve 1. července a pak 31. prosince), ale počátkem
Podzimní potíže
s dokončením
pekárny

listopadu bylo zřejmé, že k tomu nedojde. Její projekt pocházel z roku
1957, demoliční práce na bývalém objektu (továrna na hodiny) začaly
na konci roku 1961 a hrubá stavba byla dokončena v závěru roku 1964.
Až do podzimu 1965 bylo prostavěno 9 500 000 korun z celkem
plánovaných deseti miliónů.

V průběhu druhé poloviny roku byla dokončena a uvedena do
zkušebního provozu nová panelárna, postavena Pozemními stavbami
Nová panelárna
u ZJF

v sousedství Závodu Julia Fučíka (ZJF, bývalá Poldina huť).
V panelárně vyrábělo v sto padesát zaměstnanců v třísměnném provozu
panely typu T 06 B pro bytovou výstavbu. Roční kapacita podniku
vyprodukovala panely pro dva tisíce bytů.
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5. listopadu se v tři hodiny odpoledne uskutečnilo společné
slavnostní zasedání OV KSČ, OV NF, ONV a městského národního
výboru, inspirované 48. výročím Velké říjnové socialistické revoluce
(VŘSR). Po hodinovém projevu došlo k položení věnců k pamatníku
Oslavy VŘSR

sovětských vojáků v městském parku; následoval lampiónový průvod
školních tříd, směřující k zimnímu stadiónu, na němž v době mezi
šestou a osmou hodinou byla předvedena řada sportovních vystoupení a
vše zakončil před stadiónem ve 20.00 hod. ohňostroj (organizaci oslav
projednala rada MěstNV 22. října).

5. listopadu byla také otevřena nová klubovna chomutovského
Nová klubovna
aeroklubu

aeroklubu. (Nacházela se naproti městskému divadlu v dnes již
neexistující části Blatenské ulice vedle restaurace „Beseda“.)

19. listopadu projednávala rada MěstNV závady v životním
prostředí města. Za hlavní zdroje znečištění byly považovány
Nedostatky
v životním
prostředí

průmyslové podniky v jeho okolí, stavební činnost na budovaných
městských sídlištích, příliš dlouhý interval vyvážení odpadků z nových
sídlišť a četné skládky, smetiště a kůlny ve vnitřních traktech starých
domů v centru města.

Letní kino nebylo v roce 1965 zcela dokončeno a jeho výstavba
měla pokračovat i v následujícím roce (mělo se dokončit oploceni a
Kina v roce 1965

kanalizace, postavit pokladny, zatravnit prostor pod ocelovou
konstrukcí plátna za pódiem. Další chomutovská kina, zejména Oko a
Svět bylo zapotřebí modernizovat. Konstatovala to zpráva o stavu
chomutovských kin, předložená radě MěstNV 19. listopadu.
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Plenární zasedání MěstNV, které se sešlo 25. listopadu
v Závodním klubu dopravy a spojů v Jiráskově ulici, schválilo činnost
Plenární zasedání
MěstNV

rady MěstNV v době od září do listopadu. Hlavním bodem jeho jednání
byly „úkoly MěstNV a poslanců při zajišťování směrného územního
plánu, plnění úkolů usnesení ÚV KSČ a vlády o vytváření
socialistického životního prostředí“.

Koncem listopadu navštívil VTŽ náměstek předsedy vlády a
Návštěva ministra

ministr těžkého strojírenství Josef Krejčí, který v tomto podniku
působil v letech 1957-1961 jako ředitel.
1. prosince získal chomutovský okresní ústav národního zdraví
do svého majetku zámek Červený Hrádek, patřící až do této doby
Chemickým závodům československo-sovětského přátelství v Záluží u

Léčebna na
Červeném Hrádku

Litvínova (používaly jej nejprve jako rekreační objekt a pak jako
učňovský internát). Chomutovská ústav národního zdraví v něm zřídil
léčebnu se 150 lůžky.
Tentýž den byl zahájen provoz 13. mateřské školy v dnešní ulici

Otevření 13. MŠ

Vodních staveb.

Zasedání rady MěstNV 3. prosince bylo věnováno různým
aspektům bydlení a bytové politiky: výsledkům občanské svépomoci u
Bytová
problematika

Bytového podniku města Chomutova, výhledovému řešení družstevní
výstavby, upřesnění kategorizace žadatelů o byty a návrhu na předávání
bytů ze státní výstavby budoucím žadatelům.

Ve Sportovním domě v Mánesově ulici se 4. a 5. prosince
Velká cena ČSSR
ve vzpírání

konala Velká cena ČSSR ve vzpírání, na níž se přišlo podívat na čtyři
sta diváků.
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10. prosince byla otevřena specializovaná prodejna lahůdek na
Nová prodejna
lahůdek na Husově
náměstí

Husově náměstí se zajímavě řešeným interiérem, jejíž součástí byly i
prostory po konzumaci zakoupených teplých i studených lahůdek a
vinárna. (Podle tvaru sedadel a stolů se jí začalo říkat „U soudku“.)

17. prosince se rada MěstNV zabývala plánováním. Schválila
plán práce orgánů městského národního výboru a návrh hlavních úkolů
pro občanské výbory na první pololetí roku 1966; akční programový
Plány na rok 1966

plán na rok 1966 a projednala harmonogram výsadby tzv. zelených
pásů kolem Chomutova a celkového ozelenění města.
30. prosince se rada MěstNV dále věnovala jednotnému plánu
kulturních akcí a projednání celoměstského závazku na rok 1966.

S přibývajícím počtem obyvatel Chomutova vzrůstal i počet
motorových vozidel a naléhavou se stala otázky výstavby garáží.
Koncem roku 1965 mělo o přidělení místa na výstavbu garáže
v Chomutově zažádáno 126 osob; z toho z nově stavěných sídlišť
v Horní Vsi jich bylo 46; osobních automobilů bylo ve městě cca 1 500
(a na celém okrese Chomutov asi 3 600). Poměr ve města tak činil asi
jeden automobil na 23 obyvatel, podle odhadu se měl ale během
Osobní automobily
a stavba garáží

následujících deseti let změnit tak, že v roce 1975 by jeden automobil
připadal na sedm obyvatel.
V roce 1965 bylo v Chomutově garážováno asi tisíc aut; a do
roku 1970 mělo podle záměru, odsouhlaseného radou MěstNV 30.
prosince přibýt dalších asi 1 100 garáží a garážových stání. Z toho jich
šest set mělo být ve čtyřech nově postavených patrových garážích (ve
Václavské, Bezdušově a Křivé ulici a ve středu města); dalších dvě stě
garáží mělo vzniknout po obvodu města a zbytek u rodinných domků).
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Kronika města Chomutova
1965
(dodatečný zápis)
Z archivních pramenů sestavil v roce 2008 Petr Rak.

XXVI

