Kronika města Chomutova

1966
(dodatečný zápis)

Od 1. ledna 1966 vstoupila v platnost nová organizace
Bytového podniku města Chomutova (jednalo se o tzv. II. typ, do
velikosti sedmi a půl tisíce bytů). Chomutovský bytový podnik se staral
o 7 423 bytů, 387 provozních místností a 64 garáže. Původní
Reorganizace
bytového podniku

organizace neodpovídala v dostatečné míře požadavkům nájemníků a
měla za následek četné stížnosti. Místo dosavadních čtyř samostatných
domovních správ vznikly čtyři úseky, podřízené přímo řediteli
podniku; počet administrativních pracovníků měl vzrůst z 37 na 43 a
technických pracovníků z 12 na 17. Hlavním cílem celé reorganizace
mělo být zajištění lepší údržby a oprav bytů. Rada MěstNV jí schválila
na svém zasedání 30. prosince 1965.

7. ledna byla na zasedání rady MěstNV založena osmičlenná
komise pro řešení cikánské otázky. V jejím čele stál náměstek předsedy
městského výboru Vladimír Hoďák. Komise vypracovala zprávu,
předloženou radě MěstNV 4. února. Podle ní žilo v roce 1965
v Chomutově jedenaosmdesát romských rodin (450 osob, z toho 75
mužů, 85 žen a 290 dětí), což komise vyhodnotila jako podstatný nárůst
Cikánská otázka

oproti roku 1958, kdy bylo v Chomutově zaregistrováno 54 Romů (28
mužů a 26 žen). Pouze 47 rodin mělo dekret na byt, ostatní rodiny
bydlely v domech, určených k demolici, na ubytovnách nebo u
příbuzných.
Většina romských rodil bydlela u VTŽ, v Revoluční ulici a
sídlišti podél Mostecké ulice. Společenskými centry nepřizpůsobivých
Rómů byly hostince U pošty v Nerudově ulici a bývalá Jirkovská
pivnice v Příčné.

II

13. ledna od půl třetí odpoledne proběhlo v městském divadel
plenární zasedání městského národního výboru. Jeho program měl více
bodů než obvykle. Kromě zprávy o činnosti rady MěstNV se zabývalo
plánem práce městského výboru na první pololetí roku 1966 a
vyhlášením
Plenární zasedání
městského výboru

celoměstského závazku na počest

XIII. sjezdu

Komunistické strany Československa (KSČ). Na schůzi byly také
předány ocenění a odměny dvaatřiceti nejlepším pracovním kolektivům
ve městě a čestné uznání 335 občanům Chomutova.
17. ledna navštívil Chomutov předseda Ústředního výboru
Československého svazu mládeže (ČSM) Miroslav Zavadil. Cílem jeho

Miroslav Zavadil
v Chomutově

návštěvy byl okresní sekretariát ČSM.

21. ledna projednala rada MěstNV na svém zasedání:
Péče o děti a
mládež

a) vládní usnesení č. 59/1965 o úkolech národních výborů v péči o děti
a požadovala větší zapojení jednotlivých společenských organizací do
mimoškolní činnosti,
b) plán, rozpočet a harmonogramy činností na rok 1966 (mimo jiné

Plán činnosti na
rok 1966

mělo dojít k opravě městské věže; rekonstrukcí veřejného osvětlení na
náměstí Míru, v Hálkově, Kochově, Poděbradově a Pražské ulici;
opravě kaple na městském hřbitově; a zvýšení plochy městských parků

Prodej domu
č.p. 1309

o tři hektary),
c) prodej pravé poloviny domu č.p. 1309 a
d) zřízení Útvaru hlavního architekta (ÚHA, o něm jednala již 15.
ledna 1965; protože se ale činnost útvaru měla týkat i Jirkova, musel
být řízen okresním národním výborem (ONV) a nemohl být součásti
městského výboru). 5. srpna pak rada MěstNV schválila organizační

Útvar hlavního
architekta

řád ÚHA pro okres Chomutov, jehož řízením bylo pověřeno plénum
ONV Chomutov. Protože do kompetence ÚHA měl s platností od 1.
ledna 1967 přejít i územní plán města Chomutova, požadovala 19.
srpna rada MěstNV, aby byly do té doby vyřešeny organizační vztahy
mezi chomutovským národním výborem a ÚHA.

III

21. ledna se rada MěstNV věnovala také návrhu podrobného
územního plánu pro výstavbu středu města, který předpokládal i
demolici objektu n.p. Dehtochema u zimního stadiónu. Podrobný
rozpis demolic byl předložen na jednání rady 29. dubna. V roce 1966
mělo být v Palackého ulici zbořeno devět domů s 35 byty (č.p. 285287, 587, 622, 623, 755, 951 a 952) a o rok později sedm domů s 21
bytem (č.p. 311-314 a 322-324). Demoliční práce zajišťoval národní
výbor. V letech 1968-1970 měl Krajský investiční ústav provést
zboření následujících 34 domů 98 byty:
Výstavba ve středu
města a plán
demolic na roky
1966-1970

č.p. 320-321 v Palackého ulici;
č.p. 319 v Krátké ulici;
č.p. 771 a 772 ve Wolkerově ulici;
č.p. 1048, 1077 a 1083 v ulici 28. října;
č.p. 357-359 a 669 v ulici U potoka;
č.p. 336,339 a 364 v dnešní Blatenské ulici
č.p. 349, 356, 573 a 768 (Dehtochema) a 885 ve Zborovské ulici a
č.p. 343, 346-348, 353-356, 678, 686, 776, 839, 886 a 1298 v Pískové
ulici.
Kromě toho mělo ještě v roce 1967 dojít k demolici domů č.p.
382-385, 572, 981, 1009 a 1164 v dnešní Mostecké ulici. Do všech
těchto domů bylo zastaveno přihlašování

osob k trvalému i

přechodnému pobytu
22. ledna byla po dvouleté rekonstrukci otevřena restaurace
„Hradčany“ v Mostecké ulici. Provozovna byla stavebními úpravami
rozšířena na restauraci II. cenové skupiny se šedesáti místy, taneční
Otevření
restaurace
„Hradčany“

kavárnu v prvním poschodí se 120 místy a společenskou místnost. Do
počátku jara měla být uvedena ještě cukrárna a v létě otevřena zahrádka
před restaurací. Restaurace, kavárna i společenská místnost byla
vyzdobena

plastikami,

mozaikami

a

akademického malíře Jana Víška z Kadaně.

IV

dalšími

výtvarnými

díly

4. února rada MěstNV hodnotila plnění plánů za rok 1965.
Zprávu o činnosti chomutovského jednotného zemědělského družstva
(JZD) na rok a jeho plán na rok 1966 odmítla schválit, protože
obsahovala mnoho nesrovnalostí; vyhodnocení činnosti národních
výborů a poslanců rada schválila.
Ke zprávě o činnosti JZD se rada MěstNV vrátila na svém
Vyhodnocení
dalším zasedání 18. února. V roce 1965 JZD Chomutov splnilo a
činnosti národních
překročilo plánové dodávky obilovin a masa, s výjimkou masa telecího.
výborů, JZD, a
městských podniků
Nedodalo ale stanovené množství mléka, brambor, máku, ovoce, jahod
v roce 1965
a zeleniny. Příčinou zaostávání v živočišné výrobě a dodávkách mléka
byla především neexistence centrálního kravína a roztříštěnost
ustájeného skotu do několika nevyhovujících objektů. JZD řídilo
představenstvo, zvolené na výroční schůzi 25. února 1965 v čele
s předsedou Karlem Říhou.
Ve stejný den byl také radou projednán a odsouhlasen
komplexní rozbor ekonomické činnosti všech podniků, organizací,
služeb a škol řízených národních výborem.

V polovině února byly zahájeny práce na přístavbě základní
devítileté školy v ulici Na příkopech. Přístavba s jedenácti novými
Nová přístavba
ZDŠ v ulici
Na příkopech

učebnami, tělocvičnou, školní družinou, jídelnou, kuchyní a šatnami
v celkové

hodnotě

čtyř

miliónů

korun

měla

být

dokončena

„pravděpodobně“ v roce 1967.

18. února rozhodla rada MěstNV o rozšíření urnového háje a
zřízení rozptylové loučky na chomutovském hřbitově v úseku
stávajícího urnového háje v bloku č. 7 u hrobu vojáků z první světové
Rozšíření urnového války tak, aby byl zachován stávající urnový háj a pomník
háje a zřízení
rudoarmějců. Stavební úpravy měly být zahájeny na konci roku 1966 a
rozptylové loučky
dokončeny v roce 1967..

V

Při projednávání plánu jarních prací v JZD Chomutov 4. března
se rada MěstNV zabývala i zajištěním zemědělských brigád.
Brigádnickou pomoc pro Státní

statek Střezov a Státní statek

Chomutov (patřil mu dvůr Anna) zajišťovalo sedm brigádnických
skupin žen (celkem 54 osoby), které se měly starat o 57 hektarů
cukrovky. Dalších dvaačtyřicet hektarů měly obdělávat brigády,
zajištěné

občanskými

výbory,

čtyřiadvacet

hektarů

pak

žáci

chomutovských základních škol a patnáct hektarů organizace Národní
Zemědělské
brigády na rok
1966 a jejich
struktura

fronty (zahrádkáři, myslivci, včelaři, rybáři, Svaz protifašistických
bojovníků, baráčníci, Československá strana lidová a klub důchodců.
Situační zprávu o přípravách na jarní kultivaci cukrové řepy
vzala rada MěstNV na vědomí 13. května.
16. září a 30. září se věnovala přípravám na sklizeň cukrovky.
Ve zprávě se mj. uvádělo, že získávání občanů pro brigády může
negativně ovlivnit skutečnost, že při jarní kultivaci cukrovky slibovala
Okresní zemědělská výrobní správa brigádníkům odměny podle
nových norem, ale ve skutečnosti byly vyplaceny podle norem starých,
které byly o jednu třetinu až o jednu šestinu nižší.

V diskusi ke stavu komunikací po zimních období na zasedání
rady MěstNV 4. března zaznělo, že některé ulice v okolí válcoven
(především Hálkova a Vinohradská) jsou poškozovány intenzivními
průjezdy nákladních aut z továrny. Pokládání asfaltových potahů se
Špatný stav
chodníků a
komunikací

nezdálo být příliš výhodné, protože nebyly příliš trvanlivé a během
dvou až tří let se v nich projezdily až na původní kamennou kostkovou
dlažbu. Úklid ulic, prováděný technickými službami se soustředil
pouze na střed a dolní část Chomutova a opomíjel Horní Ves, citelně
znečišťovanou při výstavbě nových sídlišť. Nová výstavba (kromě
Horní Vsi to byly především demolice v oblasti Palackého ulice a
výstavba válcoven) byla příčinou 95 % znečišťování a poškozování
vozovek a chodníků. V roce 1966 měl být také na okraji města
v Pražské ulici dokončen podjezd železniční vlečky do VTŽ.

VI

S platností od 1. března byl zřízen nový odbor národního
Zřízení
organizačně
správního odboru

výboru – odbor organizačně správní, který převzal náplň práce
dosavadního odboru organizačního a odboru vnitřního, které byly ke
stejnému datu zrušeny. Rozhodla o tom rada MěstNV 4. března.

Na počátku března byla s několikaměsíčním zpožděním
dokončena nová pekárna v ulici Na bělidle a byl v ní zahájen zkušební
Pekárna v ulici
Na bělidle

provoz. Prozatím se v ní pekly pouze housky; cukrárenská a další
pekárenská výroba měla být zahájena v průběhu dubna a plný provoz
měl začít od 1. května.

11. března dopoledne přijal prezident republiky Antonín
Novotný dvacetičlennou delegaci mládežníků z okresu Chomutov.
Delegace OV ČSM
u prezidenta
republiky

Vyhověl tak žádosti zdejšího OV ČSM, který jej požádal o neformální
besedu. Členové delegace strávili s prezidentem přes dvě hodiny a
prohlédli si běžně nepřístupné části Pražského hradu.

17. března se v závodním klubu dopravy a spojů v Jiráskově
ulici konalo plenární zasedání městského národního výboru. Hlavními
body jednání bylo:
Čistota města

a) „zabezpečení bezúplatných služeb obyvatelstvu z hlediska veřejného
osvětlení, komunikací, ozelenění a čistoty města“ ,
b) plán a rozpočet na rok 1966 (v roce 1965 hospodařil Chomutov

Rozpočet na rok
1966

s celkovými příjmy 21 806 600 Kčs a výdaji 21 201 000 Kčs; na rok
1966 se plánovaly příjmy i výdaje ve vyrovnané výši 16 946 000 Kčs),

Poplatky

c) schválení poplatků, vybíraných národním výborem na území města
Chomutova (vyhlášku o místních poplatcích, platnou od 1. dubna 1966
pak rada MěstNV schválila 29. dubna).

VII

Následující den, 18. března, se rada MěstNV zabývala:
a) plánem kulturní činnosti na druhé čtvrtletí roku 1966 (tím se rada
opětovně zabývala i na svém následujícím zasedání 1. dubna; plán na
Kulturní činnost

třetí čtvrtletí projednala 24. června; který pak vyhodnotila 30. září, kdy
současně také schválila plán kulturně výchovných akcí na čtvrté
čtvrtletí),
b) výsledky hospodaření Bytového podniku města Chomutova a

Experimentální
podmínky
hospodaření

Veřejných služeb města Chomutova v nových experimentálních
podmínkách, zavedených od 1. července 1965, jejichž cílem bylo
dosažení maximální rentability jednotlivých služeb,
c) směrnicemi pro vypracování dlouhodobého plánu do roku 1985 (zde
konstatovala, že území Chomutovska bude i nadále sloužit k výrobě

Dlouhodobý plán
do roku 1985

elektřiny pro část republiky, neboť je zde „dostatečná zásoba hnědého
uhlí…, jehož kvalita se dá těžko využít k jiným účelům. … To
pochopitelně bude mít … nepříznivý vliv na životní prostředí, pokud se
exhalací a dopadu popílku týká.“

19. a 20. března se v městském divadle konala okresní
Okresní konference konference KSČ, která zvolila delegáty na XIII. celostátní sjezd
KSČ
československých komunistů.

1. dubna zahájila činnost záchytná protialkoholní stanice. Ze
zprávy, předložené radě MěstNV 24. března 1967 vyplývá, že během
Protialkoholní
záchytná stanice

druhého pololetí roku 1966 v ní bylo umístěno celkem 313 osob; z toho
14 mužů mladších 18 let, 38 mužů ve věku 18-20 let a 12 žen. Nejvíce
podnapilých pracovalo ve VTŽ (43), na dolech (29) a v JZD (27).

VIII

Rozsáhlé a velmi podrobně zpracované územně technické
poklady rozvoje a další výstavby Chomutova do roku 1985, kterými se
rada MěstNV zabývala 15. dubna mimo jiné předpokládaly další
Plán rozvoje
Chomutova do
roku 1985

rozšíření nemocnice včetně stavby nové polikliniky ve směru k bývalé
Poldině huti a připojení Droužkovic, Spořic a Údlic jako dalších okrsků
města. To se mělo stát hlavní části sídlištní aglomerace ChomutovJirkov s celkovým počtem 73 000 – 80 000 obyvatel v roce 1980. V
samotném Chomutově mělo žít okolo 57 000 lidí.
Výhledový plán obsazení aparátu chomutovského národního
výboru ve stejném časovém horizontu počítal s jeho rozšířením. V roce
1966 měl národní výbor šest odborů (organizačně správní s 12
zaměstnanci; ekonomický s 11 zaměstnanci; místního průmyslu a
služeb s 5 zaměstnanci, školství a kultury se 4 zaměstnanci; bytový s 3
zaměstnanci a výstavby s 5 zaměstnanci), v nichž pracovaly celkem 44

Plán rozšíření
národního výboru
do roku 1985

osoby (35 žen a 9 mužů) a dále ještě tři uklízečky a jeden topič. Do
roku 1985 by se měl odbor výstavby a odbor místního průmyslu a
služeb spojit v jeden společný technický odbor a odbor školství a
kultury měl být rozšířen o oblast zdravotnictví a sociálního
zabezpečení. Celkový počet zaměstnanců národního výboru měl podle
plánu vzrůst v následujících dvaceti letech téměř o polovinu – na
jednašedesát. Po připomínkách a doplněních odsouhlasila rada
Měst|NV tento plán na svém zasedání 29. dubna.

15. dubna souhlasila rada MěstNV se zřízením ZOO-prodejny
ZOO-prodejna

jako mimorozpočtové organizace školského odboru národního výboru a
uvolnění finančních prostředků ve výši 70 000 korun na vybavení
prodejny a nákup zboží. Prodejna byla umístěna ve stávající opravně
kancelářských strojů v Táboritské ulici.

IX

Prodej domu
č.p. 3340

15. dubna odsouhlasila rada MěstNV prodej domu č.p. 3340
v ulici Pionýrů dvěma rodinám (každé polovinu), které jej obývaly.
Vzala také na vědomí zprávu předsedy, že VTŽ mají v plánu
postavit v dnešní Mostecké ulici nedaleko od její křižovatky s ulicí

Nová sportovní
hala a demolice v
Mostecké ulici

Mánesovou

sportovní

halu

„exkluzivního

rázu“

a

souhlasila

s provedením demolice staré zástavby v tomto prostoru, „která je nutná
ve prospěch sportovního areálu“.

16. dubna proběhly doplňovací volby do městského národního
výboru v obvodech č. 2, 47, 57 a v novém volebním obvodu č. 87.
Jejich zajištění projednala rada MěstNV 4. března. V obvodě č. 2 byla
zvolena Karolína Jiránková, která nahradila dosavadní poslankyni
Doplňovací volby
do MěstNV

Antonii Kohoutovou, v obvodě č. 47 JUDr. Emil Schweiner (místo
Maxmiliána Behra), v obvodě č. 57 Rudolf Cempírek (místo Josefa
Kopty). V novém obvodě č. 87, vytvořeném

v sídlištní panelové

zástavbě v Horní Vsi, byla zvolena Jana Drlá.

Kandidáti, zvolení v doplňovacích volbách složili poslanecký
slib na plenárním zasedání národního výboru, které se konalo 21.
Plenární zasedání
národního výboru
a modernizace
bytového fondu

dubna. Hlavní náplní schůze pléna byl stav, perspektivy a modernizace
bytového fondu a zabezpečení svépomocných prací při jeho opravách.
Modernizace bytů se realizovala především výstavbou nových
panelových domů a v případě starších bytů, vzniklých v centru města
před rokem 1945 bylo místo oprav upřednostňováno jejich boření.

21. dubna přijal prezident republiky Antonín Novotný na
Pionýři
z Chomutovska u
prezidenta
republiky

Pražském hradě patnáctičlennou delegaci pionýrů z dvanácti škol
okresu

Chomutov

(společně

slovenského okresu Galanta).

X

s obdobnou

delegací

pionýrů

ze

Prvomájové oslavy zahájil v podvečer 30. dubna lampiónový
průvod, zakončený na náměstí 1. máje divadelním a filmovým
Oslavy Svátku
práce

představením a ohňostrojem. Na stejném náměstí se následují den
konala i manifestace, které se podle odhadu mělo zúčastnit 26 000
obyvatel Chomutova a čtyřiatřicet alegorických vozů. Hlavní projev
pronesl ministr dopravy Alois Indra.
Zimní stadión byl vybaven novou palubovou podlahou, která

Akce na zimním
stadiu:

měla sloužit především pro provozování sálových sportů v letním
období. Novou podlahu „pokřtil“ 7. května tělovýchovný a sportovní
večer, nazvaný „Přehlídka mistrů“. Asi dva a půl tisíce diváků shlédli
vystoupení některých předních československých sportovců –např.

„Přehlídka mistrů“ Věry Čáslavské nebo Jana a Jindřicha Pospíšilových (kolová přitom
byla v Chomutově předvedena vůbec poprvé). Mezi návštěvníky byl i
olympionik Josef Odložil.
O týden později, 14. května, proběhlo na zimním stadiónu
Koncert
H. Vondráčkové
a V. Neckáře

představení „Mefisto-koktail“, ve kterém účinkovali herci pražského
divadla „Rokoko“. Hlavním lákadlem představení byl koncert Heleny
Vondráčkové a Václava Neckáře.

Výhledový plán potřeby bytů na základě rozvoje Chomutova do
roku 1985, kterým se rada MěstNV zabývala 13. května, konstatoval,
že ke konci roku 1965 bylo ve městě 11 995 bytových jednotek. Asi
dva tisíce z nich měly být ale zbořeny při asanacích. Dalších pět tisíc
Plán bytové
výstavby do roku
1985

bytů pocházelo z let 1880-1930 a polovina z nich neměla základní
příslušenství (koupelnu a záchod). Podle tohoto plánu mělo mít
Chomutov v roce 1985 necelých třiadvacet tisíc bytů a v následujících
dvaceti letech bylo proto zapotřebí postavit asi jedenáct tisíc bytů. Na
následujícím zasedání rady MěstNV 27. května byl tento plán doplněn
ještě o přehled demolic v letech 1966-1970.
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Při bytové výstavbě stále přetrvával nadměrný výskyt
kolaudačních závad a jejich pomalé a zpožďující se odstraňování. Do
konce dubna nebyly opraveny kolaudační závady v 29 nově
postavených panelových domech a v třiatřiceti objektech jeslí,
Kolaudační závady mateřských škol, obchodů, restaurací a provozoven služeb. S těmito
na nových stavbách
skutečnostmi se členové rady MěstNV také seznámili na schůzi 13.
května.
27. května projednala rada MěstNV harmonogram oprav a
revizí kotelen před novou topnou sezónou. Údržba, čištění , revize
topných a elektrických rozvodů a opravy vyzdívek měly být během
Harmonogram
oprav kotelen

letního období provedeny ve všech městských kotelnách (v Kadaňské,
Sokolské, Mostecké, Beethovenově, Ćechově, Haškově a Spořické
ulici, v ulicích Na příkopech a mjr. Šulce, na sídlišti „Starý dvůr“ a
v Horní Vsi). Dále se jejich průběhem jejich oprav a připraveností na
zimní sezónu zabývala 19. srpna a 30. září.

Tak jako každý rok před letními prázdninami se i letos 27.
května zabývala rada MěstNV zhodnocením práce sdružení rodičů a
Plány letních
aktivit mládeže

přátel školy a plánem mimoškolní výchovy a letních aktivit mládeže a
učitelů. Na následujícím zasedání rady 10. června byla tato zpráva
doplněna ještě o přehled současného stavu školních družin.
Při chomutovském městském národním výboru pracovalo
celkem 13 komisí (komise veřejného pořádku, komise pro obchod,
komise školství a kultury, komise místního průmyslu a služeb, komise
výstavby a vodního hospodářství, komise sociální, komise zdravotní,

Činnost komisí
národního výboru

komise zemědělská, komise cestovního ruchu, komise ekonomická,
komise bytová, subkomise požární ochrany a komise pro řešení
cikánské otázky. Jejich činnost od ledna do dubna vyhodnotila rada
MěstNV 27. května. Dále se činností komisí zabývala na svých
zasedáních 5. srpna, 19. srpna, 14. října, a 11. listopadu.

XII

Během jara došlo k zakalení a žlutohnědému zabarvení původně
průzračné modrozelené vody Kamencového jezera. Jako příčina tohoto
jevu byl označen mimořádný příbytek srážkových povrchových vod,
který při chemické reakci s kamencovou vodou jezera uvolnil vločky
železa, které zabarvily vodu.
K nahromadění povrchových vod došlo při jarních vydatných
srážkách a také v důsledku odčerpání značné množství původní
kamencové vody z jezera pro potřeby VTŽ při suchu v roce 1964, kdy
Špatná kvalita
vody
v Kamencovém
jezeře

hladina jezera poklesla až o šedesát cm (takto odčerpaná voda
představovala podle odhadu pětinu až šestinu celkového objemu jezera.
Podle dostupných materiálů byl kolem roku 1880 obsah
kamence v jezerní vodě 780 mg na jeden litr, po roce 1945 390 mg/l a
v roce 1966 320 mg/l. Do 15. června mělo být do jezera přidány dvacet
tun hlinito-draselného kamence; a během léta 1966

mělo dojít

k odbahnění jezera, stavbě nových mol a zpevnění břehů kameny.
Všechna tato opatření schválila rada MěstNV 27. května.
Kamencové jezero mělo být pro veřejnost otevřeno22. května (a
v případě nepříznivého počasí o týden později).

V roce 1966 existovalo v Chomutově osm zahrádkářských
kolonií s více než osmi sty zahrádkami: kolonie na pozemcích ČSD
(4,09 ha, 178 zahrádek); v Mostecké ulici (2,42 ha, 78 zahrádek); Na
průhoně (3,27 ha, 80 zahrádek); „Mičurin“ (3,96 ha, 123 zahrádek);
„Mír“ (7,10 ha, 296 zahrádek); kolonie na pozemcích VTŽ (2,50 ha, 62
Zahrádkářské
kolonie

zahrádek); na pozemcích dolu „Jan Žižka“ (0,50 ha, 7 zahrádek) a na
pozemcích JZD Chomutov (asi 2 ha, asi 20 zahrádek). Vznikly do jisté
míry samovolně a městskému národnímu výboru dalo hodně práce, než
si vytvořil přehlednou evidenci všech zahrádek, zavedl systém jejích
zpoplatnění a vypracoval plán dalšího rozšiřování zahrádkářských
kolonií. Rada MěstNV se touto problematikou zabývala 27. května, 10.
června a 8. července.
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28. května byl ve sklepě domu č.p. 38 na Husově náměstí
Klub mládeže
„U divocha“

otevřen mládežnický klub „U divocha“ s barem, třemi sály, tanečním
parketem a klubovnou. Iniciátorem jeho vzniku byla okresní rada
pracující mládeže při OV ČSM.

Nová jídelna na
rohu Palackého
ulice

Prodej domu č.p.
898

1. června byla na rohu ulic Palackého a Vršovců otevřena nová
restaurace a samoobslužná jídelna, jejíž kuchyně mohla denně připravit
až pět tisíc porcí jídla.

10. června odsouhlasila rada MěstNV prodej domu č.p. 898
v Poděbradově ulici.

23. června se uskutečnilo plenární zasedání poslanců městského
Plenární zasedání
MěstNV

národního výboru, které projednalo současný stav školství a kultury
v Chomutově a výhledy na jeho další rozvoj do roku 1970.

Projednání výhledových plánů do roku 1985 bylo věnováno i
zasedání rady MěstNV 24. června. Tentokrát se její členové zabývali
Rozvoj obchodu a
služeb
v Chomutově do
roku 1985

dvacetiletým

předpokládaným

rozvojem

v oblasti

místního

hospodářství, obchodu, služeb a zemědělství, včetně rozvoje městských
podniků (technických služeb, veřejných služeb, bytového podniku a
stavebního podniku).

Kromě toho rada také odsouhlasil plán práce městského
Plán práce MěstNV
na druhé pololetí národního výboru v druhém pololetí roku 1966.
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Na základě vládního usnesení č. 57 z ledna 1966 došlo
k reorganizaci systému správy vodního hospodářství v Československu
a s platností od 1. července 1966 byla do Chomutova dislokována nově
Vznik Povodí Ohře
a dům č.p. 1319

založená Správa povodí Ohře. 24. června rada MěstNV souhlasila
s tím, aby tato Správa povodí Ohře dostala k dispozici dům č.p. 1319
v Čelakovského ulici (původně byl v dubnu 1965 přidělen Okresní
vodohospodářské správě, která jej chtěla v letech 1966-1967 přestavět
na jesle).

2. července navštívil Chomutov velvyslanec Bulharské lidové
Návštěva
velvyslance
Bulharské lidové
republiky

republiky Stajko Nedělkov. V městském divadle se zúčastnil
shromáždění asi sedmdesáti občanů bulharské národnosti, žijících
v Chomutově a odpoledne v městském parku položil věnec k pomníku
Jiřího Dimitrova.

3. července vystoupil v letním kině na Kamencovém jezeře
téměř kompletní herecký sbor populárního pražského divadla
Vystoupení divadlo
„Rokoko“ (W. Matuška, D. Vostřel, H. Vondráčková, V. Neckář. M.
„Rokoko“
Kubišová a další). Po představení strávili zbytek noci v mládežnickém
klubu „U divocha“.

8. července se rada MěstNV zabývala na svém zasedání činností
Činnost KVOP a
MLS

Prodeje domů č.p.
2641 a 3273

komise pro ochranu veřejného pořádku (KVOP) a činností Místního
lidového soudu (MLS) při městském národním výboru v Chomutově.

22. července odsouhlasila rada MěstNV prodej domů č.p. 2641
v Kostnické ulici a č.p. 3273 ve Václavské ulici.
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23. července se v letním kině na Kamencovém jezeře konala již
tradiční „Benátská noc“. Plakáty oznamovaly účast Karla Gotta, Stelly
Zázvorkové, Pavlíny Filipovské, Karla Hály či Yvony Přenosilové.
Všichni z nich se ale z účinkování omluvili, většina až v pátek 22.
Nevydařená
„Benátská noc“

července. Pořadatelům se podařilo zajistit účast Karla Štědrého,
Václava Neckáře, Pavla Sedláčka a Josefa Zimy. U diváků, které
pořadatelé o nečekané změně programu doslova na poslední chvíli
dostatečně neinformovali, vzbudil koncert této „Benátské noci“ velké
roztrpčení.

Plnění rozpočtu a
plánu:

5. srpna rada MěstNV projednala a odsouhlasila plnění plánu,
rozpočtu a akčního programového plánu za první pololetí roku 1966.
Příjmová částka rozpočtu byla splněna na 59,76 % a výdajová na 61,68
%. Z akcí programového plánu byla ohrožena rekonstrukce mostu přes

za první pololetí
1966

Chomutovku v Křivé ulici kvůli opožděnému projektu (Krajský
projektový ústav jej slíbil dodat do 6. srpna). Zcela odložena až na
zimní sezónu roku 1967 byla úprava městského tržiště, protože
projekční kanceláře n.p. Potraviny a n.p. Zelenina dosud nezpracovaly
projektovou dokumentaci.
Ze zprávy, předložené radě MěstNV 4. listopadu (a znovu se jí

za třetí čtvrtletí
1966

ještě zabývala 11. listopadu) vyplynulo, že ke konci třetího čtvrtletí
byla příjmová částka rozpočtu splněna na 84,5 % a výdajová na 76,16
%. Byla dokončena oprava městské věže a výstavba nového mostu přes
Chomutovsku v Křivé ulici začala se zpožděním až 20. října

XVI

5. srpna se rada MěstNV zabývala stavem komunikací a jejich
přípravou na zimní období 1966-1967. Nově budovanou ulicí byla ulice
Příprava
městských
komunikací na
zimní období
a jejich rozdělení
mezi městské
technické služby a
okresní správu
silnic

Václavská, vedoucí novým sídlištěm v Horní Vsi mezi ulicemi
Blatenskou a Bezručovou. Technické služby se staraly o většinu ulic ve
městě s výjimkou státních průtahů, které vedly středem Chomutova
dnešními ulicemi Pražská, Mostecká, Riegerova, Na příkopech,
Čelakovského, Zborovská, Hálkova, Školní, Spořická, Bezručova,
Blatenská, Kadaňská a Lipská, jejichž údržbu a opravy prováděla
okresní správa silnic.

5. srpna rada MěstNV schválila pracovní řád městského
národního výboru, který měli vedoucí odborů projednat se svými
Pracovní řád
národního výboru

podřízenými do 1 měsíce a ti pak měli být přezkoušeni z jeho znalostí.
Řád byl vypracován podle vzoru pracovního řádu ONV Chomutov a
určoval

práva,

povinnosti,

pracovní

dobu

a

pracovní

kázeň

zaměstnanců MěstNV.

V srpnu byl otevřen tzv. „dům služeb“ v dnešní Blatenské ulici
na panelovém sídlišti v Horní Vsi. V objektu, nazvaném „Severka“
Otevření
„Severky“ a
pobočky okresní
knihovny

byla samoobsluha, restaurace, prodejna polotovarů a hotových jídel,
holičství a kadeřnictví, květinářství, fotoslužba a opravna obuvi.
6. září byla pak v „Severce“ otevřena pobočka okresní knihovny
s knihami, určenými dětským čtenářům.

Nedostatek tříd na základních školách v Chomutově přetrvával i
1. září, počátek
nového školního
roku

ve školním roce 1966-1967. Při projednávání zprávy o zahájení tohoto
školního roku v radě MěstNV 19. srpna se konstatovalo, že je třeba
počítat se střídavým vyučováním na ZDŠ v Kadaňské, Husově,
Havlíčkově, Škroupově ulici a v ulici Na Příkopech.
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Zpráva o službách, poskytovaných obyvatelstvu na úseku
obchodu a pohostinství, projednávaná radou MěstNV 2. září, byla
příčinou rozsáhlé diskuse, ve které zazněly nejrůznější konkrétní
Situace
v obchodech a
restauracích

připomínky k úrovni a nedostatkům jednotlivých prodejen a restaurační
zařízení. Připomínky pak byly zformulovány do obecného závěru, že
rada MěstNV nesouhlasí se současnou prodejní dobou obchodů,
s úrovní služeb n.p. Restaurace Chomutov, s činností n.p. Zelenina
Lovosice a s úpravou výloh obchodních organizací, zejména prodejen
s oděvy.

Vyhodnocení bytové politiky v Chomutově, předložené radě
MěstNV 2. září konstatovalo, že k 30. červnu 1966 bylo evidováno
Bytová otázka

711 žádostí o byt a do počátku září bylo přiděleno 59 bytů. Kromě bytů
v nájemních domech existovalo v Chomutově ještě 3 139 bytů v 1 662
rodinných domcích.

2. září rozhodla rada MěstNV o přeřazení Technických služeb
města Chomutova do skupiny podniků II. velikostního typu podniků
místního hospodářství (od 120 do 250 pracovníků), které mělo zlepšit
jeho vnitřní organizaci. V roce 1966 měly technické služby 121
Technické služby
města Chomutova

zaměstnance, následující rok měl jejich počet vzrůst na 144. Technické
služby pečovaly údržbu a čistotu 50 kilometrů městských vozovek, 75
kilometrů chodníků, 11 mostů, 6 lávek a 273 dopravních značek,
údržbu veřejného osvětlení, zeleně a hřbitovů a odvoz odpadků a
fekálií. Plánované přeřazení technických služeb do II. skupiny musel
ještě schválit ONV.
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3. září se konaly doplňovací volby ve volebním obvodě č 66
Doplňovací volby

(dosavadního poslance Jiřího Čermáka nahradil Rudolf Bachuň) a
v nově vytvořeném obvodě č. 88 na sídlišti v Kostnické ulici, kde byl
zvolen za poslance Jaroslav Skokan). Rada MěstNV projednala jejich
zabezpečení 5. a 19. srpna.

5. září byla otevřena veřejná samoobslužná prádelna č.p. 4088
v Kostnické ulici, která měla vyvážit skutečnost, že ve většině nově
postavených panelových domů na sídlišti v Horní Vsi prádelny
Samoobslužná
prádelna

chyběly. Byla vybavena automatickými pračkami, sušárnami a
žehlícími lisy. Cena za vyprání, usušení a vyžehlení šesti kilogramů
suchého prádla (včetně pracího prášku) se pohybovala okolo 17 korun,
což se jejím uživatelům zdálo hodně a proto rada MěstNV rozhodla 4.
listopadu o jejich částečném snížení.

16. září, když rada MěstNV projednávala podrobný územní plán
středu Chomutova, se jejího zasedání nezúčastnil předseda národního
Schválení
územního plánu
aglomerace
Chomutov-Jirkov

výboru Jaroslav Chuchel. Byl totiž na plenární schůzi Státní komise pro
techniku v Praze, jež se zabývala územním plánem aglomerace
Chomutov-Jirkov. O tomto jednání pak informoval na zasedání rady
30. září: aglomerační územní plán byl schválen; a stejně tak i plán
výstavby středu Chomutova.

Prodej domků
č.p. 3843-3848

16. září odsouhlasila rada MěstNV prodej domů č.p. 3843-3848
v ulici Na vinohradech.
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V neděli 18. září se při příležitosti oslav Dne tisku, rozhlasu a
televize jel 8: ročník cyklistického závodu „Krušnohorský okruh“. Trať
o délce 108 kilometrů, vedoucí horským terénem, vyhrál v kategorii
8. ročník
„Krušnohorského
okruhu“

mužů časem 3 hodiny, 1 minuta a 43 sekund československý
reprezentant, účastník Závodu míru a mistr sportu Ladislav Keller ze
Slavoje Terezín

22. září se v Závodním klubu ČSD v Jiráskově ulici konalo
plenární zasedání MěstNV. Poslanec Rudolf Bachuň, zvolený
v doplňovacích volbách do obvodu č. 66 na něm složil poslanecký slib.
Plénum MěstNV

Hlavním bodem jednání byl současný stav poskytovaných služeb
v obchodech a restauracích. Diskuse k této zprávě byla stejně obsáhlá a
emotivní jako na zasedání rady MěstNV 2. září. Plénum pak uložilo
komisi pro obchod, aby s příslušnými podniky projednala zlepšení
služeb.

30. září věnovala rada MěstNV hlavní pozornost péči, jaké se
dostavoval dětem v chomutovských jeslích, zdravotnické péči ve městě
a hygieně v obchodech a restauracích..
V osmi jeslích se nacházelo celkem 320 lůžek, což nestačilo,
Stav jesli

protože národní výbor evidoval dalších 556 žádostí o umístění dětí do
jeslí a průměrná čekací doba byla asi jeden rok.
Při diskuzi o zdravotní péči zaznělo, že pokud jde o životní
prostřední a exhalace, je oblast Podkrušnohoří v okolí Mostu
považována za horší než Ostravsko. Zpráva pak konstatovala, že podle

Exhalace

výzkumu nezasahují od roku 1965 vyšší emise oxidu siřičitého jen
obydlené oblasti, ale i horská území. Hodnoty, naměřené v letech 19631965 v Chomutově, přesáhly normu až pětkrát.
Za posledních pět let odešlo z chomutovského zdravotnictví 105

Nedostatek lékařů

lékařů. V roce 1966 nastoupilo 13 nových lékařů, o rozvázání
pracovního poměru jich ale požádalo 28.
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14. října se rada MěstNV zabývala stavem domovního a
bytového majetku národního výboru a zprávou o turistickém ruchu
v roce 1966.
Městský bytový podnik obhospodařoval 1 190 domů se 7 052
byty, 220 garážemi a 280 nebytovými jednotkami (obchody, kanceláře,
sklady a provozovny). Skladba domů posle stáří byla následující:
Domovní a bytový
majetek města

Domy, postavené v letech
do roku 1900
1900-1920
1920-1938
1938-1955
1955-1966

počet
277
198
192
175
345

Pro výpočet nájemného se byty dělily do čtyř kategorií:
kategorie
I.
II.
III.
IV.

charakteristika kategorie
úplné příslušenství, ústřední topení
s příslušenstvím, bez ústředního topení
s částečným příslušenstvím
bez příslučenství

Zpráva

o

turistickém

ruchu

konstatovala,

počet bytů
2 155
1 711
616
2 570
že

jedním

z nedostatku Bezručova údolí je ukončení vozovky u Třetího mlýna.
Silnice, která od něj před rokem 1945 pokračovala až do Hory Sv.
Turistický ruch,
Bezručovo údolí a
První mlýn

Šebestiána, není nyní použitelná a s její rekonstrukcí se počítá až po
roce 1970. V údolí fungovala restaurace Třetí mlýn a v letní sezóně
občerstvení v motelu Svazarmu Druhý mlýn. Objekt Prvního mlýna
vykoupil n.p. Restaurace Chomutov, protože se jim ale zatím
nepodařilo vystěhovat jeho obyvatele, nemohli v něm otevřít restauraci.
Studie, která by vtiskla Bezručovu údolí integrující koncepci, nebyla
dosud vypracována a nevyřešen zůstal i převod přiléhajících částí
katastrů okolních obci na Chomutov.
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14. října odsouhlasila rada MěstNV převod 500 000 korun n.p.
Pozemní stavby Ústí nad Labem na výstavbu čtyřpodlažního
Ubytovna
pozemních staveb
v Roháčově ulici

ubytovacího objektu na rohu Roháčovy a Václavské ulice. V objektu
mělo vzniknout 36 pokojů a po dobu výstavby Chomutova měl sloužit
jako ubytovna ústeckých pozemních staveb. Po ukončení své činnosti
ve městě měly pozemní stavby objekt bezúplatně převést na městský
národní výbor.

10. listopadu byla v chomutovské mlékárně uvedena do provozu
automatizovaná linka na plnění půllitrových a čtvrtlitrových mléčných
Automatická linka
v chomutovské
mlékárně

lahví s kapacitou plnění šest tisíc litrů mléka za hodinu. Půllitrové
láhve mléka byly velmi žádané v chomutovských obchodech a ve
čtvrtlitrových láhvích dostávaly mléko děti ve školách na svačinu.
Linku vyrobil n.p. Chepos Chotěboř .

11. listopadu se od 13. hodin v Závodním klubu Bytového
podniku města Chomutova v Jiráskově ulici konalo veřejné zasedání
rady MěstNV. Zájemci se na něm mohli seznámit s přípravou výstavby
města v letech 1967-1968 a směrnicemi pro realizaci územního plánu
Směrný územní
plán aglomerace
Chomutov-Jirkov

aglomerace Chomutov-Jirkov. Plán obsahoval základní osnovu
výstavby obou měst v časovém horizontu následujících dvaceti let.
Po dlouhé rozpravě, věnované i životnímu prostředí (v
Moravské ulici byl naměřen roční spad prachu 162 tun na kilometr
čtvereční a v Pražské ulici 230 t/km2, zatímco státní norma připouštěla
jen 150 t/km2) rada konstatovala, že již dva měsíce po schválení
směrného územního plánu nejsou realizována některá opatření,
nezbytná pro zajištění plánované výstavby.
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24. listopadu se naposledy v roce 1966 sešlo plénum národního
výboru. Poslanecký slib na něm složil Jaroslav Skokan, poslanec,
zvolený v zářijových doplňovacích volbách ve volebním obvodu č. 88.
Plénum MěstNV

Stejně jako nedávné veřejné zasedání rady národního výboru se i jeho
plénum zabývalo projednáním směrného územního plánu aglomerace
Chomutov-Jirkov, schváleného v září Státní komisí pro techniku.
Diskuse na plénu upozornila na problematiku životního
prostředí a jeho členové přijali usnesení, ukládající zástupcům města:

Problematika
životního prostředí

„Projednat

s nadřízenými

orgány

možnost

postupného

řešení

elektrifikace města Chomutova, včetně možnosti snížení tarifu za
elektrickou energii a dále způsob odstranění parních trakcí na tratích
ČSD a na nádraží v Chomutově.“ O životním prostředí vyšlo během
roku 1966 také několik článku v okresním týdeníku Nástup (např. 20.

Plán na sloučení
Černovic, Spořic a
Údlic s
Chomutovem

ledna, 7. dubna, 30. června, 18. srpna, ?)
Plénum dále uložilo radě MěstNV, aby projednala s ONV
změny v územní působnosti v zájmovém území Chomutova, které měly
spočívat v tom, že se k městu připojí sousední obce Černovice, Spořice
a Údlice.

25. listopadu projednala rada MěstNV návrhy plánů a rozpočtů
Plány a rozpočty
na rok 1967
Plán kulturní
činnosti

národního výboru, bytového podniku, stavebního podniku a veřejných
a technických služeb na rok 1967.
Na svém dalším zasedání 9. prosince schválila rada jednotný
plán osvětové a kulturní činnosti na následující rok.

Hodně diskusních připomínek vyvolalo na zasedání rady
MěstNV

25.

listopadu

projednávání

zprávy

o

optimalizaci

maloobchodní sítě, kontrole plnění usnesení zářijového pléna MěstNV
Maloobchodní síť a
(bylo věnováno službám v obchodech a restauracích) a zásobování
předvánoční trh
obchodů zbožím v předvánočním období. Členové rady nakonec vzali
zprávu na vědomí a s provedenými opatřeními souhlasili.
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Městský národní výbor se dohodl s ředitelstvím dolu Nástup
v Tušimicích, že počínaje 1. listopadem převezme investorství
Investor
projektovaného plaveckého bazénu v Chomutově. Tuto smlouvu rada
plaveckého bazénu
odsouhlasila 25. listopadu a 23. prosince pak pro tento účel při komisi
a investiční
subkomise MěstNV
výstavby vytvořila zvláštní investiční subkomisi.

Prodej domů č.p.
1440, 2136 a 3388

9. prosince odsouhlasila rada MěstNV prodej jedné čtvrtiny
domu č.p. 1440 v Moravské ulici, domu č.p. 2136 v Mýtné ulici a
domu č.p. 3388 v Husově ulici.

V prosinci byla v zadní části restaurace „Beseda“ v dnešní
Blatenské ulici otevřena bulharská jídelna. Místnost byla vybavena
stylovým nábytkem a nechyběl v ní ani „výhled na moře, byť jen na
Bulharská
restaurace

velké černobílé fotografii“. Speciality se upravovaly „v grilovací peci,
jaké se používá pouze v Bulharsku“. Dodávky pravého bulharského
koření a surovin byly zajišťovány díky spolupráci s bulharským
velvyslanectvím a kuchaře chomutovské jídelny zaškoloval zástupce
šéfkuchaře pražské bulharské restaurace „Sofie“.

Předvánoční atmosféru na přelomu první a druhé prosincové
dekády zpestřil obyvatelům Chomutova příjezd putovní expozice
Obří velryba
v Chomutově

nabalzamované obří velryby, ulovené v Norsku v roce 1964 a vážící při
výlovu 68,2 tuny, která byla po několik dní vystavena na náměstí
1.máje.

Hodnoceni činností
národního výboru
za rok 1966 a plán
na první pololetí
1967

Hlavní zprávou, projednávanou na zasedání rady MěstNV 23.
prosince bylo hodnocení činnosti aparátu a poslanců národního výboru
za rok 1966 a plán práce na první pololetí 1967.
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23. prosince odsouhlasila rada MěstNV prodej domu č.p. 88 na
Prodej domu č.p.
88

náměstí 1. máje družstvu Hygie Chomutov za odhadní cenu 55 297,50
Kčs.
Vyslovila se i pro odkoupení domů č.p. 385 v Mostecké ulici a

Výkup domů č.p.
385 a 1164

1164 v Tyršově ulici, které stály v místech plánované nové stavby
sportovní haly a byly určeny ke zboření.

Sníh na vánoce
pouze na horách

Vánoce roku 1966 strávili obyvatelé Chomutova „na blátě“.
Pršelo a tvořily se kaluže. V horských částech okresu bylo naopak
sněhu hodně Předpoklad, že jen tak neroztaje se vyplnil a sníh vydržel
až do prvních dnů nového roku
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Kronika města Chomutova
1966
(dodatečný zápis)
Z archivních pramenů sestavil v roce 2008 Petr Rak.
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