Kronika města Chomutova

1967
(dodatečný zápis)

Na své první schůzi 13. ledna podala rada MěstNV okresnímu
národnímu výboru (ONV) návrh na sloučení sousedních obcí
Černovice (312 obyvatel), Spořice (2 119 obyvatel) a Údlice (bez
Hořence, Přečápel a Nezabylic, 1 339 obyvatel). Odůvodnila jej
průmyslovým rozvojem Chomutova, přirozenou spádovostí a hustým
autobusovým propojením. Sloučení navrhovala provést k 1. lednu
1968, aby ve volbách, plánovaných na tento rok, už mohli být voleni
Návrh na sloučení
Černovic, Spořic a
Údlic
s Chomutovem

poslanci do městského výboru v celé zájmové oblasti společně.
Podle sdělení předsedy národního výboru Chuchla na radě
MěstNV 5. května souhlasil ONV pouze s připojením osady Nové
Spořice a obce Údlice, samotné Spořice i Černovice měly zůstat
samostatné. Tato zpráva byla ale pouze informativní, protože
zastupitelské orgány v Úklicích a Nových Spořicích se dosud k této
záležitosti nevyjádřili.

Na svém prvním zasedání také rada MěstNV vyhodnotila plnění
celoměstského závazku za uplynulý rok (konstatovala, že byly
Celoměstské
závazky

zrealizovány 93 akce v celkové hodnotě 5 643 000 korun) a schválila
celoměstský závazek na rok 1967, jehož hodnota měla dosáhnout
12 815 191 korun, z čehož více než 12 600 000 korun bylo určeno na
zvelební města.
V souvislosti s tím se zabývala i plánem a rozpočtem na
nadcházejíc rok. Oproti roku 1966, kdy příjmová i výdajová stránka
rozpočtu dosáhla vyrovnané částky 26 192 800 Kčs, měl být rozpočet

Rekordně vysoký
rozpočet na rok
1967

na letošní rok téměř dvojnásobný – příjmy i výdaje se měly pohybovat
ve výši 49 767 800 Kčs. Zdvojnásobení městského rozpočtu bylo
dosaženo tím, že dotace z vyššího rozpočtu, které v roce 1966 činily
11 952 100 Kčs, vzrostly v roce 1967 téměř o 25 miliónů korun na
34 446 900 Kčs. 16. června se pak rada MěstNV rozpočet částečně

Úvěry

upravila a souhlasila s přijetím dalších dvou úvěrů. Celkový plán úvěrů
na rok 1967 a jeho stav projednala rada 14. července (jednalo se o pět
úvěrů v celkové výši 13 855 00 korun).

II

Prodej domu č.p.
2881
Převzetí domů č.p.
3980, 3981, 3999 a
4000

13. ledna odsouhlasila rada MěstNV prodej domu č.p.2881
v Moravské ulici a s účinností od 31. prosince 1966 převzetí čtyř
obytných domu č.p. 3980, 3981, 3999 a 4000 v Mostecké ulici od n.p.
Doly Nástup Tušimice do správy městského národního výboru.

Koncem roku 1966 byl vypracovány zásady personální práce na
národním výboru. Pod názvem nový „kádrový řád“ jej rada schválila
Kádrový řád
národního výboru

13. ledna. Obsahoval pravidla pro schvalování, jmenování a
ustanovování funkcionářů a pracovníků národního výboru a lhůty a
kritéria pro jejích hodnocení.

13. ledna se za účasti 298 delegátek a hostů uskutečnila
Volba městského
výboru ČSŽ

ustavující městská konference Československého svazu žen (ČSŽ),
který vznikl v druhé polovině roku 1966 jako nová další organizace
Národní fronty. Předsedkyní městského výboru byla zvolena Anna
Marková.
Ve dnech 28. února až 2. března pak proběhly v Chomutově
ustavující schůze uličních organizací ČSŽ, které kopírovaly základní

Zakládání
uličních organizací
ČSŽ

organizace ČSŽ strukturu uličních organizací Komunistické strany
Československa (KSČ), takže jich bylo deset. O členství v nich
projevilo zájem 106 žen; schůzí se celkem zúčastnilo 229 žen. Rada
MěstNV se vznikem městské organizace ČSŽ zabývala na svých
schůzích 23. prosince 1966, 24. února a 26. března 1967.
15, dubna se pak v Chomutově uskutečnila okresní konference

Okresní konference ČSŽ. Předsedkyní okresní organizace ČSŽ se stala Marie Víšková,
ČSŽ
vedoucí Knihovny Václava Řezáče v Kadani.

III

V pátek a sobotu 13. a 14. ledna se přes Chomutovsko přehnala
sněhová vichřice, při které vítr dosahoval rychlosti 120 kilometrů za
hodinu. S následky sněhové kalamity bojovali na horách silničáři ještě
Sněhová kalamita

týden. Silné mrazy postihly i samotný Chomutov. Od 17. do 24 ledna
došlo na namrzlých a neudržovaných chodnících k sedmnácti frakturám
končetin.

Sídlištní
aglomerace
v okresním
týdeníku

Od 19. ledna až do 2. března vycházel v okresním týdeníku
Nástup na pokračování článek „Město pro 80 000 obyvatel“, v němž
Útvar hlavního architekta seznamoval čtenáře s územním plánem
sídlištní aglomerace Chomutov-Jirkov.
26. ledna se konalo v městském divadle zasedání pléna
národního výboru, věnované vyhodnocení úkolů a závazků z loňského
roku a vyhlášení závazku na rok letošní, na který připadalo 50. výročí
Velké říjnové socialistické revoluce. Součástí vyhodnocení bylo i
„předání čestných uznání a dalších odměn nejlepším občanům,

Plénum MěstNV

občanských výborům, společenským organizacím Národní fronty,
podnikům a závodům, školám apod.“.
Čestná

uznání,

plakety

a

odznaky

„Budovatel

města

Chomutova“ na tomto zasedání získalo 269 obyvatel města.
Hodnocení roku 1966 a plánování na rok letošní pokračovalo i
SPOZ
hodnocení
za rok 1966
a plán na rok 1967

na druhé schůzi rady MěstNV, která se konala 27. ledna. Tentokrát se
její členové věnovali činnosti Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ).
V roce 1966 se rodinám, trvale bydlícím v Chomutově narodilo
718 dětí. Počet církevních křtů dětí se snižoval a křtili je většinou už
jen osoby slovenské národnosti nebo Rómové. V obřadní síni bylo
uzavřeno 391 sňatků (a u 15 z nich byl ještě proveden církevní obřad);

Demografický
vývoj obyvatel
Chomutova
v roce 1966

a národní výbor projednával 105 rozvodů. Na území města zemřeli 424
lidé. Pohřby byly prováděny většinou zpopelněním (259) než do hrobu
(165); ve dvaapadesáti případech doprovázely pohřby církevní obřady.

IV

28. ledna byla v Cihlářské ulici otevřena 14. mateřská škola a
jesle. Ve školce mohlo být umístěno 120 dětí a v jeslích 55 batolat.
Otevřením této školky se zvýšila kapacita chomutovských mateřských
Školka a jesle
v Cihlářské ulici

škol na rovnou tisícovku a jeslí na 375 – 400 frekventantů. Na umístění
v některém z obou typů předškolního zařízení ale stále ještě čekalo 688
dětí.
10. února vyhodnotila rada MěstNV činnost komisí národního

Vyhodnocení
činnosti poslanců a
komisí

výboru a účast poslanců na jednání komisí a pléna za celý uplynulý
rok 1966.

10. února se rada MěstNV zabývala také akčním programovým
plánem na rok 1967. Měl celkem 84 bodů. Patřilo mezi ně dokončení
stavby nového mostu přes Chomutovsku v Křivé ulici, které se
Akční programový
plán na rok 1967

v uplynulém roce nepodařilo splnit, úprava ploch po demolicích,
vybudování inženýrských sítí pro stavbu rodinných domků v prostoru
Černého vrchu u Kadaňské ulice, postavit urnový háj, zajistit přestavbu
kina OKO na promítání 72 mm filmů, zpřístupnění městské věže
veřejnosti nebo zřízení úklidové služby pro domácnosti.

Cíle a úkoly
na rok 1968

Výhledově se rada věnovala i perspektivám hlavních cílů a
úkolů chomutovského národního výboru na rok 1968, které projednala
14. července.

Mezi úkoly akčního programového plánu byla příprava staré
zástavy na demolice a její následné zboření. V roce 1697 měly být
Demolice domů
podle akčního
programového
plánu

takto postiženy domy:
Bezručova ulice, č.p. 2009, 2010, 2025-2032, 2034-2042, 2070, 2080,
2114, 2122, 2164, 2182, 2190, 2263, 2277, 2296, 2555, 2892 (celkem
jedenatřicet domů s jedenadevadesáti byty);
Palackého ulice, č.p. 311-315, 322-324 (osm domů, jedenatřicet bytů) a
ulice A. Muchy, č.p. 1223-1229 (sedm domů, sedmnáct bytů).

V

18. února vyšel v Literárních novinách článek o devastaci
historických památek v různých městech, který zmiňoval i zničení
interiéru chomutovského kostela sv. Ignáce. 24. února pověřila rada
Devastace interiéru
kostela sv. Ignáce MěstNV předsedu národního výboru Jaroslava Chuchla, aby novinám
sdělil, že za toto zničení není odpovědný chomutovský národní výbor,
ale zdejší vojenská posádka, protože kostel byl součástí kasáren. Kopie
dopisu byla předložena na zasedání rady MěstNV 10. března.

24. února se od 13. hodin konalo v „Turistické chatě“ na Zátiší
výjezdní zasedání rady MěstNV, věnované problémům obyvatel této
okrajové části Chomutova. Ti si stěžovali především na špatné
zásobování potravinami, masem, mlékem a zeleninou, havarijní stav
„Turistické chaty“ (potřebovala opravit a zřídit u ní terasu pro letní
občerstvení), nedostačující spojení městskou dopravou, zejména na
ranní směny do továren, výpadky v dodávkách elektrické energie a
Stížnosti obyvatel
Zátiší

vody, kolísání napětí v síti veřejného osvětlení a na nedostačující
telefonní spojení (jediné telefonní spojení v celé čtvrti „Zátiší“
zajišťovala jedna telefonní budka byla několik let mimo provoz a
původně slíbený termín opravy 1. května 1966 nebyl dodržen).
Zástupci národního výboru slíbili v těchto věcech nápravu a souhlasili
s postavením nové prodejny, která by nahradila tři dosavadní
nevyhovující

prodejny

potravin,

mléka

a

masa,

umístěné

v nevyhovujících prostorách v rodinných domcích. Podle jednání rady
MěstNV z 29. prosince 1967 měla být stavba nové prodejny zahájena
v březnu následujícího roku.

VI

Při svém výjezdním zasedání na Zátiší 24. února se rada
Prodej domu
č.p. 3348
Název školy
v Cihlářské ulici

MěstNV věnovala i běžné úřední agendě.
a) Schválila prodej domu č.p. 3348 ve Václavské ulici.
b) Odsouhlasila, aby dokončovaná základní devítiletá škola v Cihlářské
ulici nesla název „Škola 50. výročí Velké říjnové socialistické
revoluce“.
c) Neschválila celoroční výrobní plán

Jednotného zemědělského

družstva (JZD) Chomutov, protože v něm nebyla „záruka pro splnění
úkolů roku 1967 na úseku živočišné výroby a v dodávkách mléka, tudíž
Neschválení plánu
JZD Chomutov na
rok 1967

není zajištěn další rozvoj družstva“. K projednávání výrobního plánu se
rada už nevrátila a 20. července

upozornila Okresní zemědělskou

výrobní zprávu (OZVS), že chomutovské tento plán dosud nemá. 8.
září se pak členové rady MěstNV seznámili s odpovědí OZVS, že
v souvislosti s upouštěním direktivních metod nebyly jednotným
zemědělským družstvům na rok 1967 stanovovány žádné úkoly.

Již podruhé během krátké doby necelých devíti měsíců navštívil
Další návštěva
bulharského
velvyslance

24. února Chomutov velvyslanec Bulharské lidové republiky Stajko
Nedělkov. Tentokrát se zúčastnil výroční schůze odborové organizace
občanů bulharské národnosti chomutovského okresu.

23. a 28. února postihla Chomutovsko dvakrát dešťová bouře
s vichřicí, která strhávala elektrické vedení, strhávala střechy a
Únorové vichřice

vyvracela stromy. Při první dosahovala rychlost větru 96, při druhé
dokonce 128 kilometrů v hodině.

VII

Zpráva o stavu chomutovského zdravotnictví, projednávaná
radou MěstNV 10. března nezakrývala, že kapacity nemocnice a
polikliniky nejsou dostačující. Stavba nové nemocnice, která by
umožnila i rozšíření polikliniky, nebyla plánována (místo ní dostala
přednost stavba nové nemocnice s poliklinikou v Kadani) a místo ní se
uvažovalo jen o přístavbě.
Zdravotnické obvody polikliniky se také nezvyšovaly a jejich
počet zůstával stejný – devět – jako v roce 1964; ve skutečnosti ale byl
Nedostatky
chomutovského
zdravotnictví

jeden z nich vždy neobsazen. Snahy národního výboru o jejich
rozšíření na deset do konce roku 1966 a o dalších pět do roku 1970
vyznívaly naprázdno a ohrožena byla také stavba zdravotnického
zařízení v Husově ulici v Horní Vsi, kam měly být umístěny ordinace
čtyř těchto nových obvodů. Okresní ústav národního zdraví (OPNU)
počítal s tím, že v roce 1970 bude v Chomutově pouze jedenáct
obvodů.
Rada proto ve svém usnesení konstatovala, že „zásadně
nesouhlasí s dosavadním stavem lékařských obvodů na poliklinice“.

Podstatnou část jednání rady MěstNV 10. března pohltila
Výsledky
komplexního
rozboru
za rok 1966

diskuse o výsledcích komplexního rozboru národního výboru a
podniků, které řídil (Veřejné služby města Chomutova, Technické
služby města Chomutova, Bytový podnik města Chomutova, Městský
stavební podnik a Technické služby města Chomutova).

VIII

Komise pro řešení otázek občanů cikánského původu,
ustanovená při městském národním výboru v loňském roce, zpracovala
zprávu o situaci cikánského obyvatelstva v Chomutově, kterou radě
MěstNV předložila 10. března. Necelých šest set romských obyvatel
Chomutova v ní rozčlenila do tří kategorií:
1. osoby, „které již žijí normálním spořádaným životem, a u kterých již
Kategorizace
cikánského
obyvatelstva

byl ukončen celkový asimilační proces“ (12 rodin, 62 osob);
2.) osoby, „které se již pomalu přizpůsobují životu ostatních obyvatel,
ale potřebují ještě převychovávat a i kontrolovat, zda se nepřikoňují
zpět k typickému způsobu života, vedeného osobami cikánského
původu“ (33 rodin, 170 osob);
3.) osoby, „které nežijí řádným způsobem, jedná se o osoby flutující,
žijící nejprimitivnějším způsobem života“ (60 rodin, 313 osob).
Přestože národní výbor usiloval o to, aby se počet romských

Příchod dalších
romských rodin
z Mostu

obyvatel v Chomutově nezvyšoval, musela rada MěstNV 28. července
připustit, že se ve městě usazují další romské rodiny, které sem
přicházejí ze sousedního Mostu,

kde tehdy probíhaly rozsáhlé

demolice předměstských čtvrtí.

16. března se uskutečnilo plenární zasedání městského
národního výboru, které zabývalo péčí o zdraví a stavem životního
Plénum MěstNV

prostředí v Chomutově. V diskusi ke zprávě zazněly četné kritické
připomínky, plénum jí ale nakonec jako celek schválilo.

V době od 18. března do 22. dubna proběhl etapovitý jarní úklid
Chomutova. Město bylo rozděleno do pěti částí, které postupně
Jarní úklid

uklízely technické služby za pomoci občanů, škol, továren a podniků.
Organizaci této akce naplánovala rada MěstNV 10. února.

IX

24. března se rada MěstNV věnovala tomu, jak je v praxi
pracovníky národního výboru uplatňován zákon o přestupcích č.
60/1961 Sb. Některé komise (zemědělská, zdravotní, místního
průmyslu a služeb, výstavby, ekonomická) neprojednaly ani jeden
Neuspokojivé
trestání přestupků,
zvláště u velkých
stavebních
organizací

přestupek a jejich tajemníkům vyslovili členové rady „neuspokojení“.
Pokud šlo ale o schopnost města vynutit si dodržování předpisů
od velkých stavebních organizací, zaznělo v diskuzi, že „v současné
době nemáme tolik sil, abychom mohli důsledně trvat na dodržování
zákonů a paragrafů, zvláště u těch podniků, které mají značnou
působnost“.

Plány osvětové a
kulturní činnosti
v roce 1697 a jejich
příprava na
rok 1968

24. března schválila rada MěstNV plán kulturní a osvětové
činnosti na druhé pololetí. 30. června jej vyhodnotila a současně také
schválila plán kulturní a osvětové činnosti na čtvrtletí následující.
Plánem na poslední čtvrtletí se rada zabývala 6. října, kdy také
projednala přípravu jednotného kulturně výchovné plánu na rok 1968.

Směrný územní plán aglomerace Chomutov-Jirkov, schválený
plénem Státní komise pro techniku 10. září 1966, byl ohrožen, protože
se neplnila některá jeho usnesení. Ministerstvo hornictví nevyhlásilo do
konce roku 1966 trvalý uhelný pilíř aglomerace, nebyla zpracována
koncepce zásobování teplem, nebyla zajištěna výstavba zdroje,
Ohrožení územního
plánu aglomerace dodávajícího pitnou vodu, byl naplánován nedostatečný počet bytů
Chomutov-Jirkov
(místo 4 500 jen 2 600) a zaostávala stavba občanské vybavenosti,
telefonní centrály a elektrických rozvodů na sídlišti v Horní Vsi. Rada
MěstNV proto 24. března pověřila předsedu národního výboru
Jaroslava Chuchla, aby požádal předsedu Státní komise pro techniku
ing. Františka Vlasáka, o pomoc. (Dopis ing. Vlasákovi v této
záležitosti pak rada schválila 30. června.)

X

V únoru a březnu proběhla kontrola vozovek a chodníků. Její
výsledky shrnula zpráva, předložená radě MěstNV 7. dubna. Překopy
při opravách inženýrských sítí byla značně ztížena doprava v ulicích
Krizový stav
městských
komunikací

Kostnické, Jiráskově, Šafaříkově, Husově, Hornické a Roháčově
v Horní Vsi. Ve středu města to pak byly Žižkovo náměstí a ulice
Palackého a dr. Farského. Ve špatném stavu byly i další komunikace,
včetně státních průtahů. Do 24. dubna měl být proto vypracován
harmonogram na urychlené odstranění všech závad. Rada jej dostala na
svém dalším zasedání 21. dubna.

Koncem března leželo v horské oblasti Chomutova stále ještě
velké množství sněhu a stále padal další.. Bylo jej potřeba odklízet
Březnový sníh na
horách

pluhy a po okrajích silnic se vytvářely vysoké sněhové bariéry.
V neděli 2. dubna znemožnila silná vánice konání tradičního jarního
turistického srazu na Hasištejně a ten musel být nouzově uspořádán na
Měděnci.

14. dubna se v městském divadle uskutečnil slavnostní koncert
Chomutovského komorního orchestru, věnovaný 65. narozeninám
Koncert k 65.
narozeninám
J. Řáhy

dirigenta, hudebního skladatele a zasloužilého učitele prof. Josefa
Řáhy. Vystoupení se zúčastnili i pěvečtí
demokratické republiky.
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sólisté z Německé

21. dubna projednala rada MěstNV zprávu o činnosti místních
lidových soudů (MLS) na území města Chomutova za rok 1966 a první
čtvrtletí roku 1967 a organizační zajištění voleb do MLS, které měly
proběhnout v listopadu. V Chomutově působily celkem čtyř MLS: při
VTŽ, ZJF, Dolu Jan Žižka a při městském národním výboru, který řešil
případy zaměstnanců těch podniků, u nichž MLS nebyly zřízeny a
ostatních obyvatel města.
Činnost MLS a
příprava voleb
soudců

MLS byly zakládány podle zákona č. 38/1961 Sb. Ustanovovaly
se na pracovištích a v obcích, soudci byli voleni z řad občanů na dobu
dvou let a mohli projednávat provinění do výše škody 500 Kčs a
jednoduché majetkové spory do výše 1 000 Kčs.
Výběru osob, navržených do MLS jako soudci, se rada MěstNV
věnovala 16. června, kdy projednala ještě ne zcela úplný seznam
dvaapadesáti kandidátů.

Na stejné schůzi se rada MěstNV také zabývala plněním plánu,
Plnění plánu
v prvním čtvrtletí

rozpočtu a akčního programového plánu v prvním čtvrtletí, a to jak
národního výboru tak i podniků, které řídil.
Projednala také zásady a časový harmonogram provedení volby
místní komise lidové kontroly (byla volena plenárním zasedáním
národního výboru). Komise měla mít patnáct členů, z toho čtyři

Komise lidové
kontroly

poslance městského národního výboru. Hlavními cíly její práce byla
koordinace kontrolní činnosti na úseku MěstNV, kontrola dodržování
zákonů, účinnost systému řízení v MěstNV, stav a vyřizování stížností
a podnětů pracujících.

Tradiční prvomájová manifestace se v Chomutově tradičně
Manifestace
1. máje

konala na náměstí 1. máje. Hlavní projev tentokrát pronesl tajemník
Ústřední rady odborů Antonín Krček.
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Při hodnocení činnosti sdružení rodičů a přátel školy,
mimoškolní výchovy a letních aktivitách mládeže v radě MěstNV 5.
května se ukázalo, že 3. a 9, ZDŠ (v ulicích Na příkopech a
v Havlíčkově ulici) nebude pořádat o prázdninách stále letní tábory pro
Letní aktivity
své žáky, ačkoli tyto měly dlouholetou tradici a jejich vybavení stálo
mládeže
a tábory, pořádané
značné částky, protože o ně mezi žactvem klesal zájem. Členové rady
základními školami
tuto skutečnost v následující debatě vysvětlili tím, že učitelé a výchovní
pracovníci „dodávají táborům ráz pokračování školy“ a „zanáší do
tábora školní kázeň“. Tábory, organizované závody, byly i lépe
finančně zajištěné. Většina škol i nadále organizovala letní dětské
putovní a cyklistické tábory, ale i o ně byl stále menší zájem.

5. května se na jednání rady MěstNV dostaly i zpráva o
současném stavu památkových objektů na území města, zapsaných ve
státním seznamu památek a zpráva o stavu a perspektivách ochrany
přírody v areálu města Chomutova.
Ochrana památek
a přírody

Ve státním seznamu památek byly zapsány i domy č.p. 222 a
223 v Hálkově ulici, určené k demolici a odbor školství měl požádat
kulturní správu Krajského národního výboru (KNV) v Ústí nad Labem
o zrušení památkové ochrany.

Zpráva o vyhodnocení zimního období v kotelnách, se kterou
rada MěstNV seznámila 5. května, uváděla, že v kotelnách v ulicích
Spořická, mjr. Šulce, Na příkopech, Mostecká, Čechova, Kadaňská,
Kotelny v zimní
období 1966-1967

Sokolská a v Horní Vsi a na Starém dvoře, kde se podařilo stabilizovat
zaměstnance

a dodávky tepla i teplé vody byly trvalé a kvalitní.

Stížnosti se týkaly hlavně kotelen v Haškově a Kostnické ulici, kde
byla vysoká fluktuace topičů.
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Zpráva o kotelnách v zimním období, předložená radě MěstNV
5. května, obsahovala i harmonogram letních oprav a členové rady
usoudili, že stačí, aby o připravenosti na topné období 1967-1968 byli
informováni teprve až 14 dnů před jeho zahájením (k tomu došlo na
Nejasná výše
schůzi rady 8. září); zkritizovali však zprávu za to, že neobsahuje žádné
nákladů na kotelny
v uplynulé topné konkrétní finanční částky a ekonomické ukazatele výnosnosti či
sezóně
ztrátovosti kotelen. Tyto ukazatele se dostaly na jednání rady 28.
července; ukázalo se ale, že vzhledem k účetně nepodchycené původní
hodnotě kotelen nelze určit výši odpisů a tak spočítat skutečné náklady
uplynulé topné sezóny

12. května vystoupil od 19. hodin na zimním stadiónu soubor
Vystoupení
Baltského flotu

písní a tanců sovětského Baltického loďstva. Jeho přestavení shlédlo na
dva tisíce diváků.

14. května přilákalo pěkné počasí na Kamencové jezero 6 826
Úspěšné zahájení
sezóny na
Kamencovém
jezeře

platících návštěvníků. Lepší zahájení sezóny už snad ani nebyl
myslitelný. Jedinou vadou na tomto jarním dni bylo to, že ještě nebyla
otevřená restaurace a u kiosků s nápoji se tak tvořily dlouhé fronty.
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18. května se konalo plenární zasedání národního výboru.
Plénum MěstNV:

V první části zasedání věnovalo pozornost zprávě o činnosti místní
komise lidové kontroly. Komise lidové kontroly byla v Chomutově

Volba komise
lidové kontroly

ustanovena na základě zákona č. 23/1964 Sb. v prvním čtvrtletí roku
1964, měla jedenadvacet členů a vedl jí Václav Šedivý, který byl
v následujících volbách nové komise lidové kontroly opět zvolen jejím
předsedou.
Heslo „Kulturou k novému člověku“, které zdobilo pódium,
napovídalo téma další části jednání pléna: kulturní život ve městě a

Kulturní život
v Chomutově

jeho perspektivy, zejména z hlediska působení na kulturní život
mládeže. Jednou z priorit nejbližších let bylo zajištění výstavby nového
kina pro promítání 70 mm filmů.
Z diskuse také vyplynulo, že mládežnický klub „U divocha“,

Uzavření klubu
„U divocha“

otevřený v květnu loňského roku, byl uzavřen, protože „v klubu se
podával alkohol a z toho vyplynuly i další výtržnosti“.

V druhé polovině května měly tradiční „Chomutovské kulturní
léto“ zahájit dva koncerty populárních pražských umělců v areálu
letního kina. 16. května přes pět tisíc diváků zhlédli dvě představení
Populární umělci
v letním kině

pražského

divadla

„Rokoko“

(W.

Matuška,

D.

Vostřel,

H.

Vondráčková, V. Neckář. M. Kubišová, K. Štědrý a další). Pořad
„Hvězdy Apolla“, plánovaný na 30. května, v němž vystupovali např. I.
Přenosilová, K. Hála nebo P. Filipovská, byl tři dny před plánovaným
představením narychlo zrušen.

18. května byl zahájen provoz v nově rekonstruované vile č.p.
387 v Mostecké ulici. Po roce 1945 sloužila jako ubytovna
Hotel pro
zahraniční hosty
VTŽ

zaměstnankyním VTŽ a v letech 1966-1967 jí válcovny přestavěly na
závodní ubytovací hotel s kapacitou 25 míst, poskytující útočiště
montérům ze západních zemí, kteří ve válcovnách uváděli do provozu
strojní zařízení nových provozů.
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19. května jednala rada MěstNV celý den. Na dopoledním
neveřejné schůzi:
Plnění závazků

a) zkontrolovala plnění závazků podniků a závodů na zvelebení města
k 50. výročí VŘED,

b) odsouhlasila vznik nové provozovny odboru městského průmyslu a
Prodejna kovových
služeb, vyrábějící a prodávající kované a kovové předměty (obrazy,
předmětů
svícny, rámy na akvária) a
Činnost
občanských výborů c) vyhodnotila činnost občanských výborů za I. čtvrtletí.
Na závěr se členové rady od předsedy Jaroslava Chuchla
dozvěděli, že přestavba velkoobchodních cen a jednotných odvodů
Městské lázně:
dvojnásobné
zdražení,
schválení
projektového
řešení a hledání
stavebního
podniku

podniků, která vstoupila v platnost 1. ledna, zdražila plánovanou stavbu
městských lázní na více než dvojnásobek – z původních 25 miliónů na
59 854 383 Kčs. I přesto se zástupci města, okresu a krajského
investorského útvaru dohodli, že jejich výstavba nebude zrušena. 28.
července rada schválila souhrnné projektové řešení městských lázní,
které vypracoval Vojenský projektový ústav v Praze. Lázně měl
v letech 1968-1971 postavit n.p. Pozemní stavby Ústí nad Labem. Ze
sdělení předsedy na radě MěstNV 22. září vyplynulo, že novým
uvažovaným stavitelem lázní by měl Okresní stavební podnik, řízený
ONV Chomutov
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Odpolední jednání rady MěstNV dne 19. května bylo veřejné a
uskutečnilo se v Závodním klubu Závodu Julia Fučíka v Revoluční
ulici. Jeho tématem byla výstavba a životní prostředí a ovzduší
v obvodu válcoven, jejich teplárny a polikliniky.
Hlavním

zdrojem

znečištění

ovzduší

byl

oxid

siřičitý

z generátorových plynů ve válcovnách. Jeho množství zatím nikdo
nezměřil a zařízení na čistění těchto plynů (z Rumunska) mělo být
dovezeno do roku 1970. Další zdroj zápachu představovaly exhalace
z moříren, pecí a asfaltovny, které byly odváděny pouze nad úroveň
Životní prostředí
v okolí VTŽ

střech.
Zástupci válcoven upozornili na spad popílku z dvě stě metrů
vysokého komína elektrárny Tušimice I. a na to, že žádná z jedenácti
kotelen městského bytového podniku nemá odlučovače popílku,
zatímco jejich spalovny a kotelny ano. Za jeden z účinných prostředků
ke zlepšení životního prostřední byla považována tzv. ochranná a
zelená pásma mezi válcovnami a městem, které ovšem vyžadovaly
ničivé demoliční zásahy do původní výstavby.

Podle zprávy o bytové situaci, předložené radě MěstNV 2.
června, mohlo být ze tří set nových bytů, postavených v Chomutově
Nové byty jako
náhrada za
demolice

v roce 1967, novým majitelům přiděleno pouze 39 bytů; zbylé byly
určeny jako náhrada za domy a byty zničené demolicemi – 50 za domy,
zbořené při rozšiřování povrchově těžby v důlní oblasti a 211 za byty,
zničené demolicemi v Chomutově (v oblasti válcoven, Palackého ulice
a v Horní Vsi).

2. června členové rady MěstNV dále také:
Prodeje domů č.p.
784, 2187 a 2392

a) odsouhlasili prodej domů č.p. 784 v Grégrově ulici a č.p. 2187 a

Činnost komisí od
ledna do dubna

b) projednali zprávu činnosti komisí národního výboru za první

2392 v Kukaňově ulici a
čtyři měsíce letošního roku.
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V sobotu odpoledne a neděli 3. a 4. června byl na
chomutovském náměstí uspořádán „Velký staročeský jarmark“ se
Historický jarmark stánkovým

prodejem

nejrůznějšího

zboží,

doprovázený

řadou

kulturních představení profesionálních i amatérských umělců. Pošet
návštěvníků přesáhl čtrnáct tisíc.
Jeho součástí byla v sobotu i jarmareční veselice v městském
Bigbeatová
výtržnost

divadle. V neděli pak na stejném místě hrála k tanci i poslechu pražská
bigbeatová skupina „Donald“. Při taneční zábavě došlo k výtržnostem,
které málem skončili demolicí sálu.

Hlavní body programu rady MěstNV, která se sešla 16. června,
byly tyto:
Klub důchodců

a) vyhodnocení činnosti klubu důchodců a jeho plán na druhé pololetí
roku 1967,
b) projednání zprávy o přípravách na školní rok 1967-1967 a o

Přípravy na nový
školní rok

slučování tříd a družin, která nebyla schválena a musela být do dalšího
zasedání rady přepracována a
c) převod domu č.p. 91 na náměstí 1. máje do správy n.p. Potraviny

Převod domu
č.p. 91

Ústí nad Labem, které jej společně s domem č.p. 93 měly využít
k vybudování prodejny, za zůstatkovou hodnotu 528 515 Kčs.

17. června se konaly doplňovací volby v obvodech č. 41 a 75,
jejichž organizaci projednala rada MěstNV 19. května. Ve volebním
Doplňovací volby

obvodě č. 41 byl místo dosavadního poslance Aloise Piroga zvolen
Václav Śedivý a v obvodě č. 75 místo Emílie Týrové Olga
Wittmanová.

XVIII

20. června se konalo plenární zasedání městského národního
výboru, na němž
Plénum MěstNV
věnované bytové
otázce

dva noví poslanci, zvolení před třemi dny

v doplňovacích volbách, složili poslanecký slib. Hlavní referát
seznámil přítomné o bytové politice národního výboru, zásadách
přidělování bytů a o účasti veřejnosti na správě bytového majetku.
V roce 1961 bylo v Chomutově 9 533 bytů, během následujících pěti
let se jejich počet zvýšil na 12 392.

30. června se rada MěstNV vrátila k projednávání zprávy o
přípravě školního roku. Dlouhou debatu vyvolalo rozhodnutí ONV o
tom, že se má na chomutovských školách snížit počet tříd – z 201 ve
školním roce 1966-1967 na 183 a pak „jen“ na 189 (a tím zvýšit počet
Příprava nového
školního roku a
snižování počtu
tříd

žáků ve třídě), s čímž většina členů rady nesouhlasila.
14. července byl pak radě MěstNV oznámen konečný výsledek
– počet tříd ve školním roce 1967-1968 bude v Chomutově tříd 193
(jejich celkový počet se tak snížil o osm). Nejvíce jich bylo na ZDŠ
v ulicích Kadaňské a Na příkopech (27 a 23).

Prodej domu č.p.
3018 a výměna
parcel kat.č.
.82 a 235/1

30. června rada také odsouhlasila prodej domu č.p. 3018
v Šafaříkově ulici a výměnu parcely kat.č. .82 v vlastnictví fyzické
osoby za parcelu kat. č. 235/1, která je v majetku městského národního
výboru.

Na základě vládního usnesení č. 343/1966 a ozhodnutí rady
Převzetí
zaměstnanců
školních jídelen a
kin

ONV ze 7. dubna převzal chomutovský městský národní výbor od
okresního národního výboru s platností od 1. července do své správy
zaměstnance městských školních jídelen a kin. Rada MěstNV se jejich
delimitací zabývala 14. července.
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Prodeje domů č.p.
2969, 3218, 3030,
2155 a 2250

14. července odsouhlasila rada MěstNV prodeje domů č.p. 2969
v Havlíčkově ulici, č.p. 3218 v dnešní Blatenské ulici, č.p. 3030
v Husově ulici, č.p. 2155 a 2250 v Kukaňově ulici.

22. července vyvrcholilo za účasti více než pěti tisíc
návštěvníků „Chomutovské kulturní léto“ tradiční Benátskou nocí na
Kamencovém jezeře, při níž byly – opět tradičně – potíže s programem,
protože na poslední chvíli divadlo „Rokoko“ odřeklo plánované
Benátská noc –
závěr
„Chomutovského
kulturního
léta“

vystoupení.
Kromě představení divadla „Rokoko“ 16. května, staročeského
jarmarku, koncertu beatové skupiny „Mickey“ (25. června) a této
benátské noci nevyvolaly ostatní akce kulturního léta (pět divadelních
představení souborů z Prahy a Teplic) žádný veliký zájem obyvatel.
Zprávu o průběhu „Chomutovského kulturního léta projednala rada
MěstNV 25. srpna.
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28. července vyhodnotila rada MěstNV stav plnění plánu,
Plnění plánu za
první pololetí a
třetí čtvrtletí

rozpočtu, akčního programového plánu, plnění závazků na zvelebení
města za první pololetí roku 1967. Plněním plánu a rozpočtu ve třetím
čtvrtletí se rady zabývala 3. listopadu.
Tento den rada také rozhodla o založení Místního výboru

Založení
Místního výboru
ČSPO

Československého svazu požární ochrany (ČSPO), který měl
koordinovat a řídit činnost tří chomutovských místních jednot ČSPO a
byl podřízen Okresnímu výboru ĆSPO.
Věnovala se také

rozboru činnost Veřejných služeb města

Chomutova z hlediska uplatňování nové ekonomické soustavy. Tuto
problematiku sledovala systematicky a na následující schůzi 11. srpna
Činnost VsmCh,
MSP, Tsmch
a bytového
podniku

se zabývala tím, v nových ekonomických podmínkách hospodaří
Městský stavební podnik, 3. listopadu se zaměřila na činnost
technických služeb. 17. listopadu podrobila podobnému rozboru
činnost bytového podniku a znovu se věnovala stavebnímu podniku,

Rozvoj stavebního
podniku v letech
1967-1972

když projednala koncepci jeho rozvoje v letech 1967-1972 včetně
plánované

výstavby

nových

provozoven.

Současný

stav

93

zaměstnanců měl v následujících pěti letech vzrůst dvojnásobně – na
189 pracovníků.
Uplatňování nové
cenové politiky a
poskytování služeb

8. září vyhodnotila zkušenosti z uplatňování nové cenové
politiky v podnicích, řízených národním výborem a 6. října posoudila
služby, které tyto podniky poskytují obyvatelům Chomutova.
Na počátku žní, v srpnu čekalo na zahájení zkušebního provozu
právě dokončované silo v Černovicích u Chomutova. Jeho stavba byla
zahájena v roce 1965. Dodavatelem stavby byl n.p. Pozemní stavby
Ústí nad Labem. Silo je 52 metrů vysoké a na jeho stavbu se

Silo v Černovicích
u Chomutova

spotřebovalo 3 800 kubických metrů železobetonu. Je v něm možné
uskladnit jedenadvacet tisíc tun obilí, což v roce 1967 představovalo
podstatnou část úrody chomutovského okresu. Součástí sila měla být i
výrobna krmných směsí. Její výstavba ale v srpnu ještě nebyla
zahájena, ačkoli podle původního plánu měla již několik měsíců
probíhat.
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Ve žních měli členové chomutovského JZD sklidit a zpracovat
následující množství obilovin:

Žňový plán
chomutovského
JZD

druh
obilí
žito
pšenice
ozimá
ječmen
jarní
směsky
celkem

výměr
a (ha)
40

výnos
(q/ha)
28

výnos
celkem (t)
112

státní
dodávky (t)
90

zahájení
sklizně
30.7.

35

28

98

40

5.8.

35
20
130

5
15

87,5
30

50

10.8.
13.8.

14. července rada MěstNV konstatovala, že s takto připraveným
žňovým plánem je možné souhlasit a schválila jej. 8. září pak na schůzi
rady MěstNV zaznělo, že JZD zbývá sklidit už jen dvacet hektarů žita.

11. srpna odsouhlasila rada MěstNV prodej domů č.p. 457
v Hejdukově ulici a č.p. 2905 v Husově ulici; 8. září prodej domu č.p.
Prodeje domů
č.p. 457, 2905,
3847, 2541,
2154, 1757,
1102 a 3259

3847 v ulici Na vinohradech; 22. září prodej domu č.p. 2541.v dnešní
Blatenské ulici; 6. října prodeje domu č.p. 2154 v Kukaňově ulici a č.p.
1757 v Buchenwaldské ulici; 15. prosince prodeje domů č.p. 1102
v Pražské ulici a č.p. 3259 v Kadaňské ulici.

4. září byla v 9.00 otevřena ZDŠ v Cihlářské ulici. Ještě dlouho
předtím, 24. února, rada MěstNV rozhodla, že ponese název „Škola 50.
výročí Velké říjnové socialistické revoluce“. Podle programu
Nová škola
v Cihlářské ulici

slavnostního otevření, schváleného radou MěstNV 14. července, si
dopoledne zástupci okresních i městských orgánů měli prohlédnout
školu a poté následovala beseda s funkcionáři v restauraci „Severka“.
Skutečné vyučování začalo až v úterý 5. září.
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V neděli 17. září se při příležitosti oslav Dne tisku, rozhlasu a
8. ročník
„Krušnohorského
okruhu“

televize jel 9: ročník cyklistického závodu „Krušnohorský okruh“. Trať
o délce 108 kilometrů, vedoucí horským terénem, vyhrál v kategorii
mužů

časem

3

hodiny,

3

minuty

a

25

sekund

Antonín Bartoníček ze Slávie Karlovy Vary.

Plenární zasedání národního výboru, svolané na 18. září, svým
hlavním tématem navázalo na předchozí červnové plénum – věnovalo
Plénum MěstNV

se stavu bytového fondu, plánu jeho údržby a modernizace v roce 1968,
činnosti bytového podniku a zajištění topné sezóny 1967-1968. Ze
všech chomutovských bytů, kterých bylo v roce 1967 necelých čtrnáct
tisíc, jich bytový podnik obhospodařoval více než polovinu, konkrétně

Byty IV. kategorie
a modernizace
bytového fodnu

7 421 byt v 1 223 domech (a dále ještě 260 garáží a 260 nebytových
prostor). Nejvíce bytů bylo IV. kategorie – 2 570; počítalo se ale s tím,
že do roku 1970 jich bude asanováno (tj. zbořeno) 638 a po roce 1970
dalších 603. Ve IV. kategorii by pak zbývalo 1 329 bytů, které by bylo
možné modernizovat.
21. září došlo okolo 19. hodiny na hlavním nádraží
v Chomutově k tragické nehodě. Výpravčí Stanislav Aubrecht byl

Smrt výpravčího

zachycen projíždějící lokomotivou a utrpěl těžká zranění, kterým přes
veškerou snahu lékařů podlehl.

22. září odmítla rada MěstNV jako celek předložený návrh na
Pojmenování ulic
v Horní Vsi

pojmenování nových ulic oblasti II. a III. etapy výstavby sídliště
v Horní Vsi a doporučila jej ve dvou případech poopravit. Opravenou
předlohu schválila 6. října. V Horní Vsi tak přibyly ulice Jana Haruse,
akademika Hajrovského, Ilji Erenburga, Emy Destinové, 5. května,
Gerstnerova (opravený název, podle původního návrhu se měla
jmenovat Moskevská) a Zengerova (původně pro ní bylo navržené
pojmenování Varšavská).
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22. září se rada MěstNV věnovala projednávání plánu, rozpočtu
Plán, rozpočet a
svépomocné
zvelebovací akce
v roce 1968

a akčního programového plánu na rok 1968. K předloženým návrhům
měla celou řadu připomínek, stejně jako k plánu svépomocných akcí,
zaměřených na zvelebování města, takže se k těmto záležitostem
vracela i na svým dalších schůzích –

Po úsilí, které národní výbor věnoval v uplynulých dvou letech
zlepšení situace v zásobování tepla a teplou vodou ze stávajících
kotelen a které přineslo hmatatelné výsledky, se před zahájením topné
Kotelna
v Bezručově ulici –
zpoždění ve
výstavbě

sezóny 1967-1968 objevil nový problém – nová kotelna v Bezručově
ulici, která měla vytápět již převzaté a obydlené byty na nových
sídlištích v Horní Vsi, nebyla do začátku topné sezóny (tj. do 15. října)
dokončena. 22. září se členové rady MěstNV dohodli se zástupci n.p.
Pozemní stavby Ústí nad Labem, že by kotelna mohla zahájit provoz
v první listopadové dekádě.

Soboty 30. září se nemohli dočkat chomutovští fanouškové
Chomutovský
hokej opět v první
lize

ledního hokeje. V závěru jarní části sportovní sezóny se hokejovému
mužstvu VTŽ Chomutov podařilo porazit soupeře a probojovat se po
třech letech opět do první ligy, jejíž první kolo začínalo právě poslední
zářijovou sobotu.

V poněkud posunutém termínu, na přelomu září a října,
proběhly volby do Místního lidového soudu MěstNV Chomutov (podle
původního plánu se měly konat nejpozději do konce srpna). Zvoleno
Volby a jmenování
předsedy MLS

bylo celkem padesát soudců, z nichž 20. října rada schválila do funkce
předsedy MLS při MěstNV v Chomutově Antonína Beneše a jako jeho
náměstky Františka Vrchlovského a Karla Jakubce.
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6. října schválila rada MěstNV nový organizační řád Bytového
Organizační řád
BpmCH

podniku města Chomutova s dobou platnosti od 1. srpna 1967. Jeho
vypracování si vynutilo zvětšení bytového fondu a rozšířením úseku
tepelného hospodářství.

Na jedenáct tisíc obyvatel Chomutova se 6. listopadu odpoledne
zúčastnili manifestace, pořádané na náměstí 1. máje k 50. výročí Velké
Manifestace k 50.
výročí VŘSR

říjnové socialistické revoluce. Po jejím ukončení byly položeny věnce
s rudými

stuhami

k památníku

padlých

vojáků

Rudé

armády

v městském parku.

13. listopadu se uskutečnilo veřejné výjezdní zasedání komise
pro výstavbu městského národního výboru v Závodním klubu dopravy
Výjezdní zasedání
komise pro
výstavbu

a spojů v Jiráskově ulici, která se snažila nespokojeným obyvatelům
z nových sídlišť v Horní Vsi vysvětlit některé příčiny současných
potíží, především dodávek tepla a teplé vody.

16. listopadu byl zahájen úplný provoz v léčebně dlouhodobě
nemocných na Červeném Hrádku. Okresní ústav národního zdraví
Otevření léčebny
na Červeném
Hrádku

Chomutov jej dostal od chemických závodů v Záluží na konci roku
1965; na podzim roku 1966 zrekonstruoval první patro a zahájil v něm
zkušební provoz a během roku 1967 dokončil opravy přízemí.
Slavnostního otevření se zúčastnil i náměstek předsedy vlády ČSSR a
ministr těžkého průmyslu ing. Josef Krejčí.

Ve zprávě o komplexí péči o děti v jeslích, projednávané na
Rozbor komplexní
péče o děti v jeslích

radě MěstNV 17. listopadu, zaznělo, že průměrná čekací doba na přijetí
do jeslí se zkrátila na čtyři až pět měsíců a počet žádostí o přijetí klesl
na 239.
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17. listopadu se rada MěstNV také zabývala turistickým
ruchem. V Bezručově údolí byl již v plném provozu kempink
Svazarmu

na

Druhém

mlýně

(ubytovací

kapacita

90

lůžek

v ubytovnách a 20 ve stanech) se sezónně otevřenou restaurací. V roce
Turistický ruch

1967 se také podařilo uvést do provozu restaurací na Prvním mlýně.
Anketa mezi návštěvníky Kamencového jezera ukázala, že jsou
spokojeni s ubytováním a vybavením chat, docházelo ale k případům
okrádání při stánkovém prodeji nápojů a jídla.

Podzimní zasedání pléna národního výboru bývala občas
věnována problematice obchodu a zajištění předvánočního trhu. Tak
Plénum MěstNV,
věnované obchodu
a pohostinství

tomu bylo i v případě plenárního zasedání, které se sešlo 23. listopadu.
Přednesený referát se zaměřil i na situaci v pohostinství, kde
konstatoval nedostatek ubytovacích kapacit. 15 pracovníků obchodu
dostalo čestná uznání a 8 pracovníků občanské kontroly bylo za
dosavadní dobrou práci odměněno knihou.

30. listopadu byla odstřelena jedna z dominant chomutovských
válcoven –
Odstřel komína ve
VTŽ

61 metrů vysoký komín, postavený v době před první

světovou válkou, v roce 1911, kdy válcovny ještě nesly jméno rodiny
Mannesmannů.
.
1. prosince se rada MěstNV dozvěděla, že n.p. Restaurace
Chomutov k tomuto dni uzavřely na neurčito nedávnou otevřenou
restauraci na Prvním mlýně, protože pro nízký počet návštěvníků byla

Nečekané uzavření
restaurace
První mlýn

ztrátová. Členové rady se rozhodli celou záležitost prověřit a
s výslednou zprávou se obrátit na ONV Chomutov, který byl
zřizovatelem n.p. Restaurace Chomutov. Posléze se ukázalo, že jde o
mylnou zprávu, protože uzavření restaurace bylo pouze dočasné po
dobu zimního období a ONV byl s tímto krokem obeznámen předem.
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Od 6. do 9. prosince postihla horskou část chomutovského
Sněhová kalamita
na horách

okresu sněhová kalamita. Na silnících byly až dvoumetrové závěje,
k jejichž likvidaci bylo nasazeno jedenáct pluhů a tři frézy.

Mimořádné
plénum MěstNV a
příprava voleb
v roce 1968

7. prosince se sešlo mimořádné zasedání pléna městského
národního výboru. Projednalo činnost orgánů a poslanců MěstNV,
politickou směrnici ÚV KSČ k připravovaným volbám v roce 1968 a
pro tyto volby také zvolilo osmičlennou městkou volební komisi.

Plány:
kulturně výchovné
práce na rok 1968

15. prosince se rada MěstNV věnovala plánování – schválila
plán kulturně výchovné práce na rok 1968 a plán kulturních akcí na
první čtvrtletí tohoto roku.

Na následující rok rada také naplánovala zajištění projektové a
zajištění projektové
dokumentace
stavební dokumentace.
v roce 1968
Výhledového plánování se týkala i důvodová zpráva o
dostavby
rekonstrukci a dostavbě chomutovské nemocnice ke které mělo dojít
nemocnice
v letech 1971-1980 v letech 1971-1980 postupně ve třech etapách

16. prosince se ze školní besídky ZDŠ v Kadaňské ulici
nevrátili domů čtyři žáci ve věku 10 až 12 let. Dopustili se ve škola
kázeňského přestupku a protože se báli potrestání, rozhodli se, že
Útěk nezletilců z
domova

utečou z domova. Skryli se do jedné z chat u Dřínova a živili se
houskami a limonádou, na jejichž nákup měli celkem asi dvaatřicet
korun a které si kupovali v Horním Jiřetíně nebo v Mostě.Tři dni po
nich pátrali stovky lidi, objeveni byli 19. prosince večer na silnici u
Otvic.

XXVII

29. prosince vyhodnotila rada MěstNV komplexní výstavbu,
realizovanou v minulém roce a její zajištění v roce následujícím.
Konstatovala, že za současného stavu není vyřešena otázka nových
bytů a služeb až do roku 1970 není vůbec řešena a „z toho, co se lidem
naslibovalo, realizuje se jen nepatrná část“. Tuto skutečnost pak
přeformulovala v usnesení slovy „stav předrealizační komplexní
bytové a občanské výstavby na léta 1968-1970 má nedostatky
z hlediska naléhavých potřeb výstavby města“.
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Kronika města Chomutova
1967
(dodatečný zápis)
Z archivních pramenů sestavil v roce 2008 Petr Rak.
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