Kronika města Chomutova

1972
(dodatečný zápis)

14. ledna navštívil Válcovny trub a železárny v Chomutově
federální ministr průmyslu a strojírenství Josef Šimon. Hlavním
Návštěva ministra
a nový počítač
ve VTŽ

důvodem jeho návštěvy byla účast na slavnostním otevření nového
výpočetního střediska závodu, vybaveného samočinným počítačem
československé výroby ZPA 600.

Podklady projednávané na radě MěstNV 21. ledna ukazují, že
v roce 1972 měl rozpočet města Chomutova ve své výdajové části
Rozpočet města na
rok 1972

plánovanou částku 57 400 000 Kčs. Příjmy města pokrývaly tuto sumu
pouze asi z poloviny; 25 miliónů činila dotace od okresního národního
výboru a tři milióny si město muselo vypůjčit.
Městský národní výbor řídil tyto podniky a organizace:
Městský stavební podnik (94 zaměstnanců);

Podniky a
organizace řízené
MěstNV

Bytový podnik města Chomutova (323 zaměstnanců, většinou údržbářů
a topičů);
Technické služby města Chomutova; a
Veřejné služby města Chomutova.

II

Při chomutovském městském národním výboru působilo
dvanáct komisí, jejichž členové a předsedové byli zvoleni na
ustavujícím plenárním zasedání MěstNV 15. prosince 1971.
Plánovací komise (předseda Jaroslav Beneš); finanční komise
(předseda Bohumír Kottra); komise obchodu a cestovního ruchu
(předsedkyně Růžena Šedivá); komise dopravy (předseda Josef
Kroupar); komise výstavby (předseda ing. František Zitta); komise
vodního a lesního hospodářství a zemědělství (předseda Jiří Kupilík);
komise školství a kultury (předseda František Vítek); zdravotní a
Komise MěstNV a
plány jejích
činnosti

sociální komise (předsedkyně Anežka Dvořáková); komise pro ochranu
veřejného pořádku (předsedkyně Jitka Lišková); komise bytová a
bytového hospodářství (předseda Ivan Končitý); komise pro řízení
zvelebovacích akcí (předseda Rudolf Tomášek); komise místního
průmyslu, komunálního hospodářství a služeb (předseda František
Soukup); a výbor lidové kontroly (předseda Antonín Garlík). Plány
činnosti na první pololetí roku 1972 schválila rada MěstNV 21. ledna.
Kromě toho byly zvoleny tři správní komise pro ochranu
veřejného pořádku (předsedové Jitka Lišková, Karel Stoklasa a Zdeněk
Pospíšil st.

27. ledna se v Závodním klubu VTŽ konala plenární zasedání
městského národního výboru. Na jeho počátku složili poslanecký slib
tři poslanci, zvolení ve volbách do národních výborů, konaných 26. –
27. listopadu 1971, kteří se nezúčastnili ustavujícího plenárního
zasedání MěstNV 15. prosince 1971. Dále byly zvoleny následující
Plenární zasedání
MěstNV

komise: 4. správní komise pro ochranu veřejného pořádku (předseda
Ferdinand Vavrič); správní komise pro otázky obchodu (předsedkyně
Zdenka Klofáčová); správní komise pro otázky výstavby (předseda
Vladimír Šíma); správní komise pro školské otázky (předsedkyně
Naděžda Nonsejková); a dávková komise (předsedkyně Marie
Dostálová).

III

Plenární zasedání dále schválilo zprávu o činnosti rady MěstNV
za období od 29. prosince od 21. ledna; rozpočet města na rok 1972
s vyrovnanými výdaji a příjmy ve výši 57 418 000 Kčs a roční plány
Plány a závazky na
rok 1972

podniků,

řízených

městským

národním

výborem;

realizační

programový plán města na rok 1972 a plán práce pléna a rady
městského národního výboru na rok 1972.

Veřejné

služby

města

Chomutova

(VEROS)

nabízely

obyvatelům okresního města (ale nejen jim, protože některé své
provozovny měly i v Jirkově a Vejprtech; konkrétně opravny
televizorů, sběrny šatstva a prádla nebo kominictví) širokou škálu
služeb. Zpráva předložená radě MěstNV 8. února hodnotí jako nejvíce
kritizované služby krejčovství; kamenosochařství, „které je známo ne
Podnik VEROS

příliš seriózním přístupem k zákazníkům“; radiotelevizní servis, „kde
jsou dlouhé dodací lhůty pro obyvatele /30 až 60 dnů/“; truhlárnu,
autoopravnu, holičství a kadeřnictví a taxislužbu, „která většinou
funguje pro socialistický sektor a jen velmi málo pro soukromníky“. V
roce 1971 ve VEROSu pracovalo 620 osob a průměrná mzda
dosahovala 1 672 Kčs. 14. července projednala rada MěstNV situační
zprávu o plnění investiční výstavby v tomto podniku.

14. února se konala městská konference Pomocné stráže
Veřejné bezpečnosti (PS VB), která zhodnotila její činnost. V roce
1972 jich v Chomutově bylo 56, z toho 15 přestárlých, kteří však
Pomocná stráž
Veřejné
bezpečnosti

zůstávali čestnými členy PS VB. Jednotky PS VB byly rozděleny do
šesti obvodů a každá měla svého vedoucího; a mimo ně ještě pracovala
další jednotka PS VB při dopravním inspektorátu. (Informace o
činnosti PS VB byly součástí správy komise pro ochranu veřejného
pořádku, předložené radě MěstNV 26. května). Další noví členové PS
VB složili slib a převzali služební průkazy na 27. září na plenárním
zasedání městského národního výboru.

IV

Hlavním

úkolem

organizace

Technické

služby

města

Chomutova bylo kvalitní, pohotové a hospodárné poskytování služeb,
zajišťujících veřejnou čistotu a údržbu vozovek a městské zeleně. Podle
zprávy předložené radě MěstNV 18. února, plnily tyto úkoly čtyři
provozovny:
provozovna údržby komunikací a veřejného osvětlení (starala se
o 59,6 km vozovek – kromě státních průtahů, 83,4 km chodníků, 15
mostů a lávek, 1955 bodů veřejného osvětlení, 3 semafory, 240
Technické služby
města Chomutova

světelných dopravních značek a všechny dopravní značky);
provozovna čištění města (kromě odvozu odpadů zabezpečovala
strojní čištění 83,4 km vozovek – včetně státních průtahů a provoz
dvou veřejných záchodků);
provozovna údržby městské zeleně a hřbitovů (udržovala a
opravovala 65,04 ha ploch veřejné zeleně a 13,94 ha hřbitovních ploch
v Chomutově, pečovala o 7 186 stromů, 5799 keřů 3 320 m živých
plotů); a
údržbářská autodílna, provádějící servis a opravy vozidel
technických služeb.
14. července projednala rada MěstNV situační zprávu o plnění
investiční výstavby v tomto podniku.

V

22. února se od 16.00 konal v Závodním klubu VTŽ
celoměstský
Aktiv k vítěznému
Únoru 1948 a
celoměstský
závazek na rok
1972

aktiv,

spojený

s plenárním

zasedáním

městského

národního výboru, na kterém byly vyhodnoceny aktivity obyvatel
města za rok 1971 a vyhlášen celoměstský závazek na rok 1972. V jeho
úvodu byl připomenut význam Února 1948; po vyhodnocení
pracovních aktivit a vyhlášení závazku na rok 1972 byli odměněni
nejlepší pracovníci a kolektivy.
184 občanům, kteří při zvelebování města odpracovali více než
padesát hodin, byl udělen odznak „Budovatel Chomutova“. V soutěži o
splnění celoměstského závazku byla jako nejlepší škola vyhodnocena

Odměnění
nejiniciativnějších
občanů

3. ZDŠ v ulici Na příkopech a 4. mateřská škola v ulici Rudé armády.
Z chomutovských závodů se na plnění závazku nejintenzivněji podílel
n. p. Povodí Ohře; z organizací Národní fronty chomutovská
organizace Českého svazu žen. Vyznamenaní občané obdrželi
slosovatelné kupóny. V loterii, jejíž losování proběhlo na jevišti
závodního klubu hned poté, byly první tři ceny zájezd do Sovětského
svazu, zájezd do Bulharska a fotoaparát Yashica. Aktiv uzavřel kulturní
program „Babiččina krabička“.

VI

Na mimořádném zasedání rady MěstNV 23. února byl schválen
jednotný plán kulturně výchovné činnosti v Chomutově na rok 1972.
Nejvýznamnější událostí tohoto roku měly podle něj být oslavy 55.
výročí Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR) a 50. výročí vzniku
Sovětského

svazu.

Velkou

pozornost

plán

věnoval

„úrovni“

společenské zábavy, která podle jeho autorů nebyla dostatečná.
Jednotný plán
kulturně výchovné
činnosti na rok
1972

Největší nedostatky byly shledány na tanečních zábavách, pořádaných
v Závodním klubu ČSD. Nepřístojnosti, k nimž tam docházelo,
vysvětlil jeho vedoucí tím, že „v ostatních závodních klubech vyklidily
se big-beatové skupiny a všechno se přestěhovalo k nám“. Jednotný
plán kulturně výchovné činnosti požadoval, aby v ZK ČSD došlo „ke
zkvalitnění pořadatelské úrovně i ke zkvalitnění prostředí při produkci.
V případě zjištění nedostatků nebudou v tomto závodním klubu
povolovány akce umělecké hodnoty.“.
Plán také počítal s tím, že až Státní ústav památkové péče
dokončí seznam památek ve městě, o který jej národní výbor požádal

Soupis památek ve
městě

v roce 1971, mělo být s okresním národním výborem zahájeno jednání
o vyhlášení středu Chomutova „jako historicky chráněného území“.

Odstřelení komína

26. února byl odstřelen 38 metrů vysoký komín kotelny,
nevhodně umístěné v areálu chomutovské nemocnice.

26. a 27. února se v hotelu III. mlýn v Bezručově údolí konal
kurz pro amatérské fotografy, které vedl pražský fotograf Erich
Kurz pro fotografy
na III. mlýně

Tylínek; a na průběh dvoudenního soustředění fotografů se přijel
podívat i herec Miloš Kopecký.

VII

29. února, krátce po obědě, byla při výkopových pracích nového
sídliště v ulici Na průhoně objevena čtvrttunová bomba, pocházející
Nález pumy
z 2. světové války

z druhé světové války. Přivolaný policejní pyrotechnik jí následujícího
dne zneškodnil v pískovně v Údlicích.

Hlavní náplní jednání rady MěstNV 3. března byl roční
komplexní rozbor hospodaření chomutovského národního výboru a jím
Komplexní rozbor
hospodaření za rok
1971

řízených podniků a organizací v roce 1971. Více než stostránková
zpráva ale členy rady příliš neuspokojila a dospěli k závěru, že přijatá
opatření podniků a odborů zcela nevycházejí z konkrétního stavu
v minulém roce a uložila ředitelům podniků a vedoucím odborů
vypracovat nový návrh opatření.
Zvláštní pozornost – mimo rámec komplexního rozboru
hospodaření – věnovala rada městskému stavebnímu podniku, jehož
hospodaření v roce 1971 bylo předmětem kritiky (stavba nové
administrativní budovy v prostorech Červeného mlýna, jež začala
v roce 1969 a měla být dokončena v pololetí následujícího roku, se

Špatný stav
městského
stavebního
podniku

protáhla až do konce roku 1971; při výstavbě nového stavebního dvora
se zjistilo, že jeho projekt vůbec nepočítá s umývárnami a sociálním
zařízením). Největší potíže městskému stavebnímu podniku způsoboval
nedostatek pracovníků, protože při založení podniku v roce 1962 byla
mzda jeho zaměstnanců stanovena aritmetickým průměrem o tři sta
korun měsíčně nižší než byl průměrný plat v jiných stavebních
organizacích. Během deseti se tento rozdíl zvýšil na pět set korun a
kvalifikovaní pracovníci proto dávali přednost zaměstnání u jiných
stavebních organizací.

VIII

V roce 1950 přestala být vedena evidence nemovitostí
v pozemkových knihách. Po dvě desetiletí neřešené rozpory mezi
Komplexní
zakládání evidence
nemovitostí

evidovaným a skutečným vlastnictvím nemovitostí mělo odstranit
komplexní zakládání evidence nemovitostí (KZEN). Rada MěstNV se
s jeho realizací seznámila 3. března a zprávu o průběhu celé akce vzala
na vědomí 10. listopadu.

20. března se rada MěstNV zabývala situací v Bytovém podniku
města Chomutova. Pracovalo v něm 323 zaměstnanců a skládal se ze
šesti lokálních provozoven, spravujících bytový fond v jednotlivých
Bytový podnik
města Chomutova

částech města; střediska údržby; a tepelného hospodářství, které
zodpovídalo za provoz 14 kotelen, zásobujících teplem a teplou vodou
6 002 bytů. Potíže způsobovaly nevyjasněné vztahy a kompetence mezi
bytovým podnikem a městským stavebním podnikem, týkající se
provádění údržby, oprav a výstavby nových bytů a úklidu chodníků.

Plénum městského národního výboru, které se sešlo 23. března
ve tři hodiny odpoledne v zasedací síni chomutovské radnice, zahájila
zpráva o činnosti rady MěstNV v období od 8. února do 23. března.
Schválení ročního
komplexního
rozboru
hospodaření

Hlavním bodem jednání byla zpráva o výsledcích hospodaření
národního výboru za uplynulý rok 1971 a její schválení. Hospodaření
vlastního MěstNV skončilo přebytkem ve výši 1 327 000 Kčs. Zpráva
dále konstatovala hrubé nedostatky v činnosti Městského stavebního
podniku, částečné nedostatky v činnosti Bytového podniku města
Chomutova Technických služeb města Chomutova a VEROSu.

IX

V dubnu proběhly ve městě volby do občanských výborů,
zřízených na základě zákona č. 69/1967 Sb., jejichž posláním mělo být
organizovat účast a iniciativu občanů při řešení veřejných záležitostí,
zvelebování města a ochraně veřejného pořádku, čistoty a zeleně. Jejich
počet

byl

reorganizací

zvýšen

na

osmdesát,

aby

se

kryly

s poslaneckými obvody městského národního výboru a na jeden
poslanecký obvod MěstNV připadal jeden občanský výbor. Volební
Volby do
občanských výborů období bylo pětileté. Termín voleb stanovilo plenární zasedání
národního výboru 27. ledna a obyvatelstvu byl oznámen 7. února
společnou vyhláškou Městského výboru Národní fronty a městského
národního výboru. Rada MěstNV věnovala pozornost jejich přípravě na
svém mimořádném zasedání 31. března, kdy schválila předsedy
jednotlivých občanských výborů. Závěrečná zpráva o průběhu voleb
byla radě předložena 26. května.
Do dubna působily občanské výbory ještě v původním složení a
počtu (bylo jich 27). Podle přehledu jejich schůzové činnosti,
Schůzová činnost
předloženého radě MěstNV 21. dubna, se během prvního čtvrtletí roku
občanských výborů
v I. čtvrtletí 1972 1972 konalo celkem 83 schůzí občanských výborů, kterých se
zúčastnilo celkem 1 183 jejich členů.
12. května se rada MěstNV rozhodla, že podpoří iniciativu
občanských výborů při realizaci nejrůznějších drobných úkolů v rámci
Finanční podpora akce „Z“ částkou tisíc korun, která by se po každoročním vyúčtování
činnosti
pravidelně doplňovala.
občanských výborů
Při kontrole evidence garáží bylo zjištěno, že v Chomutově je
132
Garáže bez
stavebního
povolení, evidence
a kolaudace

nekolaudovaných

garáží.

Většina

z nich

byla

postavena

v uplynulých třech letech; ale asi padesát jich pocházelo ještě z let
1950-1954; a asi sto garáží nemělo patřičné stavební povolení a souhlas
majitele pozemku se stavbou. Rada MěstNV pověřila 7. dubna odbor
místního průmyslu a hospodářství, aby do 30. března 1972 provedl
konečnou evidenci majitelů a uživatelů garáží a navrhl plán postupné
kolaudace dosud nezkolaudovaných garáží.

X

K 1. lednu 1972 bylo v Chomutově v různých etapách
rozestavěnosti nebo plánování celkem 1 089 garáží: 449 ve výstavbě
Nové garáže v roce
1971

nebo před dokončením; 205 ve stádiu připravené projektové
dokumentace a přidělené stavební parcely; a dalších 435 v návrzích
zastavovacích plánů.
5. března začala stavba podzemní garáže v Bezručově ulici u
panelového obytného domu postaveného na místě bývalé Dehtochemy,

Podzemní garáže
v Bezručově ulici

kterou provádělo 2. stavební bytové družstvo VTŽ a ZJF, s kapacitou
34 parkovacích míst v podzemí a stejným počtem stání na betonové
střeše. Jednalo se o první podzemní garáž, postavenou v Severočeském
kraji.

Průběžná informativní zpráva o plnění plánu bytové výstavby
v Chomutově, předložená radě MěstNV 7. dubna konstatovala, že
výstavba panelových domů v bývalé Pískové ulici a na sídlišti
Březenecká má z roku 1971 skluz celkem 382 bytů, takže celkový
počet skutečně nově započatých bytů v roce 1972 není 854, ale pouze
Skluzy v bytové
výstavbě,
nedostatečná
občanská
vybavenost a
příprava dalších
demolic

472 bytů. Opožďovala se i výstavba občanské vybavenosti, dosti
katastrofálně na nově budovaném sídlišti Březenecká; ale i ve městě,
konkrétně výstavba obchodů v Meissnerově ulici před nemocnicí nebo
obchodního centra Luna (namísto plánovaného termínu 1972 měly být
dokončeny až v roce 1973, přičemž výstavba Luny byla zahájena už
v dubnu 1969). Opožďující se stavební práce pak posouvaly termíny
konečné úpravy vozovek a chodníků. Výstavba škol pokračovala podle
plánu (škola v Hornické ulici, termín dokončení srpen 1973) nebo
dokonce s mírným předstihem (škola u Jitřenky). Situací v bytové
výstavbě, přidělováním bytů a plánováním demolic v ulicích dr.
Farského a Rudé armády (Blatenská) se rada MěstNV zabývala také
18. srpna.

XI

Na základě doporučení rady ONV schválila rada MěstNV
Delimitace
investorství
komplexní bytové
výstavby

delimitační protokol o delimitaci komplexní bytové výstavby
z pravomoci městského národního výboru do pravomoci okresního
národního výboru s platností od 1. ledna 1972. Funkci přímého
investora komplexní bytové výstavby měl od tohoto data vykonávat
odbor výstavby a územního plánování ONV.
20. dubna se od 19.00 hodin v kině Oko konalo společné
slavnostní zasedání okresních a městských orgánů ke 102. výročí

Oslavy 102. výročí
narození
V. I. Lenina

narození V. I. Lenina. Po slavnostním projevu o významu jeho díla
shlédli účastníci zasedání sovětský film „Běloruské nádraží“.
Následující den ve tři hodiny odpoledne následovalo položení květin
k pomníku V. I. Lenina v městském parku.
Touto akcí byly zahájeny prvomájové oslavy, které probíhaly až
do 9. května. Jejich organizační zabezpečení projednala rada MěstNV
20. března a znovu 7. dubna (na zasedání rady 12. května byl pak
průběh oslav vyhodnocen jako vcelku zdařilý). Podle něj měly tyto
oslavy „vyznít jako velká bojová manifestace internacionalismu a
našeho spojenectví se socialistickými zeměmi, v prvé řadě se Sovětským

Organizace
prvomájových
oslav
a výzdoba města

svazem“. Od 20. dubna do poloviny května mělo být náměstí, okolní
ulice a hlavní příjezdové trasy do Chomutova vyzdobeny hesly na
transparentech, nataženými nad ulicemi, květinami, emblémy, prapory,
praporky a třepetalkami. Doplněny o výzdobu měly být i sloupy
veřejného osvětlení v ulicích Kadaňská, Bezručova, Dukelská, VŘSR
(Palackého ulice) Československo-sovětského přátelství (Lipská ulice).
Slavnostně vyzdobeny musely být i veřejné budovy a školy. Na
různých místech mělo být rozmístěno aspoň patnáct agitačních panelů,
dvě velké pěticípé hvězdy s nápisem KSČ (u benzínové pumpy před
zimním stadiónem a v Mostecké ulici při výjezdu z města) a dva velké
srpy s kladivem (u věžáku v Beethovenově ulici a v zeleni na rohu
Václavské ulice u Severky). V posledních dubnových dnech, před
začátkem oslav, navštívily každou chomutovskou rodinu agitační
dvojice z řad členů uličních organizací KSČ a občanských výborů.
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V neděli 30. dubna se od půl třetí odpoledne konal rychlostní
závod cestovních automobilů do vrchu. Start byl v Chomutově u
Severky, cíl na Blatně. Vůbec první závod tohoto druhu v Chomutově
sledovalo asi pět tisíc diváků.
Oslavy v předvečer
1. máje:
závod automobilů
do vrchu
a lampiónový
průvod

Od sedmé hodiny večerní se žáci chomutovských základních
škol začali shromažďovat k lampiónovému průvodu, Shromaždiště a
lampionové průvody byly tři: v Horní Vsi; v Alešově ulici a ve středu
města. Všechny tři průvody se sešli v prostranství třídy VŘSR
(Palackého ulice) před Žižkovým náměstím, kde byl v osm hodin
uspořádán ohňostroj. Pro žáky 1. – 5. tříd a jejich třídní učitele byla
účast na průvodu povinná, žákům druhého stupně byla tato účast
doporučena.

Na prvomájovou manifestaci, která se konala od deseti hodin na
náměstí 1. máje, dorazili její účastníci (jejich počet byl odhadnut na 27
tisíc) v několika průvodech – od válcoven, Závodu Julia Fučíka,
železničních opravárenských dílen u Kadaňské ulice a od jednotlivých
škol. Kromě obyvatel města byli na manifestaci pozváni o občané
z obcí Chomutovska. Z tribuny, ozdobené portrétem V. I. Lenina a
Prvomájová
manifestace

heslem „Proletáři všech zemí, spojte se!“, pronesl hlavní projev
vedoucí tajemník okresního výboru KSČ Čestmír Lovětínský,
s krátkými projevy vystoupili i zástupci sovětské, německé a polské
delegace. Manifestaci zakončila přehlídka 1 200 sportovců, pěti tisíc
žáků chomutovských škol a 57 alegorických vozů.
Od 14.30 se v amfiteátru letního kina konala přehlídky
hudebních souborů, v 17.00 začaly ve všech závodních klubech taneční
veselice a ve 20.00 byl promítnutím prvního filmu zahájen sezónní
provoz letního kina.
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V prvních květnových dnech byl v parčíku před chomutovskou
Fontána před
radnicí

radnicí na roku Táboritské ulice a Žižkova náměstí zprovozněn malý
bazén se stříkající fontánou.

6. května byly ve tři hodiny odpoledne položeny věnce
k památníkům a hrobům sovětských vojáků, a to na třech místech
Položení věnců

současně: v sadech Československé armády; na hřbitově v ulici Elišky
Krásnohorské v Horní Vsi a na hlavním městském hřbitově.
V sedm hodin večer se v závodním klubu VTŽ uskutečnilo
společné slavnostní zasedání plén městského národního výboru,
městského výboru KSČ a městského výboru Národní fronty. Po zahrání
československé a sovětské hymny a kulturním vystoupení byl hlavním
bodem programu projev k 27. výročí osvobození Československa
Rudou armádou, s nímž vystoupil předseda okresního národního

výboru Jan Latner. Do následující diskuse se zapojil i vedoucí tajemník
Společné slavnostní
plenární zasedání OV KSČ Čestmír Lovětínský, který účastníky pléna informoval o své
dopolední návštěvě sovětské vojenské posádky v Milovicích, kam
zavítali i prezident ČSSR Ludvík Svoboda a generální tajemník ÚV
KSČ Gustáv Husák; a přítomné pozdravil také zástupce sovětské
delegace. Oficiální část jednání ukončila Internacionála, po které
následovala společenská zábava.

Oslavy osvobození vyvrcholily 9. května v deset hodin
dopoledne vojenskou přehlídkou a přísahou vojáků na třídě VŘSR
(Palackého ulice), které přihlíželo asi pět tisíc obyvatel města. Ve dvě
Oslavy 9. května

hodiny odpoledne si mohli účastníci oslav poslechnout v městských
sadech a na hlavním náměstí koncerty dechových hudeb a v 19 hodin
začalo divadelní představení „Hotel Astoria“ v provedení Divadla
pracujících Most.
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12. května se rada MěstNV zabývala:
a) čtvrtletním komplexnim hodnocením hospodářské činnosti
Čtvrtletní rozbor
hospodářské
činnosti organizací

organizací, řízených národním výborem, a konstatovala, že „plnění
výkonových ukazatelů je vcelku uspokojivé, avšak nepříznivý je vztah
spotřeby materiálu k realizovaným výkonům“;
b) činností plánovací komise a komise pro obchod v měsících

Činnost komisí

lednu až dubnu 1972;
c) schválením kolektivní smlouvy zaměstnanců městského

Kolektivní smlouva

národního výboru na rok 1972;
d) přípravou doplňovacích voleb ve volebním okrsku č. 40,
vyhlášených na 17. června (poslanec, zvolený za tento obvod ve

Doplňovací volby

volbách 26. a 27. listopadu 1971, v březnu 1972 zemřel; informativní
zprávu o těchto volbách si rada vyslechla také 9. června a nově zvolená
poslankyně složila slib na plenárním zasedání 29. června);

Přejmenování ulic

e) přejmenováním ulic na Zátiší a v Nových Spořicích.

18. května, krátce po půlnoci, utekl z klece ve vagónu na
nákladovém nádraží tygr, určený pro safari ve Dvoře Králové nad
Útěk tygra

Labem. Protože se nepodařilo sehnat náboje s uspávacím narkotikem,
musela být šelma v hodnotě půl miliónu korun, skrývající se ve dvoře
jednoho z domů na dnešním Benešově náměstí okolo půl páté ráno
zastřelena.

20. a 21. května byly u zastávky Chomutov-město vloženy do
drážního tělesa železniční trati Chomutov-Ústí nad Labem dvě nová
Začátek výstavby
rozšířeného
železničního
podjezdu v ulici
Rudé armády

mostní provizoria. Tím byl proveden první a nezbytný krok
k vybudování rozšířeného železničního podjezdu v ulici Rudé armády
(Blatenská) namísto původního ze sedmdesátých let 19. století, který
byl příliš úzký a brzdil dopravu. Nový rozšířený podjezd měl být podle
plánu dokončen v létě.
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Zpráva komise pro ochranu veřejného pořádku, předložená radě
MěstNV 26. května, konstatovala, že v konzumaci alkoholu zaujímá
Chomutov jedno z předních míst v kraji. Kromě jiného navrhovala, aby
Alkoholismus
v Chomutově

alkohol nebyl součástí sortimentu „v prodejnách pro prodej alkoholu
netypických, jako zelenina, mlékárna, drogerie“; a zakázána měla být
také atrakce „Kolo štěstí“, v níž byly hlavními výhrami lahve
s alkoholem a která kvůli tomu už byla přestěhována z hlavního

Zákaz atrakce
„Kolo štěstí“

náměstí 1. máje na náměstí Žižkovo. 8. prosince se pak rada MěstNV
rozhodla požádat ředitele n. p. Potraviny, který tuto atrakci organizačně
zajišťoval, aby provoz „Kola štěstí“ v Chomutově do týdne zrušil. Na
další schůzi 22. prosince rada MěstNV konstatovala, že n. p. Potraviny
její usnesení nesplnilo.

Před nadcházející sezónou věnovala rada MěstNV 26. května
pozornost možnostem letní rekreace v Chomutově a okolí. Hlavní
rekreační oblast ve městě představovalo Kamencové jezero, schopné
pojmout až deset tisíc návštěvníků. Na jezeře byly šatny pro dva tisíce
Kamencové jezero

osob. Ubytování nabízelo 36 chatek se 126 lůžky, dalších 40 lůžek bylo
k dispozici v chatkách ve tvaru sudu a na tábořišti bylo možné postavit
osmdesát stanů. Problémem bylo občerstvení a stravování, protože při
větší návštěvnosti jediná stávající restaurace nepostačovala; a také na
kanalizaci nenapojené záchody.
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Sbor pro občanské záležitosti byl v Chomutově založen v roce
1956. K jeho aktivitám patřily akce „Vítání do života“, nahrazující
„dosavadní náboženské obřady křtu“; spolupůsobení při dnech
pietních vzpomínek na zesnulé; pořádání zlatých svateb; zvláštní
Sbor pro občanské
záležitosti

gratulace k narozeninám občanů, starších osmdesáti let; a předávání
občanských průkazů patnáctiletým, které v minulém roce „bylo
prováděno k výročí 50 let trvání KSČ a spojeno bylo s politickou
výchovou těchto občanů a se seznámením s vedoucí úlohou strany
v našem společenském zřízení“. Zprávu o činnosti sboru pro občanské
záležitosti rada MěstNV schválila 26. května.

Prodej domů

Na stejné schůzi rada souhlasila s prodejem domů č. p. 2965
v Husově ulici a č. p. 2253 v ulici V alejích.

Na své schůzi 9. června rada MěstNV:
Zpráva o akci „Z“

a) projednala průběžnou zprávu odboru výstavby o akci „Z“;
b) projednala plnění Jednotného plánu kulturně osvětové

Plán kulturně
osvětové činnosti

činnosti za první pololetí roku 1972;
c) projednala průběžnou zprávu o zásobovací situaci a plnění
úkolů v oblasti obchodních služeb a výsledky ankety ke službám a

Situace v oblasti
obchodních služeb

obchodu;
d) schválila zřízení domu soustředěné pečovatelské služby

Dům pečovatelské
služby

v objektu č. p. 3311-3313 ve Šrobárově ulici na Zátiší; a
e) rozhodla o zrušení společného zařízení jesle-mateřská školka
ve Václavské ulici; zřízení mateřské školky v Havlíčkově ulici a zřízení
samostatných jeslí ve Václavské ulici, v nichž měla vzniknout cvičná

Cvičná stanice
v jeslích ve
Václavské ulici

stanice, kde by od počátku září 1972 probíhala řízená výuka a maturitní
zkoušky studentek III. a IV. ročníku dětských sester chomutovské
střední zdravotní školy a převedla správu těchto jeslí z odboru školství
a kultury na odbor zdravotnictví a sociálních věcí městského národního
výboru.
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Projekcí českého filmu „Dívka na koštěti“ začal 15. června
chomutovský Filmový festival pracujících. S delegací jeho tvůrců
přijela na promítání tohoto filmu do Chomutova i představitelka hlavní
role, zpěvačka Petra Černocká.
Filmový festival
pracujících

Festival nabídl celkem jedenáct filmů; sedm ze socialistické a
čtyři z kapitalistické filmové produkce, které zhlédlo celkem 14 952
diváků (v roce 1971 navštívilo v Chomutově Filmový festival
pracujících pouze 8784 diváků). Zprávu o organizaci, výzdobě města a
průběhu festivalu projednala rada MěstNV 18. srpna.

Svou schůzi 23. června zahájila rada MěstNV v sedm hodin
Plány práce
odborů a komisí
na druhé pololetí

ráno návštěvou chomutovské pekárny a cukrárny a po návratu
projednala plány práce odborů a komisí městského národního výboru
na druhé pololetí roku 1972.

29. června v devět hodin ráno začalo v Závodním klubu VTŽ
plenární zasedání městského národního výboru. Hlavním bodem této
Plán činnosti
MěstNV
na druhé pololetí

schůze bylo – kromě zprávy o činnosti rady MěstNV a diskuze –
„projednání úkolů a forem práce MěstNV v Chomutově, jeho orgánů,
podniků a aktivů k zajištění úkolů, které jsou stanoveny pro národní
výbory usneseními vyšších stranických a státních orgánů pro II.
pololetí roku 1972“.

14. července projednala rada MěstNV návrh nové vyhlášky
městského národního výboru, upravující místní poplatek ze psů na
Úprava poplatků
za psy

území města Chomutova s výjimkou části města Nové Spořice.
Poplatek za psa, chovaného v novostavbě (za novostavbu tato vyhláška
považovala domy, postavené po roce 1945) s více než dvěma byty měl
činit tisíc korun ročně.
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Kromě toho také vzala na vědomí zprávy o činnosti komise pro

Činnost komisí

školství a kulturu a komise výstavby za první pololetí roku 1972;
Ustanovení komise
pro cikánskou
otázku
Rozbor stížností

schválila ustanovení jedenáctičlenné komise pro cikánskou otázku; a
vzala na vědomí rozbor stížností za první pololetí roku 1972 (většina
z nich byla adresována odboru komunálního hospodářství, služeb,
dopravy a obchodu, a odboru bytového hospodářství.

Rada MěstNV se také 14. července podrobně zabývala
zásadami postupu přídělového systému garáží.
Podle nich musela každá žádost o přidělení místa pro stavbu
garáže obsahovat potvrzení:
-

o dobré pracovní morálce žadatele;

-

o tom, že žadatel žije jako řádný občan a nebyl trestán;

-

o tom, že nejméně pět let vykonává veřejně prospěšnou činnost
(v pionýrské organizaci, SSM, složkách Národní fronty,
společenských organizacích nebo v orgánech a aktivech
MěstNV; a

Zásady postupu při
přidělování parcel
na výstavbu garáží

-

o tom, že se nejméně pět let podílí na práci a životě v obvodu
místně příslušného občanského výboru.
Pak měl být žadatel zařazen do pořadníku a souhlas ke stavbě

garáže mohl obdržet za předpokladu, že odpracuje zdarma sto hodin
v rámci akce „Z“ (tato povinnost se nevztahovala na lékaře). Mimo
pořadí mohli dostat místo na garáž na základě doporučení MěstNV
„zvláště zasloužilí dobrovolní funkcionáři“, a bez jakéhokoli
doporučení také „vedoucí pracovníci politické, státní a hospodářské
správy, spadající do nomenklatury krajských orgánů, kteří těmito
orgány byli jmenováni či schvalováni k řízení politického a
hospodářského dění v okresu Chomutov“.
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Zpráva o hospodaření městského národního výboru a jím
řízených podniků, kterou rada MěstNV projednala 18. srpna,
konstatovala, že plnění plánu je vcelku uspokojivé; ale kvůli
Plnění plánu za
I. pololetí

nedostatkům v dodavatelské kapacitě jsou ohroženy některé plánované
akce, mezi nimi i adaptace kostela sv. Kateřiny; výměna oken v kostele
sv. Ignáce nebo výstavba obchodního pavilonu v Meissnerově ulici u
nemocnice).

Nedostatečné
opravy školních
budov před
začátkem školního
roku

Na své schůzi 18. srpna se rada MěstNV zabývala i
připraveností škol na nový školní rok. Musela konstatovat, že ve
školských zařízeních nebyly provedeny všechny plánované opravy,
které tak musely být přesunuty na rok 1973.
Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) bylo ustanoveno u všech
chomutovských škol (deseti základních, osmnácti mateřských, dvou
zvláštních a jedné lidové školy umění). Činnost členů SRPŠ se – na
rozdíl od předchozího období, kdy byla zaměřena na pomoc při drobné

Činnost sdružení
rodičů a přátel
školy

údržbě školských zařízení – přesunula v posledních letech spíše do
oblasti výchovné práce. Konkrétní případy činnosti SRPŠ v rámci
jednotlivých školních zařízení uváděla zpráva, předložená na schůzi
rady MěstNV 13. října.

Odstřel
evangelického
kostela

22. srpna ve čtyři hodiny odpoledne došlo k odstřelu stavby
evangelického kostela u městského parku. Jeho demolicí se získalo
místo, potřebné pro výstavbu krytých městských lázní.
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4. září v poledne byl předán do užívání rozšířený železniční
podjezd v ulici Rudé armády (Blatenská). Nová dvouproudová vozovka
vedla vpravo (při pohledu od Horní Vsi směrem k Chomutovu) od
původního podjezdu, jenž umožňoval pouze jednosměrnou střídavou
Otevření nového
provizorního
podjezdu v ulici
Rudé armády

dopravu a na původně rovné ulici tak vznikla mírná pravotočivá
zatáčka. Právě dokončená stavba podjezdu byla určena pouze pro
automobilovou dopravu; pro chodce byl určen původní úzký podjezd.
Jednalo se o provizorní stavbu, do budoucna mělo dojít k rozšíření
podjezdu tak, aby se Blatenská ulice opět napřímila a chodníky pro
chodce vedly podél obou stran vozovky.
9. září byl v zatáčce u Kamencového jezera na silnici
z Chomutova do Otvic slavnostně odhalen památník, připomínající

Památník
událostem
Mostecké stávky

událostí z doby Mostecké stávky – 13. dubna 1932 zde četníci
rozehnali střelbou asi třítisícový průvod, směřující do Chomutova na
zakázanou

demonstraci,

pořádanou

Komunistickou

stranou

Československa.

Investiční výstavba stavebního dvora Bytového podniku města
Chomutova, zahájená 12. října 1971, pokračovala v roce 1972 ve
vlastní režii podniku a za spolupráce s několika subdodavateli. Hlavní
Výstavba
stavebního dvora
bytového podniku
v roce 1972

potíže při výstavbě způsoboval fakt, že dosud nebyl vypracován
kompletní prováděcí projekt. Do podzimu byly zatím připraveny
betonové plochy garáží a centrálních dílen pro následnou montáž
staveb. V následujícím roce 1973 se měla uskutečnit výstavba
centrálních dílen a instalace rozvodů elektrického proudu. Rada
MěstNV s tímto postupem stavebních prací vyslovila souhlas 22. září.
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Prověrka připravenosti městských kotelen na topnou sezónu
1972/1973, provedená radou MěstNV 22. září, ukázala vážné
Nedostatky
v přípravě na
topnou sezónu

nedostatky. Kvůli chladnému počasí na jaře mohla provozní údržba
těchto kotelen, rozvodů a velkokapacitních boilerů začít až v červnu a
na počátku podzimu se dostala do časového skluzu. Chyběly také
náhradní díly. Bytový podnik města Chomutova kromě toho podcenil
předzásobení kotelen uhlím.

22. září rada MěstNV vzala – také s neuspokojením – zprávu o
kontrole bytové výstavby v roce 1972. Podle předpokladu mělo být
v rámci komplexní bytové výstavby v tomto roce dokončeno 308 bytů
(a dalších 55 bytů v rámci družstevní výstavby nebo výstavby
rodinných domků). Dokončení dalších plánovaných 96 bytů bylo
Skluzy v komplexní přesunuto do roku 1973 a nejisté bylo i dokončení plánovaných 229
bytové výstavbě a
bytů na sídlišti Březenecká, u nichž nebylo jisté, zda budou připojeny
technické
na inženýrské sítě a zda bude provedena úprava terénu v jejich okolí,
vybavenosti
aby k nim byl vůbec možný přístup. Zpožďovala se i výstavba objektů
občanské vybavenosti v Horní Vsi. Za hlavního viníka této situace byl
považován realizátor komplexní bytové výstavby, n. p. Pozemní stavby
Ústí nad Labem.

Hlavním bodem jednání plenárního zasedání městského
národního výboru, které začalo 27. září v tři hodiny odpoledne
Plenární zasedání
MěstNV

v Závodním klubu VTŽ, byla zpráva o plnění plánu a vyhodnocení
realizačního programu za první pololetí roku 1972. Jeho členové také
schválili obecně závazné nařízení národního výboru o úpravě místního
poplatku ze psů.
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29. září věnovala rada MěstNV pozornost tělovýchově a jejímu
dalšímu rozvoji. K tělovýchovným jednotám, působícím v Chomutově
Tělovýchovné
jednoty v
Chomutově

(největší z nich byly TJ VTŽ, TJ Slávie, TJ Lokomotiva a TJ Sokol),
přibyly v roce 1972 ještě další dvě (TJ Roma a TJ OÚNZ, založená při
střední zdravotnické škole).

V neděli 1. října vyvrcholily oslavy sto let železničního provozu
v Chomutově. Hlavní atrakcí představoval historický vlak, tažený parní
lokomotivou, který vyjel v půl desáté dopoledne z železniční stanice
Černovice a se zastávkami na Kadaňské ulici a hlavním nádraží dojel
Oslavy stoletého
výročí železnice
v Chomutově

v poledne na zastávku bývalé duchcovsko-podmokelské dráhy ve
Škroupově ulici. Zde také zazněly hlavní projevy představitelů
okresního a městského národního výboru, po nichž následovala taneční
zábava a konzumace stánkové občerstvení a další atrakce.

Tržby chomutovských kin v roce 1972 poznamenalo uzavření
kina Praha kvůli rozsáhlým stavebním úpravám. Během následujícího
Činnost městských
kin

roku chtěla městská správa kin do všech biografů zabudovat xenonové
projektory; plánovala i částečné zastřešení letního kina a přestavbu
divácky málo atraktivního kina Svět na kinokavárnu. Zprávu o činnosti
chomutovských kin vzala rada MěstNV na vědomí 13. října.
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Zemědělskou výrobní činnost na území města vykonávaly dva
subjekty:

farma

Státního

statku

Chomutov

na

dvoře

Anna

(obhospodařovala 347 ha půdy, z toho 329 ha půdy orné) a JZD
Chomutov (obhospodařovalo celkem 378 ha půdy, z toho 221,5 ha
orné). Hospodářský dvůr JZD (bývalý dvůr červenohrádeckého panství
v Bezručově ulici v Horní Vsi) byl zbořen při výstavbě výškového
domu Merkur. JZD pak proto zrušilo živočišnou výrobu a orientovalo
Chomutovské JZD

se pouze na zahradnictví a zelinářství. Nové hospodářské budovy pro
strojový park si postavilo na Zadních Vinohradech za vojenskými
objekty a v Dimitrovově (Pražské) ulici mělo zelinářství se sedmdesáti
ary zasklené plochy a čtyřiceti ha pro pěstování zeleniny (17 ha mrkve,
5 ha zelí, po 4 ha cibule a petržele), kterou zásobovalo především
Chomutov. Stejnou výměru zabíraly i sady, na nichž JZD pěstovalo
především jablka a hrušky. O činnosti družstva informoval radu
MěstNV jeho předseda Karel Říha 13. října.
Kontrolní dohled na činností chomutovského JZD vykonávala

Komise vodního
hospodářství a
zemědělství

komise vodního hospodářství a zemědělství. Zprávu o jejích aktivitách
si rada MěstNV vyslechla 27. října.

V sobotu 21. října se v Chomutově uskutečnila celoměstská
směna Národní fronty, zaměřená na podzimní úklid listí a dalších
nečistost z ulic města před nadcházející zimou. Byla to součást
přípravy na zimní údržbu ulic, chodníků a komunikací, o kterou se
Zajištění zimní
údržby komunikací
následujících měly starat Technické služby města Chomutova a Bytový
podnik města Chomutova. Konkrétní formy a podoby této činnosti
obsahoval harmonogram, předložený radě MěstNV 27. října.
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Na plenární zasedání Okresního výboru KSČ byl 24. října
Nový vedoucí
tajemník
chomutovského
OV KSČ

zvolen novým vedoucím tajemníkem OV KSČ Karel Hanyk. Tato
funkce se uvolníla poté, co byl dosavadní vedoucí tajemník
chomutovského OV KSČ Čestmír Lovětínský zvolen tajemníkem
krajského výboru KSČ.

Chomutov prožíval od konce šedesátých let dobu svého
největšího demografického i územního rozvoje; vybavení sítě služeb,
Kulturní zařízení v
Chomutově

obchodů, zdravotnictví a dalších zařízení tomu ale neodpovídalo.
Situaci v oblasti kultury projednávala rada MěstNV 27. října.
Jaká kulturní zařízení byla ve městě k dispozici? V první řadě
víceúčelový Závodní klub VTŽ (bývalé městské divadlo) se sálem o
kapacitě 520 míst, pěti klubovnami a provizorním jevištěm,
nevyhovujícím provozu profesionálních divadelních scén. Dále rovněž

Víceúčelové
závodní kluby

víceúčelový Závodní klub ČSD v Jiráskově ulici se sálem pro 450
návštěvníků, provizorním jevištěm a třemi klubovnami.
Kromě nich už ve městě existovaly jen dva malé závodní kluby
(Závodu Julia Fučíka v Revoluční ulici se sálem o 120 místech a Dolu
Jana Švermy, sál s kapacitou 150 míst a dvě klubovny). Tento stav

Malé závodní
kluby

nedovoloval pořádat v podzimním a zimním období větší akce; jediou
takovou možnost nabízel přes léto amfiteátr letního kina. Rada proto
musela konstatovat, že „vybavenost města Chomutova kulturními
zařízeními je naprosto nedostatečná a nevyhovující“.
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Pokácením starých a již ne zcela zdravých stromů započala
v listopadu dlouho připravovaná asanace městského parku. Studii této
asanace zpracoval v prosinci 1969 ing. Otruba z Vysoké školy
zemědělské,

obor

zahradnický,

v Lednici.

V říjnu

1972

byly

projednány určité změny této studie, týkající se zejména nových pěších
tras. Její definitivní verze měla být dokončena v roce 1973 ve třech
etapách:
1.) začlenění nových vodních prvků do plochy parku a výtvarné
Ozdravění
městského parku

řešení nového umístění plastiky J. Dimitrova (do 31. ledna 1973);
2.) výtvarné řešení dětského hřiště, květinové zahrady a
realizační dořešení vodní plastiky (do 15. července 1973); a
3.) výtvarné řešení vstupního prostoru parku včetně budovy
městských lázní (do 31. prosince 1973). Předběžně byly náklady na
asanaci městského parku odhadnuty na asi pět a půl miliónu korun.
Celkový záměr ozdravění městského parku vzala rada MěstNV
na vědomí 22. září a znovu se k němu vrátila na svém jednání 10.
listopadu.

6. listopadu se od 14.30 uskutečnila na náměstí 1. máje
manifestace obyvatel města při příležitosti oslav 55. výročí Velké
Oslavy VŘSR

říjnové socialistické revoluce a 50. výročí vzniku Svazu sovětských
socialistických republik. Po jejím skončení byly položeny věnce
k pomníku V. I. Lenina. V půl šesté večer se v prostorách třídy VŘSR
(Palackého ulice) konal lampiónový průvod a od půl osmé zasedl
v kině Oko celoměstský aktiv, spojený s promítáním filmu. Politikoorganizační zabezpečení oslav schválila rada MěstNV 29. září.
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Do činnosti osmdesáti občanských výborů, jejichž volby
proběhly na jaře, se zapojilo celkem 1 196 osob (615 členů KSČ, 3
členové Československé strany socialistické, 8 členů Československé
strany lidové a 517 bez politické příslušnosti. Každý občanský výbor
Občanské výbory –
měl průměrně 15 členů. Zprávu o činnosti občanských výborů v roce
činnost v roce 1972
a plán práce na rok 1972 a vzorový návrh jejich práce na rok 1973 projednala rada
1973
MěstNV 10. listopadu a touto problematikou se zabývala ještě na své
mimořádné schůzi 17. listopadu. Hlavní náplní jejich činnosti měla být
pomoc městskému národnímu výboru při zabezpečování úkolů
realizačního programového plánu města.

10. listopadu věnovala rada MěstNV pozornost kontrole plnění
plánu a rozpočtu města a hospodaření městských podniků za období
třetího čtvrtletí. V hospodaření podniků nalezla několik nesrovnalostí,
ale jinak konstatovala své uspokojení. Plnění investiční výstavby
Plán a rozpočet
města ve III.
čtvrtletí

dosáhlo za sledované období pouze 52%, zde však byl limitujícím
faktorem nedostatek dodavatelských kapacit, který městský národní
výbor nemohl ovlivnit. To se projevilo i při kontrole využití prostředků,
plánovaných na opravy a údržbu městského bytového fondu, který
provedla rada MěstNV 24. listopadu – do konce roku 1972 se měly
ještě provést práce za šest miliónů korun.

XXVII

Před blížícími se svátky věnovala rada MěstNV 24. listopadu
pozornost obchodní síti a zásobení vánočního trhu. Z diskuze
vyplynulo, že se kontrolním orgánům nedaří potlačit podpultový prodej
nedostatkového zboží a že se množí stížnosti na prodejnu Jitřenka, kde
se objevili mravenci a lidé si nosí se zakoupeným zbožím domů. Stav
Zásobení
vánočního trhu

zásobování byl jinak – s výjimkou textilního zboží (chyběly základní
druhy oblečení – košile, chlapecké trenýrky či punčochy) a stavebnin –
ohodnocen jako poměrně příznivý. Z potravinářských komodit se na
předvánočním trhu očekával nedostatek především vlašských ořechů,
maku a jablek; jižní ovoce a další dovozové potraviny měly být dodány
ve stejném množství jako v roce 1971.
Z nových provozoven byl v závěru roku 1972 dokončen

Dokončené a
plánované
prodejny

pneuservis v Poděbradově ulici a prodejna průmyslového zboží na
sídlišti Hornická v Horní Vsi. Přes zimu měla být otevřena prodejna
Odbytového sdružení

papírenského průmyslu

v Příční

ulici a

dokončeny přípravy k výstavbě restaurace Monika v Mostecké ulici.

30. listopadu se v ZK VTŽ konalo od devíti hodin plenární
zasedání městského národního výboru. Jeho účastníci se seznámili
Plénum městského
národního výboru

s plánem práce národního výboru, rady MěstNV, občanských výborů a
agitačních středisek na rok 1973; vyslechli zprávu o činnosti rady za
uplynulé dva měsíce a zprávu o současném stavu mimoškolní výchovy
dětí a mládeže v Chomutově, po níž následovalo ocenění nejlepších
škol, pedagogických pracovníků, třídních kolektivů a pionýrských
oddílů.
Na tomto plénu byl také poprvé vyzkoušen nový informační
prostředek – o jeho aktuálním dění přinášelo průběžné informace deset

Informační letáky

postupně vydávaných cyklostylovaných letáků, nazvaných „Hovoří
plénum Městského národního výboru v Chomutově dne 30. 11. 1972“.
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2. prosince se v zasedací síni Obvodního oddělení Veřejné
bezpečnosti v Chelčického ulici konal celoměstský aktiv PS VB.
Výroční
celoměstský aktiv
PS VB

Čtyřiapadesát členů chomutovské PS VB na něm zhodnotilo svou
činnost za uplynulý rok a stanovilo si cíle a úkoly a na rok 1972.
Aktivu se zúčastnila i tříčlenná delegace městského národního výboru
v čele s jeho předsedou Jaroslavem Frančem (o její účasti rozhodla rada
MěstNV na své schůzi 24. listopadu).

V roce 1972 zajišťovalo základní zdravotní péči v Chomutově
pět zdravotních obvodů pro děti a deset pro dospělé (lékařské obsazení
dvou z nich bylo provizorní), každý přibližně se čtyřmi tisíci obyvateli;
a pomalu vznikala potřeba ustanovit další zdravotní obvod, pro který
ale chyběly prostory. Kapacita městské polikliniky byly zcela
vyčerpány a situaci měla zlepšit nová zdravotní střediska v Horní Vsi a
Potíže
chomutovského
zdravotnictví

na sídlišti Březenecká, jejichž výstavba se ale neustále odkládala.
Kritická situace panovala v zubním lékařství. Místo plánovaného počtu
dvaceti zubních lékařů jich ve městě pracovalo pouze jedenáct (včetně
několika dentistů v důchodovém věku). V nemocnici se s největším
nedostatkem místa potýkalo interní oddělení a situaci mělo
v následujícím roce zlepšit postavení nového dřevěného pavilonu. Rada
MěstNV vzala 8. prosince tuto situaci na vědomí s tím, že by se měla
přijímat opatření, která by v oblasti zdravotnictví řešila pomoc a
potřeby obyvatelstva.

V roce 1969 byla zahájena přístavba hotelu a restaurace
k zimnímu stadiónu. Vzhledem k průtahům a zpoždění při stavbě a
Zvýšení rozpočtu
přístavby u
zimního stadiónu

změně velkoobchodních cen musela být původní cena zvýšena
641 000,- Kčs a nový celkový rozpočet stavby tak dosáhl částky
3 062 000,- Kčs. Rada MěstNV odsouhlasila zvýšení rozpočtu 8.
prosince.
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Plány práce
odborů národního
výboru

Na svém posledním jednání v roce 1972, 22. prosince, rada
MěstNV projednala a schválila plány práce jednotlivých odborů
národního výboru na první pololetí roku 1973.
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Kronika města Chomutova
1972
(dodatečný zápis)
Z archivních pramenů sestavil v roce 2010 Petr Rak.
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