Kronika města Chomutova

1964
(dodatečný zápis)

10. ledna revokovala rada MěstNV své usnesení z 11. září 1963,
kterým měly být vytvořeny finanční předpoklady pro založení
Revokace usnesení
„Bytového podniku města Chomutova“, jenž měl vzniknout s platností
o založení bytového
od 1. ledna 1964, protože dosud nebyly vydány obecné platné
podniku
prováděcí směrnice o zakládání městských bytových podniků.

Rada MěstNV se 10. ledna zabývala plánem sběru odpadových
surovin na rok 1964. Navržené kvóty (na jednoho školního žáka 48 kg
Plán sběru
odpadových
surovin na roku
1964

papíru, 50 kg železa, 3 kg barevných kovů a 10 kg textilu) byly
v diskusi označeny na nereálné, protože absolutně nejlepší loňský
výsledek (48 kg železa) dosáhli studenti gymnázia při kolektivně
organizované akci.

24. ledna se rada MěstNV věnovala bytové otázce a
kategorizací zájemců o přidělení bytu. Městský národní výbor evidoval
celkem 575 žádostí. Uchazeči byli rozděleni do následujících deseti
kategorií: 1.) rodiny se závažnou chorobou, 2.) rodiny, bydlící
v přeplněných bytech, 3.) uchazeči bez vlastního bytu, 4.) rodiny,
bydlící ve zdravotně závadných bytech, 5.) uchazeči, dojíždějící do
Kategorizace
žádostí o přidělení
bytu

Chomutova do zaměstnání z blízkého okolí, 6.) uchazeči, dojíždějící do
Chomutova do zaměstnání ze vzdálenosti 20 – 40 km, 7.) uchazeči,
dojíždějící do Chomutova do zaměstnání ze vzdálenosti přes 40 km, 8.)
uchazeči, navržení jako možní účastníci družstevní výstavby, 9.)
zaměstnanci v nezbytných službách (učitelé, lékaři apod.), 10.) ostatní.
Podle závažnosti jednotlivých kategorií také měly být uchazečům
přidělovány byty.

II

Na svém zasedání 24. ledna projednala rada MěstNV program
pro vypracování ideového a urbanistického konceptu chomutovského
městského

centra,

který

vznikl

v prosinci

1963

v Krajském

projektovém ústavu v Ústí nad Labem (autor ing. arch. Miroslav
Těšínský). Plán vycházel z předpokladu, že v roce 1980 bude mít
Chomutov devadesát pět a celý okres sto šedesát tisíc obyvatel.
Městské centrum vymezoval jako území mezi Školní ulicí, zhlavím
Ideový a
urbanistický
koncept výstavby
chomutovského
městského centra

hlavního nádraží, spojnicí Kadaňské a Blatenské ulice, vedoucí přes
železniční zastávku Chomutov-město, Blatenskou ulicí, pěšinou
Boženy Němcové, ulicí Jakoubka ze Stříbra, Žižkovým náměstím a
ulicí Vršovců o celkové rozloze asi 55 hektarů.
Bytová výstavba (necelých 600 bytů) měla tvořit jenom
skromnější doprovod podstatně rozsáhlejšího objemu výstavby
občanského vybavení: nová budova okresního národního výboru
(ONV) a okresního výboru KSČ, divadlo a koncertní síň, hotel s dvěma
sty lůžky, dům služeb a obchody. V prostoru u Wolkerovy ulice mělo
dojít okolo roku 1975 k výstavbě nového vlakového nádraží. Prostor
pro nové stavby měl být získán demolicí 87 domů s 290 byty.

Ve středu 29. ledna zahájil prvním filmovým představením svou
činnost „Klub přátel filmového umění“. Jeho založení předcházela
Zahájení činnosti
filmového klubu

v roce 1963 několikaměsíční propagace, která měla oslovit případné
zájemce. Klub byl nakonec ustanoven i přes to, že se ve více než
třicetitisícovém Chomutově nepodařilo sehnat požadovaných dvě stě
členů. Zahajujícím představením byl italský film „Boccaccio“.

III

Pro velký úspěch a zájem se 23. ledna měla v Závodním klubu
VTŽ konat repríza představení „Koktail melodií“, v němž za
Úspěšné hudební
představení

doprovodu velkého tanečního orchestru Z. Kovandy zpívalo taneční
písně třináct amatérských zpěváků a zpěvaček ze Severočeského kraje.
Představení bylo ale odloženo a diváci jej mohli shlédnout až 29. ledna.

V lednu byla ve VTŽ v tažírně III uvedena do plného provozu
francouzská tažná stolice typu Montbard. Sloužila pro současné tažení
Francouzská tažná
stolice ve VTŽ

tří trubek o malých průměrech a byla ovládána z řídicího pultu
v automatických cyklech.

1. a 2. února se nad Chomutovskem přehnala vichřice, která
Ničivá vichřice

způsobila značné škody.

Zpráva a přestupcích a prevenci, kterou se rada MěstNV
zabývala 7. února, konstatovala, že téměř všechny případy opilství za
Zpráva o
přestupcích a
prevenci

rok 1963 (celkem jich bylo 25) se vyskytovaly mezi dělníky a
brigádníky v manuálních profesích a „pouze jeden případ byl z řad
inteligence“.

7. února rada MěstNV projednala a schválila politickoorganizační zabezpečení voleb do Národního shromáždění, národních
výborů a soudců. Do Národního shromáždění byly v okrese Chomutov
Příprava voleb

dva volební obvody; v samotném Chomutově se pak volili poslanci do
Krajského národního výboru (KNV) v Ústí nad Labem ve třech
obvodech, do ONV ve 26 obvodech a do MěstNV v 85 volebních
obvodech.

IV

Pokud jde o politické a třídní složení jednotných kandidátů
Národní fronty (NF) do městského národního výboru, rozhodla na
stejném zasedání rada MěstNV, že se jejich skladba oproti poslednímu
volebnímu období poněkud změní.
Změna politického
a sociálního složení
kandidátů NF
v nadcházejících
volbách

politická příslušnost a třídní
původ
KSČ
bez politické příslušnosti
dělníci
inteligence
ostatní
ženy
mládež

staré složení
64-78 %
21-21 %
54-64 %
28-33 %
3%
24-28,2 %
-

návrh nového
složení
51-60 %
34-40 %
40-47 %
42-48,5 %
3%
27-31,5 %
2%

V neděli 17. února se konala konference Městského výboru
Konference MV
KSČ
a okresní
konference KSČ

(MV) KSČ. Jejími hlavními tématy byly nadcházející červnové volby a
příprava oslav 20. výročí osvobození Československa v roce 1965.
V návaznosti na ní pak proběhla v Závodním klubu VTŽ 7. a 8. února
okresní konference KSČ.

24. – 29. února hostil chomutovský zimní stadión šestnáct
reprezentačních družstev stavebních učilišť, které sem přijely na III.
Celostátní přebor stavebních učilišť ČSSR v ledním hokeji. Každý den
se hrálo celkem osm utkání, v době od půl páté ráno do 18. hodiny.
Finálový zápas mezi mužstvy stavebních učilišť z Hodonína a
Celostátní přebor
stavebních učilišť
v ledním hokeji

Gottwaldova vyhráli Hodonínští, třetí bylo mužstvo z Českých
Budějovic. Třetí výhra Hodonína znamenala, že se toto učiliště stalo
trvalým držitelem poháru deníku Práce.
Chomutovská učiliště zastupovala na tomto přeboru tři mužstva:
dvě z učiliště Pozemních staveb, označené jako „A“ (skončilo na
sedmém místě) a „B“ (bylo poslední), a z učiliště Okresního stavebního
podniku, hrající pod hlavičkou Kadaně (skončili na čtrnáctém místě)

V

V diskusi na plenárním zasedání MěstNV 26. února zazněly
hlasy, kritizující devastaci III. mlýna, ke které došlo po ukončení
Devastace III.
mlýna

stavby Křimovské přehrady, když přestal sloužit jako ubytovna
stavebních dělníků a stal se cílem vandalů. Krátce nato, hned na jaře,
byla pak zahájena jeho rekonstrukce.

Další diskutující se pozastavil nad skutečností, že polovina
všech oprav, provedených v roce 1963 Městským stavebním podnikem,
se týkala bytů v novostavbách, postavených po roce 1948. Odstranit
tento stav mělo přísnější provádění kolaudací.
Kolaudačním závadám se věnovalo i zasedání rady MěstNV 17.
července. Předložená zpráva dělila tyto závady do tří skupin :
1.) skryté vady (borcení parket a vytékání asfaltové izolace,
netěsnosti oken, křivení oken a vestavěného nábytku vysoušením,
Nekvalitně
provedené
novostavby a
neuspokojivé
dokončování
technické
vybavenosti sídlišť

netěsnosti odpadů koupelen a WC);
2.) závady v dálkovém vytápění, způsobené neúplným nebo
provizorním vybavením blokových kotelen a nedokončeností topného
systému, který v podmínkách výstavby dalších bytových domů nemohl
být odpovídajícím způsobem regulován;
3.) technologické závady – kvůli špatné státní normě a chybné
typové technologii docházelo u krajních a nejvyšších bytových
jednotek k prochlazování, srážení vlhkosti a tvoření plísní. Celkem se
jednalo o čtyřiaosmdesát bytů, tři nejvíce poškozené (v sídlišti u
nemocnice a na Mostecké ulici) byly vyklizeny.
25. září pak rada MěstNV věnovala neuspokojivému stavu při
dokončování technické vybavenosti sídlišť, zatravňování a parkové
úpravy volných ploch, dokončování komunikací a zajištění vytápění.

VI

Po vystěhování původní majitelky do Spolkové republiky
Německo získal chomutovský městský národní výbor 29. února do
Vila č.p. 1927
v majetku města

svého vlastnictví funkcionalistickou vilu č.p. 1927 ve Stromovce. Podle
záměru, schváleného radou MěstNV 20. března, měly ve vile vzniknout
jesle Veřejných služeb města Chomutova. 22. května pak ale rada
MěstNV rozhodla o okamžitém převodu tohoto domu do vlastnictví
Okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ), jenž v něm zamýšlel
vybudovat ubytovnu pro 17-20 osob.

6. března se rada MěstNV zabývala výsledky prověrky
Prověrka
přidělování bytů

ohlašovací povinnosti a přidělování bytů. Podle ní bylo v době od 1.
ledna 1963 do 15. února 1964 v Chomutově přiděleno 254 bytů. Nevíce
z nich získali zaměstnanci VTŽ (108) a národní výbor (34).

20. března projednala rada MěstNV rozbor práce orgánů
národního výboru. Vypracovaná zpráva o této otázce se pozastavila nad
skutečností, že jednotlivé jednání rady MěstNV trvají běžně pět hodin a
Nespokojenost
s prácí rady
MěstNV

že ne všichni její členové se předem seznámí s projednávanými
materiály. V rozpravě pak zazněly připomínky k opakovanému
projednávání záležitostí, které se táhnou i po několik let (např. zřízením
autoservisu se rada MěstNV začala zabývat v roce 1961 a o tři roky
později stále ještě chyběla dokumentace pro jeho výstavbu a nebylo
rozhodnuto ani o jeho dislokaci).
Rada MěstNV přijala 20. března usnesení o postupném
vyklízení ulice Palackého (v úseku mezi ulicemi 28. října a

Příprava demolice
ulice Palackého

Wolkerovou), počínaje její levou stranou, v takovém časovém sledu,
aby z ní bylo v následujících třech letech (tj. do roku 1967) odstraněno
75 % objektů.

VII

Z bořených domů v ulici Palackého musely být postupně
přemístěny následující prodejny a provozovny služeb: pekařství,
občerstvení, umělecká řemesla, gramodesky, fotograf, čalounictví,
Příprava demolice
ulice Palackého

klenoty, hračky a drobné zboží, tabák, květiny, sběrna prádla, obuv,
sběrna surovin, pekárna, sběrna šatstva, cukrárna, sklenářství a školní
stravovna. O jejich nové dislokaci jednala rada MěstNV 17. července.

Téhož dne (20. března) se rada MěstNV zabývala stížností
Marie Včalové, majitelky domu č.p. 2598 v Šafaříkově ulici, dlužil
nájemník nájem za rok 1963 a zdůvodňoval to zdravotní závadností
bytu. Včalová, která si již předtím kvůli tomu stěžovala na KNV v Ústí
nad Labem, proto na městském národním výboru požadovala, aby
tento byt byl vyjmut z bytového fondu a aby nájemníkovi byl přidělen
Stížnost Marie
Včalové

byt zdravotně nezávadný.
Do jednání rady MěstNV se stížnost Včalové dostala
s rukopisnou poznámkou „…je třeba s ní skoncovat a majetek jí
odebrat, má dva domy. Je to parazit naší společnosti“. Na základě
doporučení z KNV se rada MěstNV usnesla, že na dopisy Včalové
nebude odpovídat, „vzhledem k tomu, že se jedná o opakované stížnosti
a zbytečně se zatěžují všechny orgány NV“.

23. března se komise pro výstavbu MěstNV zabývala
dokončenou studií plaveckého bazénu a lázní v Chomutově. Na základě
Příprava stavby
městských lázní

jejího doporučení rada MěstNV 3. dubna schválila, aby byl KNV v Ústí
nad Labem předložen návrh na zahájení výstavby lázní a bazénu v roce
1967 s termínem dokončení o rok později. Investorem celé akce měl
být Krajský investorský útvar v Ústí nad Labem. Na předložený návrh
KNV v Ústí nad Labem do 22. května vůbec neodpověděl.

VIII

24. března
konference
IX. okresní
konference JZD

v Závodním klubu VTŽ konala IX. okresní

jednotných

zemědělských

družstev

(JZD)

okresu

Chomutov. Její účastníci zvolili čtyřčlennou delegaci, která měla
zastupovat okres na VI. celostátním sjezdu JZD v Praze.

3. dubna schválila rada MěstNV dva převody domů do
městského majetku:
Převod školky na
pěšině Boženy
Němcové a domu
č.p. 108 do
městského majetku

1.) Školky č.p. 3838 na pěšině Boženy Němcové (v roce 1961
dokončil její stavbu Krajský investorský útvar v Ústí nad Labem jako
investici státní plánu, kolaudační rozhodnutí vydáno 9.6. 1961) a
2.) domu č.p. 108 v ulici Jakoubka ze Stříbra od Pozemních
staveb Ústí nad Labem, n.p.

V rámci předvolební přípravy rada MěstNV 3. dubna projednala
Zpráva o plnění
programového
plánu MěstNV
1960-1964

a schválila zprávu o plnění programového plánu městského národního
výboru v letech 1960-1964 a uložila poskytnout jí jako materiál do
agitačních středisek.

17. dubna se rada MěstNV zabývala výsledky prověrky školní
docházky a prospěchu romských dětí, kterou provedla „subkomise pro
cikánskou otázku“.. Dvanáct chomutovských škol, jedenáct základních
devítiletých škol (ZDŠ) a jednu zvláštní školu navštěvovali podle stavu
Prověrka školní
docházky a
prospěchu
romských dětí

k 1. únoru 1964 celkem 124 romští žáci – nejvíce 3. ZDŠ v ulici Na
příkopech (45), zvláštní školu v dnešní Školní ulici (33) a 10. ZDŠ
v Beethovenově ulici (19). Dobrý prospěch mělo pouze jedenačtyřicet
romských žáků; ostatní jej buď měli špatný nebo propadali. Za
„dobrou“ byla také shledána školní docházka dvaaosmdesáti romských
dětí. Při kontrolách rodin záškoláků byly objeveno ve čtyřech rodinách
dvanáct dětí, které nebyly zapsány do žádné školy v Chomutově.

IX

Na jednání rady MěstNV 17. dubna byli přizváni zástupci
stavebních a průmyslových podniků, působících v Chomutově, aby se
zúčastnili projednání nedostatků při údržbě čistoty vozovek. Nejhorší
situace byla shledána v okolí VTŽ, demoličním pásmu kolem válcoven
Čistota ulic a
vozovek

a v Horní Vsi, kde probíhala výstavba sídlišť ve Václavské a Hornické
ulici a na dalších místech ve městě (pěšina Boženy Němcové, Čechova
ulice), kde se stavělo nebo kde se prováděl geologické průzkumné vrty.
Rada MěstNV se pak rozhodla, že vydá vyhlášku o udržování čistoty
na území Chomutova.

V rámci přípravy projektu pro výstavbu sídliště na Březenecké
Přípravy na
projektu sídliště
„Březenecká“

ulici

projednala rada MěstNV 17. dubna připomínky k celkovému

plánu této sídlištní aglomerace a 27. listopadu se zabývala konceptem
jejího podrobného územního plánu.

24. dubna se konala mimořádná schůze rady MěstNV. Ta se na
ní, ještě před plenárním zasedáním národního výboru zabývala
Mimořádná schůze
rady MěstNV

kontrolou plnění akčního plánu na rok 1964 a stížnostmi na jízdní řády
linek městské i meziměstské autobusové dopravy, provozovaných n.p.
ČSAD Ústí nad Labem.

Plenární zasedání
MěstNV

Plenární zasedání MěstNV se na zasedání 27. dubna věnovalo
hlavně otázce přípravy voleb a zprávou o plnění programového plánu
městského národního výboru v letech 1960-1964.

X

30. dubna, v předvečer oslav 1. máje, které byly v Chomutově
věnovány 15. výročí založení pionýrské organizace, se v podvečer
konal lampiónový průvod, zakončený v osm hodin na náměstí.
Zúčastnilo se jej na šest tisíc pionýrů. Hlavní projev na prvomájové
Oslavy 1. máje

manifestaci, uspořádané opět na hlavním chomutovském náměstí, měl
zástupce Ústředního výboru KSČ J. Koláčný. Scénář přípravy oslav
květnových dnů projednala rada MěstNV již 3. dubna.

Zpráva o družstevní bytové výstavbě, projednaná radou
MěstNV 8. května, konstatovala, že za období 1960-1964 bylo (či
bude) v Chomutově postaveno přes pět set družstevních bytů.
Družstevní bytová
výstavba v letech
1960-1964

rok
1961
1962
1963
1964
celkem

VTŽ
30
60
26
54
170

ZJF
30
24
26
27
107

MěstNV
27
45
26
54
152

Důl Žižka
88
88

celkem
87
129
78
223
517

8. května se rada MěstNV zabývala zprávou o chomutovských
kinech (jednala o ní již 3. dubna, ale odmítla jí jako nekonkrétní a
vrátila jí k přepracování).
Kina řídil národní výbor, mzdové fondy obhospodařoval ONV a
programovou skladbu určoval Krajský filmový podnik v Ústí nad
Labem. Kino „Svět“ mělo špatnou promítací kabinu a potřebovalo
Chomutovská kina

generální opravu elektroinstalace. Kina „Praha“ a „Oko“ byly
vyhovující; pro kino „Oko“ se uvažovalo z zavedení ústředního
vytápění.
18. prosince se na radě MěstNV konstatovalo, že oprava budovy
kina „Svět“ je zajištěná na rok 1966. Na generální opravu elektrických
se nepodařilo sehnat žádného dodavatele; a stejně tak i pro zavedení
ústředního topení v kinu „Oko“.

XI

Ve čtvrtek 21. května projeli Chomutovskem účastníci XVII.
ročníku Závodu míru při jeho 9. etapě, vedoucí z Karlových Var do
Liberce, která celkem měřila 218 kilometrů. Trasa přes okres
Průjezd Závodu
míru

Chomutov měřila asi třicet kilometrů. Vedla přes Klášterec nad Ohří,
Rašovice, Kadaň, Rokli, Poláky a Chbany, takže se Chomutovu
vyhnula.

Bilance výsledků hospodaření jídelen mateřských a základních
škol, která byla na pořadu jednání rady MěstNV 22. května, ukazuje, že
v roce 1964 měli učitelé a žáci dvanácti chomutovských škol (z toho
jedné zvláštní) k dispozici pět jídelen: v Palackého ulici a ve školách
Školní jídelny

v ulicích Havlíčkova, Kadaňská, Beethovenova a Školní, v nichž se
stravovalo téměř dva tisíce osob.
Z deseti mateřských škol (v ulicích Alešova, Dostojevského,
Grégrova,

Blatenská,

Školní,

Třebízského,

Dukelská,

Boženy

Němcové, Čelakovského a Kochova) měla každá svou vlastní školní
jídelnu. Jídelny mateřských škol vařily pro necelých 700 strávníků.

Při hodnocení probíhající volební kampaně rada MěstNV 22.
května konstatovala, že se nedaří plnění úkolu, který uložil Městský
Předvolební
agitační kampaň

výbor KSČ – aby se předvolebních agitačních schůzí zúčastnila
nejméně polovina všech voličů (tedy asi 11 700 dospělých osob). Zatím
se podařilo docílit účasti pouze asi 5 700 voličů.

22. května se rada MěstNV zabývala konceptem podrobného
územního plánu (PÚP) sídliště „Pod Černým vrchem“, podle kterého
Koncept PÚP
sídliště „Pod
Černým vrchem“

v prostoru u Kadaňské ulice mělo být postaveno 2 730 bytových
jednotek a kvůli jehož realizaci by měl bát zlikvidován hornoveský
hřbitov a stadion „Družba“.
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27. května se konalo poslední plenární zasedání poslanců
chomutovského městského národního výboru, jejichž funkční období s
nadcházejícími volbami končilo. Plénum ještě schválilo uvolnění
Závěrečné plenární
zasedání MěstNV částky 79 000 Kčs na vybavení hlediště letního kina laminátovými
lavicemi a převod mateřské školky v Čelakovského ulici do správy
Závodu Julia Fučíka (ZJF) s platností od 1. ledna 1964.

Po vlně velkých veder v posledních květnových dnech postihly
Krupobití

Chomutovsko v neděli 31. května a v pondělí 1. června prudké bouřky,
doprovázené krupobitím.
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5. června rada MěstNV rozhodla o zřízení Bytového podniku
města Chomutova, který měl vzniknout s platností od 1. července. Jeho
podstatu měly tvořit domovní správy (98 zaměstnanců), jež se měly
sloučit s Městským stavebním podnikem (65 zaměstnanců). Bytové
správy obhospodařovaly

5 344 bytové jednotky a 485 provozních

jednotek (obchody a služby); a od 1. ledna 1965 měly delimitací převzít
dalších 1 300 bytových jednotek od VTŽ, takže by celkový počet všech
jednotek vzrostl na 7 129. Bytový podnik měl být od uvedeného data
zřízen i v tom případě, že by nedošlo ke sloučení s Městským
stavebním podnikem.
Zřízení bytového
podniku

19. června pak bylo na zasedání rady MěstNV rozhodnuto, že
Bytový podnik města Chomutova vznikne pouze z domovních správ a
bude zajišťovat správu a údržbu bytového i nebytového fondu; služby,
bezprostředně související s bydlením a výrobu a dodávku tepelné
energie. Zřizovací listina bytového podniku byla podepsána 7. července
a rada MěstNV jí schválila na své schůzi 10. července; statut bytového
podniku pak rada MěstNV odsouhlasila 25. září.
Bytový podnik nejprve sídlil v Horní Vsi v Bezručově ulici, č.o.
16. Protože se jednalo o ne příliš vhodný objekt, nacházející se
v oblasti, určené k demolici, kde nebylo možné provádět potřebné
opravy, souhlasila rada MěstNV 23. října s jeho přestěhováním do
Klostermannovy ulice č.p. 140.

V pondělí 8. června se na zimním stadiónu uskutečnilo největší
předvolební shromáždění chomutovských občanů. Na šest tisíc z nich si
Předvolební
shromáždění na
zimním stadiónu

přišlo poslechnout hudební představení „Babiččina krabička“ a projev
vedoucího tajemníka Okresního výboru (OV) KSČ Jiřího Procházky.
Někteří z kandidátů pak o přestávce zábavného pořadu odpovídali
z tribuny na veřejné dotazy diváků.
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V neděli 14. června se konaly volby do Národního shromáždění,
místních a městských, okresních a krajských národních výborů a
okresních soudců z povolání. 19. června se rada MěstNV seznámila
s jejich průběhem: v dopoledních hodinách odvolilo devadesát procent
Průběh voleb
v Chomutově

voličů a v 16.30 se čekalo na posledních 450 voličů. Nejvíce
odmítavých hlasů – celkem 5 – dostal Josef Sladovník.
Voleb se výslovně odmítlo zúčastnit pouze asi sedm osob a
několik desítek voličů bylo v den voleb mimo Chomutov. Volební

Kanditáti, zvolení
v Chomutově:

výsledky za město byly odevzdány na ONV pět minut po půlnoci.
Do Národního shromáždění byl za celostátní volební obvod č.

do Národního
shromáždění,

87 zvolen Jan Latner (do roku 1960 předseda ONV Chomutov a pak
ředitel ZJF). Bylo to již jeho druhé volební období; poprvé byl zvolen
v roce 1960.
Do KNV Ústí nad Labem byli za krajské volební obvody č. 26-

do KNV,

28 zvoleni Božena Vačkářová, Jan Mašek a Marie Kratinová.
Do ONV Chomutov byli za okresní volební obvody č. 19-44
zvoleni Karel Bláha, Bohuslav Žďárský, Jan Sijarto, Alena Boldíková,
Josef Juzek, Josef Gottwald, Zdeněk Špoutil, Jiří Řach, Jan Mik,
Ludmila Semerádová, Jaroslav Pičman, Jiří Slunéčko, Ladislav
Stojčenko, Jaroslav Chuchel, František Protiva, František Mayer,

do ONV a

Jaroslav Drahorád, Walter Markel, Vlastimil Fridrich, Antonín Kužela,
Eduard Heluz, Antonín Fojtík, Josef Kincl, Karel Pokorný, Kristína
Šíchová a Adolf Doucek.
V chomutovských volebních obvodech pro soudce z povolání

za soudce z
povolání

byli zvoleni: Jaromír Slezák, Jiří Sobotka a JUDr. Emil Schweiner.

V neděli 28. června se od 14.00 hodin konala na Kamencovém
jezeře mírová slavnost. V programu vystoupil stočlenný pěvecký a
Okresní mírová
slavnost

baletní soubor „Joliot Curie“ z oceláren a válcoven v Riese v Německé
demokratické republice, pionýrský soubor „Radost“ a pražská
bigbeatová skupina „Telstar“.
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Pro návštěvníky byla připravena i věcná loterie. Vítěz v ní
vyhrál zájezd do Sovětského svazu v hodnotě 2 150 Kčs; dalšími
Okresní mírová
slavnost

cenami

byly jízdní kolo Favorit či elektrický holící strojek. Pro

zájemce připravil chomutovský Aeroklub i čtvrthodinové vyhlídkové
lety nad městem za 38 Kčs na osobu, které pak nabízel o víkendech (v
sobotu od 15 do 18 hodin a v neděli od 9 do 13 hodin) i v době
prázdnin.

1. července byla v Chomutově zahájena několikatýdenní akce
Hubení krys a
potkanů

hubení krys a potkanů jedovými návnadami, kterou provádělo středisko
deratizace a desinfekce Komunálních služeb města Chomutova.
Vyhlášku o jejím průběhu vydala rada MěstNV. 5. června.

Dlouhotrvající vedra způsobily na Chomutovsku počátkem
července extrémní sucho, které bylo v podmínkách okresu považováno
Katastrofální
sucho

za horší než to v roce 1947. Srážky za první pololetí roku 1964 byly
nejnižší od roku 1945. Kvůli suchu byly žně zahájeny již v první
dekádě července. Letošní výnosy dosahovaly 50-60% průměrných
výnosů z minulých let. Horké počasí bez srážek trvalo až do srpna.

3. července se konalo ustavující plenární zasedání ONV
Chomutov. Její účastníci zvolili za předsedu OVN Jana Latnera. Jeho
Ustavující plénum
ONV

náměstkem (místopředsedou) se stal Lev Přibyl a tajemníkem ONV
Jaroslav Franče.
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Výsledky voleb v Chomutově se zabývalo ustavující plenární
zasedání MěstNV, konané dne 7. července. Celková účast voličů byla
99,55 %, pro bylo všech 86 navržených kandidátů Národní fronty do
chomutovského národního výboru se vyslovilo 99,9 % zúčastněných
Ustavující plenární
zasedání

voličů. Z těchto 86 kandidátů bylo 63 mužů a 23 žen; 36 dělníků, 9
techniků, 24 osob z řad pracující inteligence, 1 zemědělec, 3 z resortu
veřejných prací a 13 ostatních. Deset nich bylo mladších třiceti let.
Poté, co nově zvolení členové pléna městského národního
výboru složili poslanecký slib, došlo k volbě vedení a rady MěstNV.
Předsedou MěstNV byl zvolen Jaroslav Chuchel, který tuto funkci
zastával už od roku 1960; dalšími členy vedení národního výboru se
stali:

Volba vedení a
rady MěstNV

Chuchel Jaroslav
Hoďák Vladimír
Veber Břetislav
členové rady
Megela Michal
Jelínek Josef
Brabec Vladimír
Krejza Jiří
Mergl Miloslav
Šnábl Jiří

předseda MěstNV
záměstek předsedy MěstNV
tajemník MěstNV
Reiter Karel
Seemann Emil
Burešová Perluška
Vnoučková Vilemína
Kobylka Roman
Šťastný Josef

Někteří z členů vedení a rady MěstNV byli zvoleni za předsedy
komisí. Další členové komisí byli vybráni jak poslanců pléna MěstNV,
tak i z dalších angažovaných občanů Chomutova. Komisí bylo celkem
jedenáct:
Volba předsedů
komisí

komise
veřejného pořádku
plánovací a rozpočtová
zemědělská
místního průmyslu a služeb
výstavby a vodního hospodářství
školská a kultury
bytová
pro obchod
zdravotní
sociální
pro turistický ruch
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předseda
Chuchel Jaroslav
Hoďák Vladimír
Veber Břetislav
Megela Michal
Jelínek Josef
Brabec Vladimír
Krejza Jiří
Mergl Miloslav
Šnábl Jiří
Reiter Karel
Seemann Emil

Zbývajících

jedenasedmdesát

poslanců

pléna

zvolených ve volbách 14. června, tvořili:

Členové pléna
MěstNV

Behr Maximilián
Beneš Jaroslav
Bocián Petr
Bohuslav Václav
Braun Jiří
Bubeníček Karel
Bursík Jindřich
Cink Bohumil
Cmár Jan
Čermák Jiří
Dostálová Helena
Dostálová Marie
Elšlégrová Anežka
Fiala František
Filipová Miloslava
Heráňová Antonie
Holomanová Oldřiška
Holopírek Jaroslav
Horníček František
Hošek František
Hradecký Vlastimil
Jakubec Zdeněk
Janko František, ing.
Jedlinská Alena
Ježil František
Jílek Adolf
Jirásek Zdeněk
Joska Miloslav
Kamenická Anna
Karda Rudolf
Karlík Zdeněk
Klega Jaroslav
Klepl Václav, ing.
Kohoutová Antonie
Končitý Ivan
Kopta, Josef

XVIII

Kozelka Jan
Krym Václav
Kubíková Zdeňka
Kulík František, ing.
Luňák Miroslav
Masopust Jan
Nedbálková Alena
Netolický Václav
Ouřada Jan
Pavlíček František
Petříček Jan
Pimparová Ludmila
Pirog Alois
Popelka Jiří
Procházková Jiřína
Řezníček Franitšek
Sazama Václav
Sladovník Josef
Slivoňová Vlasta
Solanská Bohumila
Soukupová Jarmila
Stehlík František
Šalvatová Věra
Špaček Matěj
Topčič Bohumil
Tvrdý Eduard
Tvrzická Božena
Týblová Marie
Týrová Emílie
Veselý Jaroslav
Vosáhlo Stanislav
Waltr Miloslav
Zdvíhalová Věra
Zeman Oldřich, MUDr.
Zitta František, ing.

MěstNV,

Na počátku července získal II. mlýn Okresní výbor (OV)
II. mlýn

Svazarmu a počínaje 12. červencem otevřel jeho srubovou budovu, kde
byla vybudována společenská místnost, pro veřejnost a čtyři pokoje pro
ubytování celkem 16 osob.

Celustátní
turistický sraz

18. a 19. července vyvrcholil na II. mlýně celostátní sraz turistů,
mototuristů a autostopařů. Pro zvlášť zdatné turistické jedince byl
připraven noční orientační závod do Vejprt.
Do budoucna chtěl OV Svazarmu postavit na II. mlýně

Plány do budoucna

autoservis, další společenské, ubytovací a stravovací prostory a
v místech mezi II. a III. Mlýnem počítal také s vybudováním
koupaliště.
17. července se rada MěstNV zabývala stavem sídlištních
kotelen před nadcházející topnou sezónou. Z deseti kotelen (v ulicích

Připravenost
kotelen na zimu

Sokolské, Kadaňské, Na příkopech, Legionářská, Čechova, majora
Šulce, Mostecká, ve „Starém dvoře“ v Grégrově ulici a dvě v Horní
Vsi) jich nebylo v provozuschopném stavu pět (Mostecká, majora
Šulce, Čechova a Horní Ves).

Průběh sklizně sena nebyl podle zprávy tajemníka MěstNV na
jednání rady 17. července bezproblémový. „V pondělí se nepracovalo,
Nedostatky při
senoseči

poněvadž nebylo nářadí. Druhý den byli sekáči špatně zásobeni. Zítra
jedeme do Státního statku Přísečnice, aby zabezpečil pro sekáče práci.
V případě, že se tak nestane, oznámíme to na OD KSČ.“

V sobotu 25. července nastoupili fotbalisté VTŽ Chomutov
Mezinárodní
zápasy
chomutovských
fotbalistů

v přátelském mezinárodním fotbalovém utkání proti rakouskému
druholigovému celku SC Eisenerz. Rakušané vyhráli 2:1. Další
mezinárodní zápas sehráli chomutovští fotbalisté v pátek 31. července
s italským mužstvem FC Bologna.
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Filmový festival
pracujících

12. srpna byl v nově otevřeném letním kině a v kině „Praha“
zahájen čtrnáctidenní Filmový festival pracujících.

14. srpna projednávala rada MěstNV zprávu o chomutovském
JZD. Tvořilo jej 55 členů a hospodařilo celkem na 446 hektarech půdy,
z toho bylo 213 ha polností. Mělo šest kolových a jeden pásový traktor,
Chomutovské JZD

14 vleků (z toho dva koňské), dále kombajn, samovaz, žací řádkovač,
sběrač slámy, mlátičku, výfukovou řezačku, cepový sklízeč a nákladní
auto. Dílna JZD byla umístěna v bývalém hornoveském velkostatku
č.p. 2044 v Bezručově ulici.

V majetku národního výboru se nacházelo třiatřicet rodinných
domků. 14. srpna se rada MěstNV rozhodla prověřit jejich stavební stav
Příprava prodeje
rodinných domků

a zbořit, které by kvůli špatnému stavu nebylo možné prodat. Ostatní
měly být prodány. Jejich průměrná kupní cena se předběžných odhadů
pohybovala okolo 30 000 Kčs.

21. srpna se v Závodním klubu Dolu Jan Šverma na
chomutovském náměstí od půl osmé večer konalo slavnostní zasedání
Zasedání k 20.
výročí SNP

k 20. výročí Slovenského národního povstání., zorganizované OV KSČ
a OV Národní fronty.

28. srpna schválila rada MěstNV převod budovy č.p. 2005
v dnešní Lipské ulici do majetku národního výboru s platností od 1.
Převod budovy č.p.
2005 do majetku
MěstNV

srpna. Dosavadním vlastníkem budovy byly Vodohospodářské stavby
Ústí nad Labem, n.p. a v budoucnu v ní měl být umístěn výzkumný
zemědělský ústav.
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V září byla na sídlišti v Horní Vsi zahájena stavba dvou prvních
Stavba prvních
chomutovských
věžáků

věžových výškových panelových domů v Chomutově – č.p. 4043 a
4044 v Cihlářské ulici.

11. září schválila rada MěstNV jména nových chomutovských
ulic. Na sídlišti u Mostecké ulice to byly: Slovenského národního
povstání, Bohumila Šmerala, Antonína Zápotockého, Vítězslava
Nezvala a Kosmonautů. Pro centrální komunikaci nového sídliště u
Pojemování nových
Cihlářské ulice v Horní Vsi, odmítla rada pojmenování Londýnská
ulic na sídlištích
ulice (na níž nová komunikace bezprostředně navazovala), neboť „tato
ulice bude jednou z nejlepších ulic, kterou v Chomutově máme“ a proto
„by si zasloužila důstojnějšího názvu“. Prodloužení Londýnské ulice
pak bylo pojmenováno po Marii Pujmanové.

18. září v šest hodin večer začalo v Závodním klubu Dolu Jan
Šverma na chomutovském náměstí slavnostní zasedání, pořádané u
Oslavy Dne tisku
na Chomutovsku

příležitosti oslav Dne tisku na Chomutovsku, na němž byly předány
odměny čtyřiatřiceti nejaktivnějším spolupracovníkům okresních novin
a dvaceti pracovníkům spojů.

26.
Chomutovští
sportovci na
olympijských
hrách v Tokiu

září

odlétla

z Prahy

výprava

československých

reprezentantů na 18. olympijské hry do Tokia. Mezi jejími členy byli i
dva sportovci z Chomutova, zápasníci Bohumil Kubát a Jiří Kormaník.
Kubát v zápase ve volném stylu v kategorii těžká váha obsadil čtvrté
místo; Kormaník ve střední váze řecko-římského zápasu vybojoval 19.
října stříbrnou medaili.

Jejich přijetí u
předsedy MěstNV

26. října přijal oba sportovce předseda MěstNV Jaroslav
Chuchel a předal jim čestný zlatý odznak města Chomutova.
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Oprava
turistických mostů
v Bezručově údolí

Během září opravili pracovníci Lesního závodu všechy lávky a
mosty na turistické stezce v Bezručově údolí.

9. října projednávala rada MěstNV současnou situaci Lidové
školy uměn (LŠU) a její budoucí perspektivy. Ve školním roce 19631964 vyučovalo na LŠU šestnáct řádných a osm externích učitelů, měla
tři správní zaměstnance (školnici a dvě uklízečky) a navštěvovalo jí
547 žáků. Výuka probíhala na třech místech: v dnešní Tovární ulici (18
tříd hudebního oddělení, 467 žáků), v Hálkově ulici (taneční oddělení,
40 žáků) a v Libušině ulici (výtvarné oddělení 16 žáků). Dalších 46
Tísnivá prostorová
situace v LŠU

žáků navštěvovalo přípravku. Potýkala se s nedostatkem místa, kvůli
němuž musela odmítat část zájemců a odkládat otevření dramatického
oddělení. Protože stavba nové budovy pro LŠU nepřicházela v úvahu,
stejně jako propůjčení velkých sálů chomutovských závodních klubů;
soustředila se pozor úředníků národního výboru na bývalý objekt
Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v dnešní Palackého ulici č.p.
238-239. Ten byl sice ještě obýván vojenskou posádkou, která jej však
měla brzy opustit a plánovala se i jeho oprava; a rada MěstNV proto
navrhla prověřit vhodnost jeho prostor pro účely rozšíření LŠU.

9. října se rada MěstNV zabývala delimitací 1 234 bytové
jednotky, které měl s platností od 1. ledna 1965 převzít národní výbor
Příprava
delimitace bytů
VTŽ

od VTŽ. Budoucí údržbu delimitovaných bytů nejvíce ohrožovala
skutečnost, že část z 15 pracovníků, kteří se o ně až dosud starali,
odmítala vstoupit do pracovního poměru u národního výboru (jednalo
se o původní zaměstnance VTŽ, jenž se chtěli vrátit na svá místa ve
výrobě, kde byly vyšší mzdy než v bytovém podniku národního
výboru).
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6.listopadu v půl třetí odpoledne začala na náměstí 1.máje
Veřejná
manifestace
k výročí VŘSR

veřejná manifestace k výročí Velké říjnové socialistické revoluce a
k zahájení měsíce československo-sovětského přátelství.
13. listopadu se rada MěstNV zabývala stavem označení domů
čísly orientačními a popisnými a pojmenováním nově vzniklých ulic
v Chomutově, jež bylo označeno jako neuspokojivé. Z celkové počtu
201 označených chomutovských ulic bylo v jedenačtyřiceti ulicích
číslování domů neúplné a ve dvaceti devíti ulicích chyběla orientační a
popisná čísla úplně. Chyběly i tabulky se jmény ulic. Stav popisných
čísel na podzim 1963 dosahoval počtu 4 035; asi 330 jich však už

Označení domů a
ulic

neexistovalo, protože příslušné domy byly zbořeny. Číslování nově
postavených domů na sídlištích nebylo provedeno vůbec nebo pouze
provizorně. V roce 1965 proto měly být připraveny veškeré podklady
pro přečíslování, k němuž mělo dojít v prvních třech čtvrletích roku
1966. Rada také odsouhlasila aby byly zrušeny názvy ulic Městská,
Michanická, Švédská, Dělnická a U městských mlýnů; a ulice
Barákova a Klecandova aby byly přejmenovány.

Rada MěstNV souhlasila 13. listopadu s tím, aby z majetku
národního výboru byly Okresnímu ústavu národního zdraví (OÚNZ)
Předání domů č.p.
964, 975 a 976
OÚNZ

postupně předány domy č.p. 964, 975 a 976 v Partyzánské ulici, které
se nacházely v ochranném pásmy VTŽ, nebyly vhodné pro bytové
účely a naléhavě vyžadovaly opravu.

OÚNZ měl v domech zřídit

zdravotnická zařízení.
Na základě doporučení ONV, aby se věnovala větší pozornost
udržování vozovek ve městech, rozhodla 13. listopadu rada MěstNV,
Větší pozornost
udržování vozovek

že do budoucna nesmí být vydávána povolení k překopům ulic, a to ani
v havarijních případech, pokud nebude zajištěn termín uvedení
komunikace do původního stavu.
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S platností od 1. ledna mělo dojít ke sloučení Komunálních
služeb města Vejprty s Veřejnými službami města Chomutova
Přičlenění
vejprtských
komunálních
služeb k VSMCh

(VSMCh), které měly vejprtský podnik převzít jako celek formou
delimitace.

Vejprtské

komunální

služby

zaměstnávaly

padesát

pracovníků.

27. listopadu odsouhlasila rada MěstNV nové rozdělení
zdravotnických obvodů ve městě, vypracované společně zdravotní
komisí národního výboru a OÚNZ. Nových obvodů bylo celkem osm:
1.
2.
Nové uspořádání
zdravotnických
obvodů

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oblast Kadaňské ulice
Oblast mezi Bezručovou, Kostnickou, Cihlářskou a Moravskou
ulicí, Zátiší a horské vesnice u silnice do Kalku mezi až po
Nový Dům
Oblast mezi Bachmačskou, Škroupovou, Bezručovou a
Zborovskou ulicí až po Přední Vinohrady a Kamencové jezero
Oblast Blatenské ulice, Husova náměstí a prostoru mezi
ulicemi Mostecká a Na příkopech
Oblast podél Pražské a Dukelské ulice
Oblast Beethovenovy a Školní ulice a čtvrť rodinných domků
v okolí hřbitova
Oblast Spořické, Čechovy a Kochovy ulice, Spořice
Oblast Lipské ulice od zimního stadionu až po Domovinu,
Staré Spořice

30. prosince rozhodla rada MěstNV o udělení čestného zlatého
Zlatý odznak
předsedovi
MěstNV

odznaku města Chomutova předsedovi národního výboru Jaroslavu
Chuchelovi „za zásluhy při výstavbě a rozvoji města“.
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Kronika města Chomutova
1964
(dodatečný zápis)
Z archivních pramenů sestavil v roce 2007 Petr Rak.
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