Kronika města Chomutova

1968
(dodatečný zápis)

Vzhledem k dobrým sněhovým podmínkám mohli od neděle 14.
ledna obyvatelé Chomutova využívat k cestám do hor zimní rekreační
Zimní rekreační
doprava

dopravy. Autobusy jezdily o jednou za čtrnáct dní o volných sobotách a
každou neděli do Měděnce a Kovářské, na Svahovou, Lesnou, Pyšnou
a do Mezihoří.
Od čtvrtka 11. ledna až do neděle 14. ledna se přes

Sněhová a vodní
kalamita

Chomutovsko přehnala několik silných mrazivých sněhových bouří,
které způsobily kalamitu především v horských oblastech a až do
nedělního večera hustě sněžilo. Během několika v noci z neděle na
pondělí došlo ke značnému oteplení a prudkému tání napadaného
sněhu.

19. ledna se konalo první zasedání rady MěstNV. Rada
projednala
a) plán práce orgánů MěstNV a úkoly odborů MěstNV na první
Plán práce MěstNV
pololetí roku 1968;
na první pololetí
1968
b) plnění závazku, uzavřeného v předešlém roce na počest 50.
výročí Velké říjnové socialistické revoluce (v roce 1967 bylo
Plnění závazku na
rok 1967

v Chomutově mj. vybudováno 19 728 m2 nových komunikací a 4,44
hektarů zelené plochy a postaveno 16 rodinných domků a 53 garáží);

Celoměstský
závazek na rok
1968

c) schválila celoměstský závazek na rok 1968 (mezi
plánovanými úkoly bylo také rozšíření plátna letního kina pro
promítání 70 mm filmů);
d) zabývala se zprávou o stížnost občanů Chomutova v roce

Stížnosti občanů

1967 a
e) vzala na vědomí znění nového jednacího řádu MěstNV pro

Jednací řád
MěstNV

volební období 1968-1972,jehož platnost měla být rozšířena i na Údlice
a Nové Spořice.

II

19. ledna se rada MěstNV také poprvé zabývala přípravou
demolice horní části Palackého ulice, nové výstavbě v tomto prostoru a
koncepci řešení dopravní situace ve městě, kterou tato výstavba
zkomplikuje. Tomu problému se věnovala i na dalších schůzích – 9.
února; 8. března, kdy konstatovala, že vyklízení objektů, zejména těch,
v nichž jsou umístěny obchody a provozovny služeb, doprovází značné
problémy se zajištěním náhradních prostor pro jejich další činnost a 5.
dubna, kdy projednala konečný harmonogram vyklízení Palackého
ulice. Ten byl schválen na dalším zasedání rady MěstNV 19. dubna –
celkem 16 domů (č. p. 311-314, 319-324, 326-328, 330-331 a 771-772)
Příprava výstavby
na Palackého ulici

mělo být vyklizeno a připraveno k demolici v době mezi srpnem 1968 a
únorem 1969. Podklady pro jednání rady MěstNV 14. června pak
uvádějí, že při výstavbě Palackého ulice v úseku mezi Žižkovým
náměstím a zimním stadiónem muselo být zbořeno celkem 64 domů,
protože demolice částečně zasáhly i do prostoru ulic Wolkerovy, Rudé
armády, Tolstého a 28. října. 20. září pak rada MěstNV vzala na
vědomí průběžnou zprávu o organizaci, finančním zajištění a
projektové a výrobní přípravě výstavby městského centra, podle níž
měla být tato přestavba dokončena v polovině roku 1972. Podklady,
projednávané na další schůzi rady 4. října, ale ukazovaly, že již v roce
1968 začíná při výstavbě docházet k průtahům. S podrobnější finanční
kalkulací jednotlivých staveb se rada MěstNV seznámila 18. října.

19. ledna rada MěstNV také schválila hospodářské smlouvy o
převodu správy národního majetku z Krajského investorského útvaru
Převod bytů do
správy bytového
podniku

v Ústí nad Labem na Bytový podnik města Chomutova. Do správy
bytového podniku byly převedeny nově postavené panelové domy a
objekty občanské vybavenosti na sídlištích v Horní Vsi.

III

Ve čtvrtek 23. ledna se od 14.30 konalo v Závodním klubu VTŽ
(městské divadlo) plenární zasedání městského národního výboru. Jeho
Plénum MěstNV

účastníci vyslechli a schválili zprávu o činnosti rady MěstNV v období
od 23. listopadu 1967 do 25. ledna 1968 a vyhodnocení výsledků
činnosti a úkolů, stanovených na rok 1967.
Další část jednání patřila předání čestných uznání a odměn

Předání čestných
uznání a odměn

nejlepším občanským výborům, podnikům, závodům, společenským
organizacím, školám a celkem 248 jednotlivcům, kteří se zasloužili o
splnění a překročení celoměstského závazku za rok 1967.
Na závěr schůze předal předseda městského národního výboru

Celoměstský
závazek na rok
1968

Jaroslav Chuchel zástupci okresního národního výboru celoměstský
závazek na počest 50. výročí vzniku Republiky československé.

V pondělí 29. ledna navštívil Chomutov prezident ČCSR
Antonín Novotný. Nejprve si v doprovodu předsedy OV KSČ
Návštěva
prezidenta
republiky

Chomutov J. Procházky a dalších funkcionářů prohlédl některé
provozní prostory VTŽ a potom jej vedoucí představitelé ONV a
MěstNV Chomutov informovali o výstavbě města a problémech jeho
dalšího rozvoje.

Spojené zařízení jeslí a mateřské školky v Cihlářské ulici bylo
Rozdělení jeslí a
školky v Cihlářské
ulici

od 1. února rozděleno zvlášť na jesle a mateřskou školku; a z jeslí se
mělo stát vzorové okresní metodické a instrukční zařízení. Rozdělení
odsouhlasila rada MěstNV 2. února.

Plánovaná
výstavba
Mototechny

Při jednání rady MěstNV 2. února zaznělo předběžné
rozhodnutí o výstavbě nové prodejny a nového servisu Mototechny na
Spořické ulici.

IV

2. února schválila personální složení komisí pro připravované
volby. V Chomutově měly tyto volby zajišťovat jedna městská volební
komise, jedna komise pro volby do Severočeského krajského národního
Organizace
volebních komisí

výboru v Ústí nad Labem, osm komisí pro volby do Okresního
národního výboru Chomutov a sedmnáct obvodních komisí pro volby
do MěstNV a dvacet dva okrskových volebních komisí. Jedna
z okrskových volebních komisí byla určena pro Údlice, které se měly
stát součástí 9. volebního obvodu MěstNV. Dalšími podrobnostmi
přípravy voleb se rada MěstNV zabývala 9. února a 8. března.

2. února rada MěstNV dále projednala:
Volební program
1968-1972

a) návrh volebního programu pro léta 1968-1972 a doporučila
jej přepracovat podle připomínek členů rady;
b) komplexní hodnocení činnosti Sboru pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské
záležitosti

za rok 1967 a výhledový plán na rok 1968;
c) Statut města Chomutova (obecně závaznou právní normu pro
činnost všech orgánů, podniků a organizací, řízených MěstNV, jakož i

Statut města
Chomutova

všech podniků a organizací, působících na území města a řízených
vyššími orgány), který rovněž počítal se začleněním Údlic a Nových
Spořic pod pravomoc MěstNV Chomutov.

2. února se rada MěstNV také zabývala perspektivním návrhem
na odstranění lokálních topenišť na pevná paliva na úseku městského
bytového podniku a objektů pod jeho správou (jednalo se o 2 699 bytů
Teplofikace
Chomutova

I. kategorie, 2 424 bytů II., 456 bytů III. a 1 744 bytů IV. kategorie a o
jejich vytápění se staralo celkem patnáct lokálních kotelen). Do
budoucna mělo většinu města zásobovat teplem a teplou užitkovou
vodou teplárna n. p. Válcovny trub a železárny.

V

Ve středu 7. února odcestovali chomutovští hokejisté klubu
VTŽ do Sovětského svazu, kde měli sehrát pět utkání. Místa konání
Chomutovští
hokejisté v SSSR

čtyř zápasů byly již určeny (Perm, Novosibirsk, Čeljabinsk, Kuzněck);
místo pátého zápasu do doby odjezdu nebylo určeno.

7. února potrestal Okresní soud v Chomutově bývalého
hlavního architekta okresu Chomutov, ing. Arch. Bohumila Čočka a
Emigrace a
jeho manželku (oba v nepřítomnosti) nepodmíněným odnětím svobody
potrestání hlavního
architekta okresu na 30 a 15 měsíců a konfiskací veškerého jmění za nedovolené
Chomutov
opuštění republiky – oba manželé i se svými dvěma syny se v srpnu
1967 nevrátili z turistického zájezdu do Rakouska.

Ve čtvrtek 8. února bylo v chomutovských prodejnách potravin
objeveno zkažené máslo, vyrobené v mlékárně v Kadani, které muselo
Zkažené máslo

být staženo z prodeje. Celkem bylo do kadaňské mlékárny z prodejen
na Chomutovsku vráceno 268 kg nepoživatelného másla.

9. února se rada MěstNV zabývala rozpočtem města na rok
1968. Ekonomickému odboru vyslovila neuspokojení za jeho
nedostatečné zpracování a nepřesné údaje. Dále konstatovala, že
rozpočet „nezajišťuje úkoly, které jsou neodkladné k zabezpečení chodu
Projednávání
rozpočtu města

městského hospodářství, jeho rozvoje a nekryje ani částečné
požadavky, vyplývající z řešení úkolů na úseku životního prostředí,
především v komunikacích, veřejném osvětlení, v úpravách sadů a
parků, na úseku školství a kultury, údržby bytového fondu a zajištění
vlastních podniků a zařízení“; a uložilo vedoucímu ekonomického
odboru Vladimíru Hutirovi, aby vypracoval požadavek na zvýšení
rozpočtu. Znovu se pak k plánu a rozpočtu na rok 1968 vrátila na svém
jednání 8. března.

VI

Intenzívní stavební činnost, kterou Chomutov prožíval v
posledních pěti letech (stavba sídlišť, především v Horní Vsi),
způsobila, že se v činnosti odbor pro výstavbu a vodní hospodářství
Nedostatky v práci
odboru pro
výstavbu

začaly projevovat značné nedostatky, zejména na úseku stavebního
úřadu a územního plánování. Na základě zprávy o činnosti tohoto
odboru, předložené jeho vedoucím, Josefem Šťastným, rozhodla 9.
února rada MěstNV o vypracování podrobné náplně úkolů odboru a
náplně funkcí jednotlivých pracovníků. Vypracovaný elaborát byl
předložen na zasedání rady MěstNV 23. února.

Při přípravě na III. etapu výstavby sídliště v Horní Vsi
(panelové domy v Bezručově a Jiráskově ulici) jednala rada MěstNV 9.
února o výkupu parcel a rodinných domků a schválila změnu
podrobného územního plánu této etapy. Na základě této změny byl
projekt sídliště rozšířen o výstavbu školy v Hornické ulici, sousedící se
školou v Husově ulici. Investiční studie na stavbu této školy,
vypracovaná Krajským projektovým ústavem v Ústí nad Labem
(odpovědný projektant ing. arch. Stanislav Karpíšek), byla projednána
Stavba školy
v Hornické ulici

na odboru výstavby již v lednu a rada MěstNV ji schválila 23. února.
3. května rada MěstNV vzala na vědomí informaci, že plánovací
komise Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem schválila na
výstavbu této školy částku 16 798 000 Kčs (rozdíl mezi touto částkou a
celkovou cenou stavby měl uhradit ONV Chomutov) a dala souhlas
k vypracování konkrétní projektové dokumentace této stavby. Nevoli
členů rady ale vyvolala skutečnost, že podle usnesení rady ONV
Chomutov z 12. dubna měla být stavba škola v Chomutově dočasně
odložena a dříve než zde mělo dojít ke stavbě nové školy v Kadan; a to
i přesto, že tam zatím přípravné administrativní a organizační práce
nepokročily tak daleko jako v Chomutově.

VII

Vyhodnocení
volebního
programu z let
1964-1968

Stejně jako volební program pro léta 1968-1972, který rada
MěstNV doporučila k přepracování před týdnem, dopadlo 9. února i
vyhodnocení volebního programu za léta 1964-1968 – mělo být
přepracováno do podoby referátu.

V úterý 13. února bylo v chomutovské nemocnici slavnostně
předáno do užívání šest nových operačních sálů, vybavených
Nové chirurgické
sály

nejmodernější chirurgickou technikou v hodnotě více než čtyři milióny
korun.

23. února projednala rada MěstNV obsáhlý materiál, zabývající
se výsledky hospodaření za rok 1967. Chomutov v tomto roce
hospodařil s příjmy ve výši 70 053 00,- Kčs (19 600 000,- Kčs
Plnění rozpočtu za
rok 1967

z vlastních příjmů a 50 453 000,- Kčs z dotací, subvencí, převodu a
půjček). Městskému národnímu výboru podléhaly čtyři ekonomické
organizace: podnik Veřejných služeb, Městský bytový podnik, Městský
stavební podnik a Technické služby.

Ve čtvrtek 29. února odpoledne se na náměstí 1. máje konala
manifestace, kterou vyvrcholily oslavy 20. výročí únorových událostí
Manifestace
k výročí 25. února

z roku 1948. Po hlavním projevu, předneseném předsedou MěstNV
Jaroslavem Chuchlem, následovala přehlídka útvarů Lidových milicí a
výstřely čestné salvy.

VIII

8. března se rada MěstNV zabývala zprávou o současném stavu
a výhledu školství do roku 1970, kterou předložil vedoucí odboru
školství a kultury Karel Brožovský. Do dvou zvláštních škol chodilo
Základní školy

285 žáků. Ve dvanácti základních chomutovských školách (jedna – ve
Škroupově ulici – byla určena pouze pro 1. – 5. ročník, ostatní byly
devítileté) bylo 195 vyhovujících a 12 nevyhovujících učeben. 7. ZDŠ
– v dolní části Palackého ulice – byla určena ke zrušení.

Podnik Veřejných služeb nabízel obyvatelům města tyto služby:
opravy rádií a televizí, opravy automobilů, čalounictví a truhlářství,
krejčovství, opravy prádla, prádelnu a čistírnu, kožišnictví, holičství,
kadeřnictví, zámečnictví, taxislužbu, květinovou síň, sklenářství a
kamenosochařství. Tuto nabídku služeb rozšiřovala ještě další podniky
(opravna obuvi a punčoch a opravna chladniček) a družstva:
Služby pro
obyvatele

Mechanika (broušení, opravy kancelářských a šicích strojů a
elektropřístrojů),

Snaha

(kožišnictví

a

brašnářství),

Stavba

(písmomalířství, malířství a lakýrnictví), Hygie (holičství, kadeřnictví a
pedikúra), Kovočas (opravy hodin), Vkus (krejčovství a kožešnictví),
Fotografia a Kovos (pouze opravy výtahů pro bytový podnik). Při
projednávání zprávy o jejich činnosti 8. března rada MěstNV
konstatovala určité zlepšení těchto služeb.

9. – 11. března se v ZK VTŽ konala okresní konference KSČ.
Z pozvaných hostů svým projevem účastníky konference nejvíce zaujal
ředitel Ekonomického ústavu Akademie věd ČSSR a člen ÚV KSČ
Okresní konference
Otto Šik. V rezoluci z konference se její delegáti plně postavili „za
KSČ
progresivní síly v ÚV KSČ a za závěry lednového pléna“.

IX

22. března rada MěstNV zhodnotila kulturně osvětovou činnost
v města za I. čtvrtletí a předložený plán této činnosti na II. čtvrtletí
Kulturně osvětová
činnost

(včetně Chomutovského kulturního léta, jehož akce měly probíhat od 6.
května do 8. září). Tento materiál pak ještě doplnila zpráva o přípravě
letní prázdninové činnosti mládeže, předložená radě MěstNV 5. dubna.
Tu ale rada ohodnotila jako nedostatečnou a rozhodla, že musí být
zpracována znovu.
Rada

Příprava oslav 1.
máje

také

projednala

politickoorganizační

zabezpečení

májových oslav. Ze dvou variant oslav 1. máje (první navrhovala
klasický organizovaný průvod zaměstnanců závodů, obyvatel a žáků;
druhá volné shromáždění občanů na náměstí 1. máje) se rada MěstNV
rozhodla pro první z nich.

Stejně jako služby, které rada MěstNV projednávala na svém
posledním zasedání, byla terčem časté kritiky obyvatel města
nedostatek, rozmístění, otevírací doba a zásobování obchodů.
Rozborem plnění plánu a optimalizací obchodní sítě se rada zabývala
Obchodní síť

22. března. Situaci mělo zlepšit otevření pavilonu služeb Jitřenka na
sídlišti v Horní Vsi, plánovaný říjnový termín byl ale ohrožen. Na
náměstí měl být v č. p. 97 k 1. říjnu Dům potravin. Situaci
komplikovala nutnost přemístit třiadvacet provozoven obchodu a
služeb z demolované Palackého ulice. Začala také první jednání o
výstavbě obchodního domu.

X

Druhé plenární zasedání městského národního výboru se konalo
27. března od 13.30 v Závodním klubu dopravy a spojů v Jiráskově
ulici. Jeho účastníci vyslechli a schválili zprávu o činnosti rady
MěstNV v období od 2. února do 22. března 1968; vyhodnocení plnění
plánu a rozpočtu za 1967 a plán rozvoje města v roce 1968. Součástí
Plenární zasedání

jednání byly i interpelace poslanců, které se většinou týkaly
konkrétních nedostatků v oblasti obchodu a služeb. V diskusi zaznělo
čtyřiadvacet

příspěvků,

z nichž

některé

odrážely

změněnou

společenskou situaci doby tzv. obrodného procesu.
Ke snahám o demokratizaci společenského života se přihlásili i
poslanci městského národního výboru, když v závěru jednání schválili
rezoluci, mimo jiné doporučující i „přepracovat celou řadu zákonů,
vyhlášek, směrnic a nařízení, které znesnadňují skutečné rozvíjení
Rezoluce

demokracie a samostatnosti v práci orgánů NV. Zvlášť poukazujeme na
zákon o volbách do NV, který neodpovídá zásadám svobodných
demokratických voleb...“.

V dubnu
Obnovení činnosti
ČSL

obnovila

svou

činnost

na

Chomutovsku

Československá strana lidová. Ta dosud zde neměla vlastní sekretariát
a její činnost řídil oblastní sekretariát ČSL v Teplicích.

5. dubna věnovala rada MěstNV pozornost dopravní situaci a
stavu vozovek ve městě. Zprávu předložil vedoucí odboru místního
průmyslu a služeb dr. Karel Hroník. Této zprávě byla věnována obsáhlá
diskuse. Vozovky byly špatná zejména v ulicích, jimiž vedly státní
průtahy silnic I/13 a I/7, v ulicích okolo VTŽ a v Horní Vsi, kde
pokračovala II. a začínala III. etapa výstavby tamních sídlišť.
Autobusovou

dopravu

komplikovalo

umístění

podniku

ČSAD

v Prunéřově a absence garážových prostor a dalšího zázemí pro
autobusy v Chomutově. Nedostatečná byla také údržba chodníků, a to
nejen přes zimní období, ale i co do rozsahu a kvality jejich oprav.
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Při přípravě výstavby sídliště na Březenecké (tzv. IX. a X.
Změna územního
plánu sídliště
Březenecká

okrsek), došlo k několika změnám v podrobném územním plánu (PÚP).
5. dubna pověřila rada MěstNV prokonzultováním těchto změn
koordinační komisi výstavby. S výsledky konzultací se členové rady
seznámili 15. listopadu a se změnou PÚP souhlasili.

6. dubna se v Chomutově ustanovilo okresní vedení organizace
Junák, do něhož byli zvoleni zástupci čtyř středisek, které se začaly na
Obnovení
organizace Junák

Chomutovsku formovat (Chomutov, Kadaň, Jirkov a Klášterec nad
Ohří).

16. dubna změnil okresní týdeník Nástup svůj podtitulek.
Namísto dosavadního označení „Orgán Okresního výboru KSČ a rady
Okresní týdeník
změnil podtitulek

ONV v Chomutově“ začal od tohoto dne vycházet s podtitulkem
„Okresní noviny Chomutovska“.

17. dubna vyslovila rada Místního národního výboru v Údlicích
nesouhlas se začleněním akcí příštího pětiletého plánu, týkajících se
Údlic, do volebního programu MěstNV Chomutov a s plánem sloučení
Údlic a Chomutova. Rada MěstNV se o dva dny později se
stanoviskem MNV Údlice neslučovat obě obce ztotožnila; a tak se o
Zrušení integrace
Chomutova a Údlic integraci Chomutova s Údlicemi přestalo uvažovat.
Správnost rozhodnutí rad obou národních výborů potvrdilo 7.
června hlasování údlických občanů. Zúčastnilo se jej 86 procent
údlických voličů, z nichž třetina byla pro spojení jejich obce
s Chomutovem a dvě třetiny proti.
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Zpráva o činnosti Bytového podniku města Chomutova,
předložená radě MěstNV 19. dubna uváděla, že ve správě podniku bylo
k 31. březnu 1968 1 199 domů, 7 394 bytů, 266 provozoven obchodu a
služeb a 211 garáží. 2 770 bytů bylo I. kategorie; 2 424 bytů II.
Domy a byty ve
správě bytového
podniku

kategorie; 456 bytů III. kategorie a 1 744 bytů IV. kategorie. Stáří
domů uvádí následující tabulka:
domy postavené
v letech
1840-1870
5
1870-1880
57
1880-1890
93
1890-1900
198
1900-1910
187
1910-1920
162

domy postavené
v letech
1920-1930
133
1930-1940
87
1940-1950
25
1950-1960
148
1960-1967
104

I když v městě probíhala intenzívní výstavba nových bytů, s
většinou nově postavených bytů nedisponoval městský národní výbor,
ale průmyslové podniky a doly, které je sami přidělovaly svým
zaměstnancům. Městský národní výbor dostal v letech 1964-1967
k přidělení na pořadník jen 237 bytových jednotek. Jak zaznělo na radě
Přidělování bytů

MěstNV 24. května, docházelo při přidělování bytů průmyslovými
podniky k paradoxům – byty v Chomutově přidělovaly i mostecké
doly, ačkoli v Mostě byl volných bytů takový dostatek, že je nabízely
lékařům k okamžitému nastěhování; a lidé z Mostecka o přidělené byty
v Chomutově vůbec nestáli a hned po přidělení se je snažili vyměnit za
byty v Mostě. Předseda komise místního průmyslu a služeb Michal
Megela konstatoval: „Tím, že se v Chomutově staví, trpíme dvojnásob.
Zhoršuje se stav komunikací a město z celé výstavby prakticky nic
nemá“. Kriticky tento problému hodnotila i zpráva o provádění bytové
politiky ve městě, kterou rada MěstNV schválila 24. května
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Průzkum mezi chomutovskými důchodci, provedený oddělením
sociálního zabezpečení odboru školství a kultury, zjistil, že ve městě je
351 jednotlivců a 59 manželských dvojic, kteří pobírají menší důchod
než 500 (u jednotlivců) a 800 (u manželských dvojic) Kčs měsíčně.
Hranice existenčního minima pro jednotlivce, stanovená státním
úřadem důchodového zabezpečení, v té době činila 570 Kčs měsíčně.
Sociální situace
chomutovských
důchodců

Na dorovnání nízkých důchodů na úroveň existenčního minima
potřeboval městský národní výbor sehnat částku 80 000 Kčs. Zajistit je
měl vedoucí odboru školství Karel Brožovský u příslušného odboru
ONV.
Jedenačtyřicet

chomutovských

důchodců

bylo

umístěno

v domově důchodců ve Vejprtech; dalších 26 na umístění čekalo. Na
jednání rady MěstNV 19. dubna zaznělo, že město požadovalo
výstavbu vlastního domova důchodců, okresní národní výbor ale tuto
žádost zamítl.

19. dubna rada MěstNV konstatovala, že generální přestavbu
kina OKO, kterou prováděl okresní stavební podnik, doprovází řada
Přestavba kina
OKO

potíží. Stavební práce byly zahájeny bez dokončené projektové
dokumentace, která byla dokončena až koncem března; v časovém
skluzu se ocitla instalace rozvodů elektriky, vody a plynu.

24. a 25. dubna se v hotelu III. mlýn sešlo na osmdesát
účastníků celostátního semináře o práci školních knihoven. Uspořádaly
Celostátní seminář
o školních
knihovnách

jej školská správa ONV Chomutov, okresní pedagogické středisko a
Okresní knihovna Chomutov ve spolupráci se Státní pedagogickou
knihovnou v Praze .
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26. dubna se uskutečnilo mimořádné plénum Okresního svazu
Československé tělesné výchovy (OV ČSTV). 104 jeho účastníků
Mimořádné
plénum OV ČSTV

jednomyslně schválilo rezoluci, v níž mimo jiné požadovali rehabilitaci
neprávem

diskriminovaných

pracovníků

tělovýchovného

hnutí,

zejména z organizací Sokol a Orel.

28. dubna se v Závodním klubu Závodu Julia Fučíka
v Revoluční ulici konala ustavující schůze Klubu K 231. Členy klubu
Založení
Klubu K 231

se mohli stát všichni, kteří byli od roku 1948 odsouzeni na základě
zákonů č. 50/1923 Sb. a č. 231/1948 Sb. nebo podle zákonů, které oba
citované zákony nahradily. Schůze se jako hosté zúčastnili i předsedové
ONV (Jan Latner) a MěstNV (Jaroslav Chuchel), kteří podpořili úsilí
Klubu K 231.

Prvomájové oslavy

Prvomájové oslavy na chomutovském náměstí 1. máje se
zúčastnilo okolo dvaceti tisíc obyvatel města.
Odpoledne se konala volba Miss Majáles 1968 a na zimním
stadiónu se uskutečnil beatový festival, na němž vystoupilo sedm
beatových kapel z Chomutovska a dvě z Loun. Festival organizoval

mládežnický klub „Potápnící“, vznikly při Závodním klubu Dopravy a
Beatový festival
spojů v Jiráskově ulici, který svou činností navazoval na klub „U
a mládežnický klub
divocha“ (fungoval v letech 1966-1967 sklepě domu č.p. 38 na Husově
„Potápníci“
náměstí) a na klub v ulici 28. října – oba dva musely ukončit svou
činnost. V závěrečném vystoupení předsedy MěstNV na plenárním
zasedání 20. června zaznělo, že se objevily stížnosti obyvatel Erbenovy
ulice i na činnost klubu „Potápníci“.
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Dlouhá a nezvykle otevřená diskuse se rozproudila pří zasedání
rady MěstNV 24. května při dílčím hodnocení materiálů o realizaci
usnesení a směrnic pléna Státní plánovací komise pro techniku (STK)
z 16. září 1966 o směrném územním plánu (SÚP) aglomerace
Nedostatky
v realizaci plánu
výstavby
Chomutova

Chomutov-Jirkov a při posuzování koncepce ochrany a tvorby
životního prostředí v této aglomeraci. Na závěr přijala rada MěstNV
usnesení, že „zjišťuje s dvouletým odstupem od schválení SÚP závažné
nedostatky, nerespektování a prodlení při plnění úkolů usnesení a
závazných směrnic pléna STK“ a připojila k němu výčet dlouhý výčet
zásadních nedostatků a nesplněných termínů a akcí.

24. května rada MěstNV schválila plán letní prázdninové
činnosti mládeže, který ji byl předložen v opravené podobě poté, co
jeho první verzi 5. dubna zamítla. Organizovaných akcí (pionýrské a
Letní prázdninová
činnost mládeže

putovní tábory) bylo pro děti letos připraveno méně než v předešlých
letech, protože pracovníci odboru školství a kultury provedli mezi
dětmi anketu a zjistili, že děti většinou „nechtějí nic, aby se pro ně
organizovalo, a že si chtějí prázdniny užít podle svého“.

13. června vyslovila členská schůze Automotoklubu Chomutov
nedůvěru výboru klubu. 25. června pak v ZK VTŽ proběhl velký aktiv
Ustanovení
samostatného
Autoklubu

motoristů, na němž byl ustanoven Autoklub Chomutov. Protože náplní
jeho činnosti byla i ochrana zájmů řidičů z povolání, přihlásily se ke
kolektivnímu členství v něm i některé závody. Na rozdíl od
Automotoklubu byl Autoklub samostatnou zájmovou organizací a
nebyl členem Svazarmu.
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Založení
MO ČSS

14. června byla v Chomutově na členské schůzi ustanovena
místní organizace Československé strany socialistické (MO ČSS).
Okresní výbor ČSS byl pak zvolen 16. července.

14. června rada MěstNV také projednala a schválila organizační
a kádrová opatření v orgánech městského národního výboru. Místo
dosavadních dvanácti bylo nově ustanoveno těchto osm komisí:
1.) pro plán a rozpočet (dosavadní ekonomická);
2.) městského hospodářství a služeb (dosavadní komise městského
průmyslu a služeb, obchodu a zemědělství a cestovního a turistického
ruchu);
Nové komise

3.) výstavby a vodního hospodářství;
4.) veřejného pořádku;
5.) zdravotnická a sociální (dosud zdravotnická a sociální a
důchodového zabezpečení);
6.) školská a kulturní;
7.) bytová a
8.) lidové kontroly.
V rámci městského národního výboru působilo dále působilo
ještě šest správních komisí, které na základě zákona č. 71/1967 Sb.
rozhodovaly o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech
občanů nebo organizací (1. školství a péče o mládež; 2. výstavby a

Správní komise
a aktivy

vodního hospodářství; městského hospodářství a služeb; 4. sociálního
zabezpečení a dávek; 5. bytového hospodářství a 6. veřejného pořádku)
a tři aktivy (sbor pro občanské záležitosti; aktiv pro občany cikánského
původu a protialkoholní aktiv).
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14. června se rada MěstNV v návaznosti na blížící se počátek
Dislokace MŠ a
ZDŠ

září zabývala dislokací ředitelů, učitelů a tříd 18 mateřských škol a 12
základních devítiletých škol v Chomutově ve školním roce 1968-1969.
1. ZDŠ na Gottwaldově náměstí byla v tomto školním roce změněna na
experimentální jazykovou školu a nebyla v ní otevřena první a druhá

Otevření jazykové
školy

třída, protože rozšířená výuka jazyků začínala až od třídy třetí. Ze
všech ZDŠ v Chomutově byla vybráno asi devadesát žáků. Nově
otevřené třetí třídy měly být dvě a žáci do nich měli být vybráni na
základě výběrového řízení.

Ve dnech 17. – 19. června se v Chomutově setkali účastníci III.
krajské pionýrské olympiády, kteří mezi sebou soutěžili v plavání,
III. krajská
pionýrská
olympiáda

lehké atletice, kopané, házené a cyklistice. Ubytováni byli v olympiské
vesničce,

kterou

na

Kamencovém

jezeře

postavili

vojáci

z chomutovské posádky. Olympiády se zúčastnili i hosté ze Německé
demokratické republiky a ze Spolkové republiky Německo.

XVIII

20. června se od půl deváté ráno konalo v Závodním klubu
dopravy a spojů v Jiráskově ulici plenární zasedání městského
národního výboru. Jeho účastníci schválili zprávu o činnosti rady
MěstNV za období od 27. března do 20. června a vyslechli stanoviska
rady, komisí a vedoucích odborů MěstNV k připomínkám poslanců a
občanů, které zazněly na plenárním zasedání 27. března. Hlavním
tématem jednání byl směrný územní plán Chomutova; přestavba
Plénum MěstNV
k výstavbě
Chomutova

městského centra mezi Žižkovým náměstím a zimním stadiónem, další
plánovaná výstavba v oblasti Horní Vsi a sídlištních okrsků u silnice do
Březence a ochrana životního prostředí. V přijatém usnesení plenární
zasedání vyslovilo neuspokojení s prodlevami v koncepčních úkolech
plynofikace,

teplofikace

a

elektrifikace

a

se

zaostáváním

telekomunikační sítě. Nesouhlasilo ani plánem na bytovou výstavbu a
rozmisťování

komunálních

bytů

v rámci

okresu

a

kraje;

s nekomplexností prováděné výstavby a s prodlevami ve výstavbě
občanské vybavenosti na sídlištích v Horní Vsi. Na základě tohoto
usnesení pak rada MěstNV rozeslala zainteresovaným úřadům a
institucím řadu kritických dopisů. Odpovědi na ně se staly předmětem
jednání rady MěstNV 12. září.

Aktivu celozávodní organizace KSČ národního podniku VTŽ
Návštěva
členů vlády
v Chomutově

Chomutov, který se konal 25. června v ZK VTŽ se jako hosté zúčastnili
místopředseda vlády ČSSR dr. Gustáv Husák a ministr těžkého
průmyslu ing. Josef Krejčí.

26. června se na prvním srazu bývalých členů tělovýchovné
organizace Sokol sešlo 85 osob. Byl zvolen přípravný výbor a
Obnovení činnosti
tělovýchovné
organizace Sokol

zorganizován kurs pro cvičitele, aby se hned po prázdninách mohlo
začít s pravidelným cvičením mládeže.
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28. června navštívilo Závod Julia Fučíka dvaadvacet sovětských
vojáků, kteří byli v Československu na společném cvičení vojsk
Návštěva ruských
vojáků v ZJF

Varšavské smlouvy. Prohlédli si některé provozy továrny a po menším
občerstvení v závodní jídelně pobesedovali se zaměstnanci a techniky.

28. června projednávala rada MěstNV početní stav zaměstnanců
aparátu národního výboru. Systemizace, provedená v roce 1964,
stanovila, že na sedmi odborech chomutovského národního výboru má
Zaměstnanci
městského
národního výboru

pracovat 45 zaměstnanců (z toho pět manuálních). V roce 1968 zůstal
tento počet v podstatě zachován
odbor a počet zaměstnanců
školský
4
ekonomický
11
výstavby
5
místního průmyslu a služeb 5

Ze

čtyřiceti

odbor a počet zaměstnanců
bytový
3
organizační
4
vnitřní (včetně 4
13
uklízeček a údržbáře)

administrativních

pracovníků

jich

podle

projednávané zprávy třináct nesplňovalo požadovanou kvalifikaci (pět
Plán na přijetí
dalších pracovníků

z nich ale studovali nebo se ke studii přihlásili; a u některých dalších
schválila rada MěstNV 12. července udělení výjimky z požadovaného
vzdělání).

Kvalifikovaní

pracovníci

měli

v naprosté

většině

středoškolské vzdělání; (vysokoškolské měl pouze jeden z nich).
Protože od roku 1964 vzrostl počet obyvatel města o pět tisíc, mělo být
ještě v roce 1968 přijato dalších devět nových pracovních sil.

29. června se konala mimořádná okresní konference KSČ,
svolaná především kvůli volbě delegátů na krajskou konferenci KSČ,
Mimořádná
okresní konference
KSČ

delegátů na mimořádný sjezd KSČ a kandidátů, doporučených do ÚV
KSČ. Velká část diskusních příspěvků se ale týkala článku „2 000
slov“, publikovaného v některých celostátních novinách dva dny před
konáním konference.
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V sobotu a v neděli 29. – 30. června se centrem pozornosti
obyvatel města stalo setkání majitelů motocyklů Harely, organizované
Setkání majitelů
motocyklů Harley

Harleyclubem Praha, jehož se zúčastnili i motorkáři z Belgie, Spolkové
republiky Německo a Holandska. Několik z nich přijelo na posledním
typu této značky, jímž byl legendární ELECTRA GLYDE. Setkání
zakončil hromadný průjezd účastníků městem.

Technické služby města Chomutova zaměstnávali k 1. červenci
1968 173 osob. Dělily se na čtyři samostatné vnitřní organizační
jednotky:
1.) úsek komunikací a veřejného osvětlení (41 pracovníků);
2.) úsek čištění města (52 pracovníků);
3.) úsek údržby veřejné zeleně a hřbitovů (42 pracovníků);
4.) úsek pomocného hospodářství (18 pracovníků) a
5.) úsek vedení technických služeb (12 pracovníků).
Podle zprávy, projednané radou MěstNV 12. července, by se od
1. ledna 1969 měl zvýšit počet zaměstnanců na 256 osob. Personálně
posíleny by měly být posíleny všechny úseky; a z úseku komunikací se
měl zvlášť oddělit nový úsek výstavby komunikací (32 pracovníků).

12. července se rada MěstNV dále zabývala:
a) úrovní zdravotnické péče ve městě a jejím rozvojem do roku
Jednání rady
MěstNV

1970;
b) dosavadním průběhem Chomutovského kulturního léta a
plánem kulturní činnosti na druhé pololetí roku 1968 a
c) návrhem kolektivní smlouvy pracovníků chomutovského
národního výboru na rok 1968.
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15. července byla dokončena úprava letního kina pro promítání
70 mm filmů, jejímž investorem byl MěstNV Chomutov. V našem
Úprava letního
kina pro promítání
70 mm filmů

městě tak bylo uvedeno do provozu 19. kino v Československu,
upravené na formát 70 mm filmu. V Severočeském kraji taková kina
(rovněž letní) byla ještě dvě, v Ústí nad Labem a v Liberci. Prvním
filmem, promítnutým v nově upraveném chomutovském letním kině,
byla „Kleopatra“.

20. července se v areálu Kamencového jezera uskutečnila již
tradiční Velká benátská noc s ohňostrojem, které přálo i slunečné
Velká benátská noc

počasí. Jediným stínem bylo zrušení společného vystoupení Evy
Pilarové a Jaromíra Mayera kvůli autonehodě. Jejich nepřítomnost
divákům vynahradil Pavel Novák.

Zpráva

o

činnosti

místních

lidových

soudů

(MLS)

v Chomutově, předložená radě MěstNV 26. července, konstatovala, že
ve městě působí tři MLS – při městském národním výboru, ve VTŽ a
v ZJF. Počet provinění a přestupků, projednávaných před těmito soudy
Činnost místních
lidových soudů

měl vzestupnou tendenci. Nejvíce případů řešil MLS při MěstNV (v
roce 1967 396 a za první pololetí roku 1968 217); na MLS ve
válcovnách ve stejných obdobích to bylo 180 a 82 případů a na MLS
v Závodě Julia Fučíka 44 a 30 případů.

Na přelomu července a srpna vznikla na pracovištích i ve
společenských
Rezoluce na
podporu ÚV KSČ

organizacích

Chomutovska

celá

řada

rezolucí,

podporujících zástupce ÚV KSČ při jednání s vedením ÚV KSSS. Jen
ve dnech 29. a 30. července se na chomutovském náměstí pod takovou
rezoluci podepsalo na osm tisíc obyvatel města.
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Při kontrole plnění a čerpání rozpočtu města za první pololetí
roku 1968 schválila 9. srpna rada MěstNV předloženou zprávu.
Příjmová složka rozpočtu byla splněna na 72,73% (z plánovaných
Pololetní čerpání
rozpočtu

39 798 000 Kčs bylo vybráno cca 28 946 000 Kčs); výdaje se
pohybovaly ve výši 64,51% (z plánovaných 39 798 000 Kčs bylo již
vynaloženo cca 25 676 000 Kčs).

20. srpna okolo 23. hodiny se v Chomutově objevila první
Příjezd obrněných
vozidel

obrněná vozidla vojsk Varšavské smlouvy, která ve 21. 35 přejela ve
Vejprtech přes československou státní hranici.

Všechny politické, správní, hospodářské a společenské subjekty
města a okresu Chomutov začaly od 21. srpna vydávat prohlášení,
odsuzující okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy a podporující
Rezoluce proti
okupaci

vedení KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem. Zveřejňování těchto
rezolucí pokračovalo i v následujících dnech. Rozšiřovány byly buď
prostřednictvím rozhlasu po drátě nebo ve zvláštních vydáních
okresních novin Nástup, které ve dnech 22. – 28. srpna vycházely
v podobě zvláštních jednolistových vydání každý den.
25. srpna s v záhlaví novin Nástup objevil nový podtitulek
„Orgán Okresního výboru KSČ v Chomutově“. Tato změna odrážela
současný stav věcí a zajistila týdeníku i respekt okupačních vojsk

Okresní týdeník
Nástup

Varšavské smlouvy. K původnímu podtitulku („Okresní noviny
Chomutovska“) se týdeník vrátil 21. listopadu.
Okresní výbor Svazu československo-sovětského přátelství (OV
SČSP) zaslal ještě 21. srpna velvyslanci SSSR v Československu S. V.
Červoněnkovi dopis, v němž konstatoval, že „dnes byl těžce narušen
vztah mezi vašimi a našimi národy“. O tři dny později pak OV SČSP

Dopis OV SČSP

s okamžitou

platností

ukončil

činnost

této

organizace

na

chomutovském okrese. Některé místní organizace ale pokračovaly ve
své činnosti i nadále.
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21. srpna v šest hodin ráno se sešla rada MěstNV, která přijala
konkrétní opatření, reagující na vstup okupačních vojsk: zajištění
veřejného klidu a pořádku, aby nedocházelo k incidentům mezi
obyvateli města a vojáky; zajištění plynulosti zásobování, služeb,
Činnost rady
MěstNV 21. srpna

zdravotnictví a dodávek plynu a elektřiny; stanovení pravidel pro
regulovaný prodej benzínu (přednost měla vozidla zdravotnictví,
zásobování a státní správy; soukromí majitelé mohli načerpat
maximálně deset litrů benzínu a to pouze přímo do nádrže).
V dopoledních hodinách pak tato opatření projednávala se zástupci
jednotlivých podniků. V jedenáct hodin se sešlo plénum MěstNV, které
tato opatření schválilo.

21. srpna v půl páté odpoledne odjela do Prahy na XIV.
mimořádný sjezd KSČ skupina sedmi delegátů z chomutovského
Odjezd delegátů na
okresu (Karel Brada, Radek Štrupl, Jiří Sniegoň, Stanislav Kříž,
mimořádný sjezd
Miroslav Mrázek, Rudolf Černý a Josef Hladký). Chyběl v ní jen
KSČ
Václav Kulle, který byl na studijní cestě v Sovětském svazu.

22. srpna se konalo mimořádné plenární zasedání OV KSČ
Plenární zasedání
OV KSČ

v Chomutově, které prohlásilo akt obsazení Československa za hrubé
porušení státní suverenity a požadovalo okamžité zahájení XIV. sjezdu
KSČ.
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Rada MěstNV rozhodla 22. srpna o přejmenování těch
chomutovských ulic, jejichž názvy měly vztah k Sovětskému svazu:
Přejmenování ulic

třídy Československo-sovětského přátelství na třídu T.G. Masaryka,
ulice Rudé armády na ulici M. R. Štefánika a ulice Ruské na ulici
Českou.
Rada dále omezila otevírací dobu v restauracích pouze do 21.
hodiny, zakázala prodej alkoholických nápojů v obchodech a vydala
provolání k občanům města, v němž je vyzvala k pokračování

Provolání rady
MěstNV

v podpisové akci na podporu vedoucích představitelů republiky,
k účasti na generální stávce a k nespolupráci s okupačními vojsky.
Jednání rady skončilo před dvanáctou hodinou, aby se její členové
mohli zúčastnit generální stávky.

22. srpna začala ve 12.00 hodin jednohodinová generální
stávka, vyhlášená v celém Severočeském kraji. Po chomutovském
Generální stávka

náměstí, zaplněném zástupy obyvatel, projížděly za zvuků sirén a
klaksonů nákladní automobily s nápisy, požadující odchod okupačních
vojsk.

Z 22. na 23. srpna obsadili sovětští vojáci chomutovskou radnici
a pak i budovu okresního národního výboru a předložili vedení města i
Obsazení radnice a
odmítnutí
požadavků
sovětských vojsk

okresu své požadavky. 23. srpna se proto rada MěstNV sešla na jiném
místě a – stejně jako rada okresního národního výboru – odmítla tyto
požadavky splnit.
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24. srpna se rada MěstNV sešla dvakrát, vždy opět mimo
budovu radnice. Vzala na vědomí, že v noci byly odstraňovány jména
ulic, čísla domů a jmenovky ze zvonků a že se situace mezi velením
Vyostření situace

okupačních vojsk a vedením města a okresu vyostřila a proto „byla
provedena opatření, aby v případě násilného odstranění rady mohla
tato pracovat i ilegálně a členové rady byli vyzváni, aby nepřespávali
doma“.

24. srpna se uskutečnilo tříhodinové jednání velitele sovětských
vojsk v Chomutově s delegací okresního výboru KSČ, které skončilo
Jednání s místními
veliteli sovětských
vojsk

bez jakýchkoli výsledků. K dalším rozhovorům s představiteli
sovětských vojsk ve městě došlo následující den. Plénum OV KSČ po
zhodnocení obou schůzek dospělo k závěru, „že v těchto rozhovorech
byla dostatečně objasněna naše kategorická stanoviska k agresi a
okupaci i okupantům a není tedy nadále s nimi o čem jednat.“

V neděli 25. srpna protestovala rada MěstNV na velitelství
sovětských vojsk proti prohlídkám osobních vozidel a prostředků
Protest proti
hromadné dopravy a proti zabavování osobních věcí, fotoaparátů a
prohlídkám vozidel
tranzistorů československým občanům. Odmítla také poskytovat těmto
vojskům jakoukoli materiální pomoc.
Dále rada s uspokojením konstatovala, že tento den nastoupily
Dubčekova směna

stovky pracujících v průmyslových závodech a podnicích služeb na
mimořádnou „Dubčekovu směnu“.
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Představitelé okresního národního výboru odmítli 26. srpna
požadavek

místního

velení

sovětských

vojáků

na

poskytnutí

odpovídajících prostor pro zřízení sovětského vojenského velitelství v
Chomutově.
Velitelství
sovětských vojsk v
Chomutově

Na společné schůzi rad MěstNV a ONV, která se konala 5. září,
bylo – na základě dálnopisu z ministerstva vnitra a severočeského
krajského národního výboru – rozhodnuto o vyčlenění dvou místností
pro místní velitelství sovětské armády v domě ve Wolkerově ulici.
Velitelem sovětských jednotek na okrese Chomutov byl podplukovník
Ajdinjan, jeho zástupcem gardový major Simačev.

27. srpna přijalo plénum OV KSČ usnesení, v němž vyjádřilo
nesouhlas s obsahem komuniké z jednání zástupců ČSSR v Moskvě,
Usnesení pléna
OV KSČ

uznalo legálnost a závěry jednání mimořádného 14. sjezdu KSČ v
Praze-Vysočanech a požadovalo okamžitý odchod vojsk Varšavské
smlouvy.

Na počátku nového školního roku byla v září zahájena výuka
v právě dokončené přístavbě základní devítileté školy v ulici Na
Přístavba ZDŠ
Na příkopech

příkopech. Její výstavba započala v únoru před dvěma lety. V nové
přístavbě bylo jedenáct učeben, tělocvična, školní družina, šatny, školní
kuchyně a jídelna.

12. září vyčíslila okresní správa silnic škody na silničních
Škody, způsobené
okupací na
silnicích

komunikacích okresu Chomutov, způsobené vpádem armád Varšavské
smlouvy na 21 030 000 Kčs. Tato částka ale nebyla konečná, protože
těžká technika cizích vojsk po okresních silnicích stále ještě jezdila.
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12. září věnovala rada MěstNV na své schůzi pozornost
kulturním památkám ve městě. Konstatovala, že řada plastik
v Chomutově nejenže není opravena, ale není ani zapsána ve státním
Kulturní památky
ve městě

seznamu památek. Nutná byla i oprava děkanského kostela, kaple sv.
Kateřiny, fary a dalších kostelů ve městě. Z ostatních staveb se
přednostních oprav měly dočkat domy č. p. 4, 5, 7, 9, 11, 19, 32, 38, 77
a 83.

Členem československé výpravy, která v polovině září odletěla
Chomutovský
olympionik

na letní olympijské hry do Mexika, byl i chomutovský zápasník Jiří
Kormaník. Před čtyřmi lety získal na olympijských hrách v japonském
Tokiu v řecko-římském zápase stříbrnou medaili.

20. září navštívil VTŽ člen ÚV KSSS V. V. Kuzněcov a
velvyslanec v Praze S. V. Červoněnko. Jejich návštěva souvisela se
Návštěva
sovětských
funkcionářů ve
VTŽ

smlouvou, uzavřenou mezi ČSSR a SSSR na počátku září, podle které
měly VTŽ dodat do roku 1975 pět set tisíc tun bezešvých trubek pro
stavbu plynovodu a pět set dvacet tisíc tun bezešvých trubek pro stavbu
ropovodu ze Sovětského svazu do Československa.

Plán kulturní
činnost

Na svém zasedání 20. září se rada MěstNV vrátila k doplnění a
přepracování předložený plán kulturní činnosti města na rok 1969 a

Prodej rodinných
domků

odsouhlasila prodej pěti rodinných domků (č. p. 752, 1029, 1676, 2626
a 2289).

Prodejna potravin
na Zátiší

V září byla zahájena výstavba prodejny potravin na Zátiší. Její
dokončení bylo plánováno na první pololetí následujícího roku.
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Demolice
Palackého a
Písečné ulice

Na přelomu září a října byly zahájeny demoliční práce v oblasti
Palackého a Písečné ulice, v úseku mezi Žižkovým náměstím a zimním
stadiónem.

Ve stejné době získala okresní knihovna tzv. bibliobus, jehož
prostřednictvím začala čtenářům v okrajových čtvrtích města a ve
Bibliobus okresní
knihovny

venkovských obcích okresu půjčovat knihy. Po Praze se Chomutov stal
druhým městem v Československu, které mělo takovouto mobilní
půjčovnu knih.

1. října zahájila v Chomutově svoji činnost Městská správa kin
(MSK). Její zřízení, statut schválila rada MěstNV 14. června. MSK
řídila centrálně činnost všech tří zdejších stálých kin, zajišťovat jejich
propagační činnost, koordinovat promítání filmů apod. Tvořilo jí pět
zaměstnanců – ředitel, vedoucí provozu, ekonom, referent pro filmový
Zřízení
Městské správy kin klub a vedoucí propagace. MSK měla podle původního plánu zahájit
činnost již 1. července. To ale nebylo možné dodržet kvůli nemoci
dvou pracovníků a dokončování stavebních prav v letním kině.
Zastupujícím ředitelem MSK se na základě rozhodnutí rady MěstNV ze
4. října stal František Sejček.

Na počátku října, s několikadenním zpožděním oproti původně
plánovanému termínu 1. října, byl na chomutovském náměstí v domě č.
Otevření
Domu potravin

p. 99 otevřen Dům potravin. Jeho součástí bylo i učňovské středisko
pro výchovu čtyřiceti budoucích prodavačů s učebnou a šatnami a
denní vinárna.
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4. října rada MěstNV dále projednala úkoly chomutovského

Úkoly na rok 1969

národního výboru na rok 1969 a stav správy bytového fondu a plán
Bytový fond

jeho oprav.

Na základě dohody mezi Sborem pro občanské záležitosti
MěstNV a Společnosti přátel žehu byly 9. října na chomutovském
Urnový hát a
rozptylová loučka

hřbitově v Beethovenově ulici předány do užívání urnový háj a
rozptylová

loučka.

Chomutov

se

tak

stal

prvním

městem

v Severočeském kraji, kde byly zřízeny tyto prostory pro pohřeb
žehem.

10. října se uskutečnilo jednání operativní skupiny, vytvořené ze
zástupců ONV, OV KSČ a dalších organizací, s okresním velitelstvím
sovětských vojsk v Chomutově. Zástupci operativní skupiny
a) požadovali dodržování hygienických předpisů a zákaz
dovozu jatečního masa bez příslušného veterinářského atestu;
b) upozornili, že sovětští vojáci dávají školním dětem jako
Jednání okresní
operativní skupiny
s okresním
velitelstvím
sovětských vojsk

suvenýry ostré náboje;
c) odmítli požadavek, aby sovětští důstojníci mohli navštěvovat
školy v době vyučování a zúčastňovat se výuky ruského jazyka;
d) zdůraznili, že pořádání případných besed sovětských vojáků s
obyvateli okresu, je plně v kompetenci vedení jednotlivých podniků a
národních výborů a nelze jim je nařizovat;
e) souhlasili s tím, aby byli československými státními orgány
trestně stíháni občané, kteří sovětským vojákům prodávají výměnou za
cigarety denaturovaný líh;
f) vyslovili přesvědčení, že sídlo sovětského vojenského
velitelství je dostatečně označeno nápisem na budově a není potřeba
vyvěšovat na budovu ještě státní vlajku SSSR.
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16. října se v Závodním klubu dopravy a spojů v Jiráskově ulici
uskutečnilo plenární zasedání městského národního výboru. Jeho
účastnici odsouhlasili:
a) zprávu o činnosti rady v období od 20. června do 4. října se
zvláštní částí, týkající se činnosti rady od 21. do 28. srpna;
Plénum MěstNV

b) programový plán rozvoje Chomutova na léta 1969-1972,
upravený s přihlédnutím k vzniklé situaci po 20. srpnu;
c) hlavní úkoly městského národního výboru na rok 1969 a
d) zprávu o kulturním a společenském životě ve městě a o
činnosti společenských a zájmových organizací.

Kontrolní a revizní
činnost MěstNV

18. října se na své schůzi rada MěstNV zabývala převážně
kontrolní a revizní činností. Projednala zprávu o kontrolní a revizní

Plnění cílů za rok
1968

činnosti na městském národním výboru, kterou vzala na vědomí a
vyslovila s ní neuspokojení; a dále zprávu o plnění hlavních cílů
národního výboru na rok 1968 podle stavu k 30 září.

Příprava voleb do
občanských výborů

Dále

projednala

zprávu

o

novém

územním

rozdělení

občanských výborů v Chomutově a přípravě voleb do nich, které se
měly uskutečnit nejpozději do 31. ledna 1969 a odsouhlasila prodej

Prodej domů

domů č. p. 1855, 2761 a 3061.
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Při rozboru plnění plánu a rozpočtu národního výboru za III.
čtvrtletí rada MěstNV 7. listopadu konstatovala, že k 30. září byl plán
Stav městského
rozpočtu
ve III. čtvrtletí

příjmů plněn na 113,55 % (místo plánované částky 40 228 000 Kčs
činily příjmy města 45 678 152 Kčs) a výdaje města překročeny o 7,28
% (plánovaná výdajová částka rozpočtu se rovnala částce příjmové; ve
skutečnosti byly ale výdaje vyšší – 43 140 364 Kčs).

Rozpočet na rok
1969

Kromě toho se rada zabývala přípravou rozpočtu městského
národního výboru a jím řízených podniků a organizací na rok 1969;

Městský stavební
podnik

rozvojem a výstavbou Městské stavebního podniku v následujících
letech; a souhlasila s prodejem domů č. p. 1290, 1489, 1676 a 1683,

Prodej domů

2395, 3410 4087. (15. listopadu pak rada MěstNV ještě udělila souhlas
s prodejem domu č. p. 2733.)

15. listopadu věnovala rada MěstNV pozornost provozovnám
obchodů a restaurací. Stav na úseku obchodu a pohostinství se od
Neuspokojivý stav
obchodů a
pohostinství

předchozích let nijak nezměnil a zůstával stejně neuspokojivý. Ani
nově otevírané restaurace (jako např. Severka) si nedokázaly udržet
počáteční standard a měnily se v pivnice.

V rámci sídlištní výstavby Chomutova mělo v sousedství
Kadaňské ulice vzniknout sídliště Černý vrch, jehož součástí měla být
Sídliště
Černý vrch

kromě čtrnáctipodlažních panelových budov také čtvrť rodinných
domků a kvůli jehož výstavbě mělo dojít ke zrušení tratě ChomutovVejprty. Rada MěstNV se s návrhem studie podrobného územního
plánu tohoto sídliště seznámila 15. listopadu a vyslovila s ním
předběžný souhlas.
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20. listopadu se uskutečnila jednodenní stávka studentů střední
průmyslové školy, gymnázia a učňů železničního učiliště za úplnou
Stávka studentů

svobodu tisku, projevu a shromažďování.
Již 5. září byly okresnímu národnímu výboru doručeny dva
pokyny Úřadu pro tisk a informace, pověřeného výkonem cenzury.
Protože jejich obsah nebyl označen jako tajný, byly 24. října
uveřejněny v okresních novinách. Podle tohoto pokynu se nadále
nesmělo

Cenzura

zveřejňovat nic, co by mohlo vyznít

jako kritika

socialistických států. Dále nesměly být publikovány články, kritizující
cizí vojenské jednotky na území Československa; údaje o zabitých a
zraněných občanech ČSSR v době srpnových událostí, informace o
dílčích i celkových škodách, způsobených při vojenském obsazení a
bylo zakázáno používat termíny „okupant“ a „okupace“.

Hlavním předmětem jednání pléna městského národního
výboru, které se sešlo 20. listopadu v Závodním klubu dopravy a spojů
v Jiráskově ulici, byla (kromě zprávy o činnosti rady MěstNV, dotazů
poslanců a diskuze) zpráva o stavu a perspektivách místních
komunikací a městské dopravě. Údržba vozovek byla nedostatečná a
Vozovky a městská
doprava

chyběly dostatečně široké podjezdy pod železniční tratí v ulicích
Bezručova a Rudé armády (Blatenská). Situace v místní dopravě,
kterou provozoval národní podnik ČSAD, byla označena za špatnou,
protože současných pět linek nepostačovalo potřebám obyvatel a kromě
toho v ranní a odpolední špičce vozily autobusy pouze zaměstnance
dvou největších chomutovských továren – VTŽ a ZJF. ČSAD také
chtělo zvýšit jízdné z šedesáti haléřů na jednu korunu. Městský národní
výbor proto usiloval o to, aby v Chomutově (tak jako v Mostě,
Teplicích nebo Ústí nad Labem) vznikl samostatný městský dopravní
podnik
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23. listopadu se v Závodním klubu VTŽ konala okresní
Okresní konference
konference Českého svazu žen. Jako hosté se jí zúčastnily Marie
ČSŽ
Švermová, Ema Řezáčová a Marie Glázrová.

V souvislosti s demolicemi v oblasti Palackého ulice a v Horní
Vsi v letech 1967-1968 bylo nutné v demolovaných objektech uvolnit
celkem 313 bytů a jejich obyvatelům musely být přiděleny byty z nové
Demolice a
nedostatek nových
bytů

panelové výstavby. Rada MěstNV při projednávání zprávy o činnosti
bytového odboru a uspokojování bytových potřeb žadatelů 6. prosince
konstatovala, že toto uspokojování „je stále nedostačující a že nebude
docíleno

výrazného

zlepšení

v provádění

bytové

politiky

bez

podstatného zvýšení bytové výstavby“.

Na své schůzi 6. prosince rada MěstNV vyslovila souhlas
Prodej domků

s prodejem šesti rodinných domků (č. p. 1157, 1373, 2282, 2596, 2622
a 3388).
6. prosince se rada MěstNV zabývala prvotní podobou plánu na
rekonstrukci bývalé jezuitské koleje a gymnasia na kulturní areál, kde
by podle prvotních představ měly být po opravě umístěny okresní

Rekonstrukce
jezuitské koleje

muzeum, okresní knihovna a lidová škola umění. Záměr vzešel
z Kulturní správy a Školské a kulturní komise ONV Chomutov a
členové rady MěstNV vyjádřili nelibost nad ním, že s ním nebyli
oficiálně seznámeni.
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27. prosince schválila rada MěstNV:
Plán kulturní
činnosti

a) vyhodnocení kulturní a osvětové činnosti v Chomutově za
rok 1968 a Jednotný plán kulturní a osvětové činnosti na rok 1969;
b) návrh plánu práce městského národního výboru na první

Plán práce
Nová organizační
směrnice
stavebního odboru

pololetí roku 1969;
c) zásady organizace územně plánovací, stavebně správní a
investorské činnosti odboru pro výstavbu a vodní hospodářství MěstNV
Chomutov v nových podmínkách řízení a

Prodej domu

d) prodej dom č, p. 1170 ve Švermově ulici.
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Kronika města Chomutova
1968
(dodatečný zápis)
Z archivních pramenů sestavil v roce 2010 Petr Rak.
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