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Mezinárodní den studentstva-17. listopad
Poklidné připomenutí 21. výročí vzniku Československa, v říjnu 1938, bylo
potlačeno policií a jednotkami SS. Byl zastřelen pekařský dělník Václav
Sedláček a postřelen student Karlovy univerzity Jan Opletal. Jeho úmrtí a
pohřeb vyvolaly další demonstrace, které byly opět násilně potlačeny.
17. listopadu 1939 Němci uzavřeli na tři roky české vysoké školy. Navíc
zatkli a popravili devět vedoucích představitelů studentské organizace a
do koncentračních táborů zavřeli 1200 studentů. Někteří útrapy internace
nepřežili. Studenti mohli dostudovat až po válce.
Když němečtí okupanti uzavřeli české vysoké školy,
protestoval
pokrokový svět různými formami. Studenti v Anglii vyhlásili 17. listopad za
Mezinárodní den studentstva.
Od roku 1941 se tak 17. listopadu připomíná nejen uzavření českých
vysokých škol, ale i následná perzekuce vysokoškoláků, jejich věznění a
vraždění. Nezapomínejme na tento významný den.

Litoměřický odborný seminář 2015
V prostorách litoměřického hradu, mimochodem velmi krásně zrekonstruovaného, se uskutečnil první ročník odborného semináře, který tématicky
doplňuje Vratimovský seminář. Hosty a přednášejícími letos byli:
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a předseda KV KSČM
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., ekonomka
PhDr. Ľuboš Blaha, PH.D., poslanec Národní rady SR
Štěpán Kotrba, politický a mediální analytik
PhDr. Miloslav Ransdorf,CSc., poslanec evropského parlamentu
PhDr. Josef Skála, CSc., publicista
Seminář uváděl Petr Bureš, předseda SR KSČM, který je také iniciátorem a
hlavním pořadatelem tohoto setkání. Nechyběl ani Karel Klimša, zakladatel
Vratimovského semináře. Téměř stovka účastníků se sjela z našeho kraje,
ale i z Prahy, Kladna, Domažlic, Strakonic, Českých Budějovic nebo Humpolce.
Zúčastnila se také Eva Novotná, mluvčí iniciativy Ne základnám.
Úvod semináře patřil Oldřichu Bubeníčkovi. Ocenil konání semináře v našem
kraji. Pozornost obrátil především k práci KSČM, kterou odvádí vedení kraje.
Zdůraznil, se podařila celá řada dobrých věcí, přestože KSČM měla po volbách
ztíženou situaci. Ujala se vlády, aniž by měla vybudované potřebné kontakty
na vyšších místech, podporu a potřebné vazby musela nejprve hledat. Zdůraznil,
že záleží na každém členovi strany, na zastupitelích všech stupňů, aby se
dokázali pozitivně prezentovat a tím pomohli získat potřebné hlasy v
nadcházejících krajských a senátních volbách.
Ekonomka Ilona Švihlíková se zaměřila na změny v globální ekonomice a
na dopady na naší ekonomiku. V další části se dotkla i politických témat.
Uvedla že
-je nízká kvalita elit,
-je minimální zájem o to, co se děje venku,
-panuje neschopnost formulovat národní zájem,
-obecně, zabýváme se prkotinami,
-máme špatné řízení, příliš mnoho strategií vyvolává chaos.
V závěru řekla že česká levice je defenzivní.
Vystoupení Ľuboše Blahy bylo velmi důrazné. Uvedl, že EU dělá takové
blbosti, že si na ty kraviny vystačí sama a nepotřebuje ani USA. Upozornil

na připravovanou smlouvu TTIP, která představuje velké nebezpečí a jejíž
přijetí bude pro nás znamenat rozmetání všech sociálních vymožeností.
Jak po přijetí této smlouvy budou vypadat možnosti našich drobných
podnikatelů v soutěži s velkými koncerny? Asi jako kdybyste postavili proti
sobě FK Litoměřice a FC Barcelonu. Kdo myslíte, že vyhraje?
Nebezpečí pro nás a naše zemědělství jsou i geneticky modifikované plodiny
a potraviny z nich. TIP je cesta do pekel a jakmile bude přijata, přestanou
suverénní státy existovat.
Věnoval se také schváleným kvótám pro přerozdělování uprchlíků do
členských zemí EU. Řekl, že je hrdý na to, že se Slovensko postavilo proti
rozhodnutí o kvótách a nebude je dodržovat a zároveň doufá, že prostřednictvím
KSČM bude mít jeho země podporu České republiky a společně oživí tradice
Žižky a Jánošíka.
Štěpán Kotrba měl svoji prezentaci zaměřenou na téma „Veřejné služby,
veřejné statky, veřejný dialog-úloha médií“. Zaměřil se na vývoj médií v historii
a také na možnost jejich zneužití. Nastínil jaká byla role médií na počátku
20. století, kdy bylo potřeba ovládnout masy. Určitou dobu po druhé světové
válce převládala válečná témata. Ta později ustupují bulváru, který je určen
širokému spektru obyvatelstva. Honba za nepodstatnými senzacemi, média
přecházejí do rukou magnátů. V závěru kriticky zhodnotil úlohu převážné
části médií. Podpora individualismu, boření společenské soudržnosti, odcizení
racionalitě, vědě, ale mnohdy i víře. Někdy řízené dezinformace.
Miloslav Ransdorf se zaměřil na aktuální téma Islám. Zmínil příběh Sabatiny
James, která do svých 10ti let žila v pakistánském Dhedaru. Rodina, podle
tamních zvyklostí a práva, nutila dceru ke sňatku s vlastním bratrancem.
Sabině se podařilo vycestovat do Rakouska, přestoupila na křesťanskou víru.
Je nucena čelit výhružkám smrtí, ze strany vlastní rodiny. Od rodiny se
definitivně oddělila. Nyní je představitelkou organizace pro ženská práva s
názvem „Terre des femmes“. Založila sdruženi „Sabatina“, bojující za
rovnoprávnost muslimských žen.
Ransdorf zdůraznil, že Islám nerespektuje žádná práva žen ani dětí a v to je
Jeho velké nebezpečí. Musíme si chránit národní svébytnost a svoji kulturu.
Josef Skála v úvodu ocenil úspěch komunistů v Ústeckém kraji s přáním, aby
se v nadcházejících volbách podařilo úspěch zopakovat. Řekl, že radikální levici
hrozí, že uvízne v pasti, podlehne-li iluzi, že kapitalismus tu bude ještě nadlouho.
Podle jeho slov, poprvé v dějinách KSČM je velké části veřejnosti jedno co

KSČM dělá. Část veřejnosti o nás neví a také je jim to jedno. Nevšímáme
si důležitých momentů, musíme vědět dřív než ostatní co se děje a patřičně
reagovat. Musíme lidem dávat naději a ne je živit iluzemi. Musíme začít boj
o politickou většinu, bojovat s našimi protivníky pádnými a podloženými
argumenty a nikoliv před nimi ustupovat, ale tlačit je k tomu, aby se sami před
národem zdiskreditovali.
V diskuzi pak byly odpovězeny dotazy posluchačů.
Litoměřický seminář je velmi záslužným počinem litoměřických komunistů.
Zbývá jen popřát hodně sil při pokračování v dalších létech.
Připraveno podle podkladů z webu OV KSČM Litoměřice

V Ústí zasedala vláda ČR- slibem nezarmoutíš
V druhé polovině října přijela do krajského města, které s potýká s nejvyšší
nezaměstnaností ze statutárních měst, ve kterém je 6 vyloučených lokalit,
v krajském městě, které čeká na velkého investora a už třicet let, zatím marně,
volá po dokončení dálnice, která by mohla výrazně ovlivnit zájem potenciálních
investorů o vybudování potřebné infrastruktury, která by snížila procento
nezaměstnaných nejen ve městě, ale i v kraji. V kraji kde je druhá nejvyšší
nezaměstnanost v republice, nejnižší vzdělanost a v kraji, který čeká na zásadní
rozhodnutí, o prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Jde tady o ohrožení zhruba
dalších čtyř tisíců pracovních míst na Mostecku. A také v kraji, bez jehož dolů
a elektráren by Čechy, Morava a Slezko v zimě mrzly a nesvítily.
Bohužel k prolomení limitů na velkodole ČSA zatím nedošlo. Prolomení na Bílině
bylo dopředu jasné. V Ledvicích vyrostla nová elektrárna a ta bílinské uhlí
potřebuje. Slibem nezarmoutíš. Takže dálnice bude„určitě“ nejpozději
v prosinci 2016, těžba na dole Bílina bude bez přerušení pokračovat,
vyloučené lokality budou postupně řešeny, (je to běh na dlouhou trať),
a kraj a město Ústí nad Labem budou přednostně podporovány při získávání
významných investorů.
A nejdůležitější zpráva nakonec:
„ Před volbami bude rozdáno o několik tisíc koblih navíc“,
přednostně v našem kraji.
Petr Brázda

Připomínka z historie : Příděl chleba pro nezaměstnané, tzv. Žebračenka.

KDO JE PEGIDA
V souvislosti s nepřetržitým proudem uprchlíků, kteří zaplavují některé
státy Západní Evropy, objevují se organizované nebo neorganizované
protestní akce, které mají za cíl, zastavit tento exodus.
V Německu vznikla organizace Patriotische Europäner gegen die
Islamisierung des Abendlandes v překladu Vlastenečtí Evropané
proti islamizaci Západu – PEGIDA.
Tato německá občanská iniciativa vznikla v Drážďanech v říjnu 2014.
PEGIDA pořádá protestní demonstrace. Počty demonstrantů postupně
narůstaly a nebyla výjimkou dvacetitisícová shromáždění. Letos, 19. října,
slavila PEGIDA roční výročí, kde jinde než v Drážďanech a přilákala na
Divadelní náměstí opět nejméně dvacet tisíc účastníků. Nedaleko od nich
se však sešlo patnáct tisíc odpůrců.
Jedním z impulzů k založení této iniciativy byla akce v Německu žijících
extremistických salfinistů, kteří v některých městech Německa vytvářeli
hlídky „ŠÁRIA POLICIE“, které oslovovaly občany a snažily se je odradit
od návštěv diskoték a popíjení alkoholu.

PEGIDA kritizuje německé a evropské imigrační zákony a chování
některých německých politiků, kteří podle nich ustupují muslimské
menšině, která se odmítá integrovat.
Hnutí vystupuje proti budování ubytoven pro muslimy přestavbou škol a
nemocnic. Kritizuje šikanu německých dětí ze strany muslimských. Je
například rezolutně proti návrhům některých německých představitelů,
aby o vánocích byl zaveden i zpěv islámských písní. To považuje za
zradu křesťanských tradic a německých hodnot.
Kancléřka Angela Merkelová hnutí označuje jako za xenofobní a
podněcující násilnosti.
Proti tomu stojí skutečnost, že pravicoví radikálové tvoří jen zlomek
demonstrujících a shromáždění nejsou otevřeně xenofobní ani násilná.
Hnutí tvrdí, že proti nim politici využívají sdělovacích prostředků a o
shromážděních podávají informace zkreslené, často hraničící se lží.
PEGIDA má podporu nejmladší parlamentní strany Alternativa pro
Německo.
Koncem října (28.10.) je v Ústí svolávána demonstrace proti
nedostatečnému řešení uprchlické krize. Zástupce na toto shromáždění
vyšle i PEGIDA.
Zatím se nám proud uprchlíků vyhýbá, (výjimku tvoří uprchlíci z Ukrajiny),
ale pokud Evropská unie bude k tomuto problému i nadále nedůsledná,
bude ohrožena evropská kultura a i naše zem se dostane do neřešitelné
situace. Nemůžeme k tomuto problému zůstat neteční.
Volně zpracováno podle Wikipedie

Petr Brázda

Úkoly OV KSČM a ZO KSČM ( SSK)
na měsíc listopad 2015
1. Na úrovni OV KSČM:
* projednat a schválit hodnocení průběhu jednání VČS ZO KSČM a stranických skupin
* projednat materiály na okresní konferenci KSČM,která se koná 12.12.2015
* projednat a schválit rozpočet OV KSČM na rok 2016
2. Ve výborech ZO KSČM a SSK:
* zabezpečit dokončení jednání VČS ZO KSČM a stranických skupin v Ústí nad Labem
* zabezpečit a schválit rozpočet ZO KSČM a stranické skupiny na rok 2016
* zabezpečit všechny stanovené úkoly v POZ okresní konference KSČM
3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupinách:
* dokončit jednání VČS ZO KSČM a stranických skupin, předat požadované materiály včetně hlášení o
průběhu jednání
* zajistit úkoly ZO KSČM a stranické skupiny směrem k okresní konferenci KSČM dne 12.12.2015
* schválit rozpočet ZO KSČM a stranické skupiny na rok 2016 a odevzdat jej na OV KSČM
4. Ekonomické úkoly :
* pokračovat ve výběru členských příspěvků za 3. a 4.Q 2015 a odevzdat je na OV KSČM
* pokračovat ve výběru sjezdové známky a volebního fondu a odevzdat na OV KSČM
* projednat schválit rozpočet ZO KSČM a stranických skupyn na rok 2016 a odevzdat je na OV KSČM
5. Významná výročí:
* 7. 11. 1917

VŘSR

* 17.11. 1939

Mezinárodní den studentstva

6. Akce na listopad 2015:
* 3.listopadu 2015 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a SSK

zasedačka OV KSČM

* 12.listopadu 2015 od 15,00 hodin okresní klub zastupitelů

zasedačka OV KSČM

* 19.listopadu 2015 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM

kancelář předsedy OV

* 26.listopadu 2015 od 16,00 hodin zasedání pléna OV KSČM

zasedačka OV KSČM

* 30.listopadu 2015 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a SSK

zasedačka OV KSČM

7. Akce v prosinci 2015 :
* 8.prosince 2015 od 15,00 hodin porada předsedů ZO,SSK a schůzka delegátů okresní konference
KSČM

zasedačka OV KSČM

* 12.prosince 2015 od 9,00 hodin okresní konference KSČM v Ústí nad Labem, první ustavující
zasedání pléna OV KSČM

restaurace Domu kultury v Ústí nad Labem

Životní výročí ZO KSČM
v měsíci listopad 2015

roků

Vladimír Vanřich
František Zavadil
Bohumila Hrotková
Antonín Slavíček
Zdeněk Vaněk
Stanislava Šmerdová
Milada Fidlerová
Marie Menkinová
Bartolomšj Bednarský
Jaroslava Platilová
Josef Třešňák
Jaroslava Gothová
Jaroslav Nezbeda
Anna Černohlávková
Václav Matěka
Karel Sailer
Tomáš Moravec
František Matuška
Pavel Vodseďálek ml.
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69
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94
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76
90
64
49
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90
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38
63
32

OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje
všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody

