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Termín komunálních Voleb 2018
volby do obecních zastupitelstev
5. a 6. října 2018.
Termín komunálních voleb vyhlásil prezident Miloš Zeman dne 23. 5. 2018
Vážení a milí čtenáři.
Jako každý rok se během měsíce května 2018, pořádal okresní výbor KSČM v Ústí nad
Labem oslavu Svátku práce - 1. máj v městských sadech za velké účasti občanů města.
Kde jsme představili našeho lídra na kandidáta do Zastupitelstva města Ústí nad Labem
a to:
Lídr statutární město Ústí nad Labem Pavel Vodseďálek, stávající zastupitel
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A lídry do zastupitelstev obvodních radnic a to:
Lídr Město – střed František Minárik, stávající zastupitel

ROZHOVOR
Prosadili jsme opatření v problémových oblastech obvodu
Větší pravomoci pro městské obvody v případě úklidu nebo údržby zeleně by rád
viděl komunistický zastupitel městského obvodu – město František Minárik.
V zastupitelstvu pracuje od roku 2002 a na podzim bude mandát obhajovat.
Jaký vztah vlastně máte k městskému obvodu - město?
Velice kladný. Jsem s ním úzce spjat od narození. Od mládí jsem pobýval v různých
částech obvodu například na Bukově, v Předlicích nebo ve Všebořicích. V městském
obvodu – město mám rodinu, známé a přátelé, své vzpomínky a také své voliče.
Jednotlivé části obvodu mají svá specifika, svá krásná zákoutí, ale i problematická
místa, kterým je třeba věnovat pozornost.
Kde má centrální městský obvod plusy a mínusy?
Obvod-město se rozprostírá na velké rozloze, zabírající značnou část města Ústí nad
Labem. Rozprostírá se od Habrovic přes Skorotice až na Klíše, pak je to střed města,
problematické Předlice až k Vaňovu. Každá tato část má svá úzká specifika. Je zde řada
podniků, průmyslová zóna, parky, lesní porosty, sídliště, obytné domy a části. Obvodem
probíhá železniční, silniční i autobusová doprava, je zde střed města se svoji historickou
i kulturní částí, s různými úřady a institucemi a vzdělávacími zařízeními. Za mínusy lze
považovat v obvodě lokality se sociálním vyloučením a s tím spojené problémy. Za další
z mínusů lze i brát nedostatečný úklid, péči o zeleň jak v centru města, tak v okrajových
částech. Kladně hodnotím například, vybudovaní a opravení infrastruktury ve správě
obvodu, jako jsou dětská hřiště, chodníky, zeleň a další.
Co se díky vám podařilo na obvodě ve stávajícím volebním období prosadit?
V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu obvodu – město máme tři zastupitele za KSČM.
Nasloucháme podnětům obyvatel obvodu, a přednášíme je vedení obvodu
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a zastupitelstva. Prosadit tedy naše záměry není vždy jednoduché, ale přeci se nám
podařilo v tomto volebním období například prosadit návrh na opatření obecné povahy
pro oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů i proti odporu vedení
radnice hlavně místostarosty. Díky našim návrhům došlo k opravě propojovacího
chodníku mezi ulicemi Lipová a Hornické domy a obnovení průchodu přes golfové hřiště
v Podhoří i dalším drobným opravám chodníků v různých částech obvodu.
A co byste chtěl prosadit pro obvod v následujícím volebním období?
Naším cílem v dalším volebním období je vytvořit větší pravomoci v rámci správy
obvodu tykající se majetku města a obvodu, a to zejména úklidu a opravy chodníků
a prostranství, odklízení sněhu v zimní ob dobí, péče o zeleň a podobně a úpravy
statutu města v tomto směru. V současné době není pro občany jasné, proč je například
jedna půlka chodníku ve správě obvodu a druhá část magistrátu, proč je část opravena
a druhá není, a to i včetně úklidu. Dalším problémem, který mě trápí a je nutno ho
intenzivně řešit i pro další volební období, je velmi rozšířená kamionová doprava
v částech našeho obvodu, která způsobuje nemalé problémy občanům. Tato kamionová
doprava způsobuje nepořádek, porušování dopravních předpisů, prostituci spojenou
i s kriminalitou. Nelze také opomíjet problematiku sociálně vyloučených lokalit.
Životopis
(František Minárik se narodil v roce 1966 v Ústí nad Labem. Je rozvedený a má dvě
děti. Do komunální politiky vstoupil v roce 2002 a působí již ve čtvrtém volebním období
jako zastupitel KSČM obvodu-město a předseda kontrolního výboru. Od roku 2006 je
zároveň zastupitelem města Ústí nad Labem. Je předsedou dozorčí rady AVE Ústí nad
Labem s.r.o. Od roku 2014 je jednatelem neziskové organizace Via Europa.)
Zdroj Žít ÚSTÍ

Lídr Neštěmic Miloslav Buldra, stávající zastupitel
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Lídr Severní Terasa Jaroslava Šamsová, stávající zastupitelka

ROZHOVOR
Na Terase chceme postavit parkovací dům Parkovací dům
Parkovací dům, který by částečně vyřešil největší problém Severní Terasy, by
ráda v obvodu viděla komunistická zastupitelka Jaroslava Šamsová.
V zastupitelstvu pracuje od roku 2010 a na podzim bude mandát obhajovat.
Jaký vztah máte k Severní Terase?
Na Severní Terase žiji již 38 let a považuji tento obvod za nejlepší z celého města. Byla
jsem svědkem jeho budování a od počátečních nedostatků až po současnost mohu říci,
že se zde vykonala spousta práce ke zlepšování života lidí. Kde má tento obvod svoje
plusy a mínusy? Obvod je celkem bezproblémový, nejsou tu vyloučené lokality, jsou tu
tři velké zá- kladní školy, dvě střední školy, učiliště, 3 domovy pro seniory, školky,
obchody, restaurace, městská policie, kontaktní místo státní policie v kanceláři obvodu.
Po celou dobu, co jsem od roku 2010 zastupitelkou, jsme se snažili o zlepšování
životních podmínek na sídlištích – stavěla se hřiště pro děti, udržovala zeleň, pořádaly
se akce pro různé skupiny žijící na sídlišti – pro děti ze škol, školek, z azylového domu,
domovů pro seniory. Tradicí je vítání občánků, návštěvy seniorů při životních výročích.
Opravovaly se chodníky, patřící obvodu, budovala se popelnicová stání, parkoviště.
Parkoviště jsou největším problémem obvodu. Za celá léta, co sídliště existují, přibyla
velká spousta aut a v současnosti je parkovacích míst velký nedostatek. Problém je
v tom, že v územním plánu města nejsou vyhrazena místa, kde by se parkoviště dala
vybudovat. Dalším problémem je stav chodníků. Ty se opravují podle množství
dostupných finančních prostředků. Vidím jako chybu, že se po roce 2000 prodaly skoro
všechny byty do soukromého vlastnictví, a tudíž chybí zdroj příjmů. Nemluvě
o přetrvávajícím problému s ruinou hotelu Máj a podobně.
Co se díky vám podařilo na obvodě ve stávajícím volebním období prosadit?
Podařilo se zajistit ve spolupráci s magistrátem sobotní a nedělní spoj linky 52. Práce
v zastupitelstvu je ale týmová, bez podpory ostatních stran se neobejdete. Intenzivně
se celé volební období jednalo o ruině hotelu Máj a snad se v téhle věci už blýská na
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lepší časy. Také jednáme o lávce přes frekventovanou silnici, která spojí hřiště na místě
bývalého sektorového centra s bývalým Cílem.
A co byste chtěla prosadit pro obvod v následujícím volebním období?
Nejpalčivějším problémem Severní Terasy je parkování. Budeme prosazovat urychlení
schválení nového územního plánu a vybudování parkovacího domu. Pro udržení
pořádku vrátíme na sídliště státní policii. Chceme dotáhnout koncept lávky od hřiště
k Cíli a najít finanční prostředky na opravy chodníků a uliček mezi domy.
Životopis
(Jaroslava Šamsová se narodila 27. 2. 1951 v Ústí nad Labem. Bydlí na Stříbrnickém
sídlišti od roku 1980. Je vdova, má 2 dospělé děti a 5 vnoučat. Do komunální politiky
vstoupila v roce 2006 jako zastupitelka města Ústí nad Labem a pracovala jako
předsedkyně finančního výboru. Ve stávajícím volebním období je také městskou
zastupitelkou a předsedkyní finančního výboru. Současně je zastupitelkou na Severní
Terase a předsedkyně kontrolního výboru. I když je v důchodu, stále pracuje jako
akreditovaný zemědělský poradce pro Ústecký a Středočeský kraj, přednáší
zemědělskou dotační politiku EU a zpracovává projekty. Má ráda hudbu, divadlo,
turistiku a cestování.)
Zdroj Žít ÚSTÍ

Lídr Střekov Viktor Malinkovič, stávající zastupitel

ROZHOVOR
Na Střekově musíme opravit silnice a oživit nábřeží
Parkoviště v ulici Tolstého, revitalizaci školky Kamenná 3 nebo například
investice do oživení Labského nábřeží chce prosazovat komunistický zastupitel
městského obvodu Střekov Viktor Malinkovič. V zastupitelstvu pracuje od roku
1990 a na podzim kandiduje jako lídr KSČM na Střekově.
Jaký vztah máte k městskému obvodu Střekov?
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Obvod Střekov je mi nejbližší ze všech obvodů Ústí nad Labem už proto, že v něm žiji
od roku 1981 ve Svádově. Tady vyrůstaly mé dvě dcery, které k nám stále rády jezdí
s našimi třemi vnoučaty. Nejen v bydlišti, ale všude na Střekově i v Ústí mám mnoho
přátel, známých, sousedů, prostě lidí, které mám rád a kterých si nesmírně vážím. Navíc
okolí Střekova je nádherné – stačí jen pár kroků, a jste v přírodě, což je neskutečný
relax pro tělo i duši, a už jen krátké procházky lesem – třeba při houbaření – příznivě
působí na zdraví a člověk si „vyčistí hlavu“. A samozřejmě také projížďky na kole podél
Labe po cyklostezce – ať směr Děčín, nebo naopak směr Litoměřice – jsou fantastické.
Jaký obvod vlastně je? Kde má svoje plusy a mínusy?
Obvod je velmi rozlehlý, rozprostírá se podél Labe od Svádova až po Církvice a od dolní
části Střekova před Kojetice až po Novou Ves. Proto také má svá velmi výrazná
specifika. Je zde situována průmyslová výroba, dříve na okraji obvodu, v současnosti
obklopena městskou zástavbou, zároveň zde ale najdeme i klidová místa s rodinnými
domky, vilami a zahradami. Nemohu opominout významné střekovské dominanty: hrad
Střekov, labská zdymadla, termální koupaliště v Brné, úžasné rozhledy do okolí
z Malého Sedla a z Vysokého Ostrého. Právě tuto místní rozmanitost považuji za
výrazné klady obvodu. Naopak nedostatky vidím v ustavičně narůstajícím počtu
nepřizpůsobivých občanů, jejichž chování je hlavním zdrojem nepořádku i kriminality
v obvodu. Občané si také již dlouhá léta stěžují na zápach vycházející s provozů
umístěných v areálu bývalých STZ. Dalším dlouhodobým mínusem je stav komunikací
a stížnosti občanů na dopravní obslužnost. Do určitých míst se MHD ani nedostane.
Nedostávají se místa ve školkách a také školách, kdy třeba malí školáci ze Svádova
musejí dojíždět, protože byla zrušena škola ve Svádově. Od té doby objekt školy chátrá
a školní tělocvična dávno neslouží dětem, kroužkům, spolkům a občanům, ale je
využívána jen jako skladiště pro část sbírek patřících muzeu města Ústí nad Labem.
S tím je mimo jiné spojeno i velmi zvláštní financování, kdy město sice rozpočtuje školy
i muzeum, ovšem to z přidělených prostředků platí škole na Kamenném vrchu za
pronájem této tělocvičny.
Co se díky vám podařilo na Střekově prosadit?
Spolupodílel jsem se na spoustě věcí. Za nesporný klad považuji znovuobnovení
občanského obřadu Vítání občánků v roce 2016, ustavení Osadního výboru ve Svádově
a další nepočítané drobnosti, kdy došlo k vyřešení stížností občanů týkajících se
například jejich nemovitostí či pozemků. Někdy se jednotlivé případy táhly opravdu
zbytečně dlouho vinou nedostatků i nesporných chyb v dosud platném územním plánu
města Ústí nad Labem. Nemohu opominout také výrazně vyšší ozelenění ploch.
A co byste chtěl prosadit v následujícím volebním období?
Zasazuji se o to, aby byly postupně opravovány i menší silnice v okrajových částech
obvodu, aby byly opravovány, ale i budovány chodníky v místech, kde chybějí například
mezi Olšinkami a Svádovem, aby už konečně bylo vybudováno parkoviště v ulici
Tolstého, opravdu smysluplně bylo investováno do revitalizace bývalé školky Kamenná
3, aby bylo oživeno Labské nábřeží podél cyklostezky a mnoho dalšího. A to vše
vyžaduje skutečnou spolupráci mezi magistrátem a jeho obvody.
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Životopis
(Viktor Malinkovič se narodil v roce 1952 v Děčíně a od roku 1981 bydlí ve Svádově. Je
ženatý a má dvě dospělé dcery. Dlouhá léta pracoval ve Spolchemii, je stále činný jako
OSVČ a také vyvíjí řadu dalších veřejných i sportovních aktivit.)
Zdroj Žít ÚSTÍ

„pokračování“
Zároveň měsíc květen 2018 byl měsícem řady pietních aktů, kdy jsme uctili památku
osvoboditelů, poklonili jsme se u památníků, u hrobů vojáků Rudé armády. V Terezíně
jsme se zúčastnily tryzny pořádané KV KSČM. Toto místo by nemělo být nikdy
zapomenuto, stejně jako hroby a památníky.
Přes tyto všechny akce již pilně pracujeme na podzimních volbách. Výkonný výbor OV
KSČM a plenární zasedání OV KSČM v Ústí nad Labem projednal a schválil předložené
kandidátní listiny, které jsou zabezpečeny ke komunálním volbám. Bohužel zatím
nemůžeme konstatovat, že máme plně obsazené kandidátní listiny do jednotlivých obcí.
Je nutné ve spolupráci ZO KSČM, stranických skupin a zastupitelů v dané obci je
doplnit, abychom je mohli připravit k odevzdání na jednotlivé obce, kde budeme
kandidovat. Je tady zřejmé, že především díky věkovému průměru našich členů
v jednotlivých organizacích je stále složitější sestavit kandidátní listiny jen z členů
KSČM. Proto je třeba hledat mezi nestraníky – sympatizanty, našimi příznivci, kteří se
nebojí být na našich kandidátních listinách.
Zároveň je nutné za úzké spolupráce s OV KSČM sestavit zástupce KSČM do
okrskových volebních komisí ke komunálním volbám. Okresní výbor tyto návrhy musí
v zadaných termínech předat na jednotlivé obce, kde se rozhodne o jejich zařazení.
Není totiž povinností obce, aby zařadili naše zástupce do okrskových komisí, kde
nekandidujeme, kde kandidujeme, není problém, aby byli zařazeni do okrskových
volebních komisí.
Pavel Vodseďálek
předseda OV KSČM v Ústí nad Labem

PROGRAM KSČM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY VYJDE V ZÁŘIJOVÉM ZPRAVODAJI

7

Pokračuje nominace kandidátů do komunálních voleb
Plenární zasedání OV KSČM určilo v tajné volbě pořadí na kandidátce pro volby do
zastupitelstva Magistrátu statutárního města Ústí nad Labem
Přinášíme jména prvních jedenácti kandidátů. Celkem bude na kandidátní listině 37
kandidátů.
1. Vodseďálek Pavel
2. Janeček Jan
3. Minárik František
4. Hubáčková Gabriela
5. Ing. Šamsová Jaroslava
6. Trnovec Martin
7. Buldra Miloslav
8. Pavel Jaroslav
9. Malinkovič Viktor
10. Vodseďálek Pavel mladší
11. PaedDr. Brázda Petr

ZNÁTE JE I JEJICH NÁZORY????
Přijďte 1. září 2018 do Městských sadů od 10, 00 hodin diskutovat
s lídry a kandidáty o věcech Města Ústí nad Labem nebo 8. září 2018
do Apolla v Důlcích od 10.00 hodin.
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První máj 2018 v Ústí nad Labem
Všimli jste si, že na prvního máje máme v Ústí zpravidla pěkné počasí. I letos, přestože
to vypadalo na déšť, jak se lidé sešli v sadech, vykouklo sluníčko. Lidí bylo i tentokráte
požehnaně. Sady byly plné květů, to bylo polibků….
Už od deváté hodiny vyhrávala skupina Old Boys, která v poslední době provází mnohé
naše akce a je stále lepší a lepší.
Před samotným oficiálním zahájením položila delegace okresu a města květiny
k pomníku Rudoarmějců.
Předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek přivítal a představil našim příznivcům, ale i těm,
kteří prostě přišli oslavit svátek práce, naše přední kandidáty do podzimních
komunálních voleb. Hymna, i se slovenskou „Nad Tatrů sa blýská“, sklidila potlesk.
V hlavním projevu, stínová ministryně školství Gabriela Hubáčková, promluvila o velmi
nebezpečné mezinárodní situaci a špatné politice EU při zvládání přílivu migrantů, ale i
o situaci kdy je sestavována vláda s eventuální podporou KSČM.
Tradičně promluvila i PaedDr. Květoslava Čelišová, předsedkyně okresního klubu
zastupitelů za KSČM a členka Rady města Ústí nad Labem. Její projev byl zaměřen na
situaci v ústeckém zastupitelstvu. Zastupitelstvo nebylo několik měsíců schopno dovolit
jednoho člena do rady, tak aby mohla rada plnohodnotně pracovat. Nakonec se to
podařilo a vedení města si vede velmi dobře, i když situace v městském zastupitelstvu,
i nadále, není dobrá. Část zastupitelů hájí především své, převážně jednostranně
zaměřené zájmy, nereaguje na návrhy ke spolupráci a blokuje i potřebné materiály.
V podzimních volbách je třeba dát hlasy těm, kteří budou občany hájit. Na závěr se
naše Květa rozloučila, nebude už kandidovat, protože chce dát příležitost mladým.
Děkujeme ti, Květo za všechno co jsi pro Ústí vykonala.
Závěr oficiální části patřil tradičně Písni práce.
Oslava svátku práce byla zpestřena vystoupením děvčat ze souboru, Romano Jasnica
a mažoretek i roztleskávaček z Domu dětí a mládeže. Byly v permanenci atrakce a
soutěže pro děti, přijeli i motorkáři-veteráni. První máj se i letos v rozkvetlých sadech
vydařil.
Petr Brázda
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Fotky – Jiří Capljuk
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Informace k volbám do obecních
zastupitelstev měst a obcí.
•

•
•

•
•
•

Kandidátní listiny, které se v naší okresní organizaci zabezpečují, jsou tyto:
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, zastupitelstvo město – střed,
zastupitelstvo Severní Terasa, zastupitelstvo Neštěmice, zastupitelstvo
Střekova, zastupitelstvo Chabařovice, zastupitelstvo Chlumec, zastupitelstva
Trmice, zastupitelstvo Rýdeč, zastupitelstvo Ryjice, zastupitelstvo Libouchec,
zastupitelstvo Tisá, zastupitelstvo Zubrnice.
Kandidáti podepisují prohlášení – tiskopisy mají k dispozici ZO KSČM, stávající
kandidáti, kteří pomáhají sestavovat kandidátní listiny.
Podklady pro kandidátní listiny předají ZO KSČM, stranické skupiny a stávající
zastupitelé, kteří pomáhají sestavit kandidátní listiny
do 28. 6. 2018
ZO KSČM a stranické skupiny předají do 28. 6. 2018 návrhy do okrskových
volebních komisí – připomínám, v obci kde kandiduje, tam nemůže být jako člen
OVK, ale v jiné obci členem OVK může být.
Zmocněnec k volbám za okres: Pavel Vodseďálek
Náhradník zmocněnce za okres: Jana Vlková
JAK SE VOLÍ

V případě komunálních voleb volič obdrží jediný hlasovací lístek. Každý volič má tolik
hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Oprávněný volič může ve volební místnosti za
zástěnou volit třemi způsoby:
1. Volič označí jednu politickou stranu. V takovém případě dostávají hlasy
kandidáti voličem označené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle
hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva
2. Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi
připadne jeden hlas, zakřížkovat pouze počet volených členů zastupitelstva
3. Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu stranu a dále vybere u ostatních
stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům jiných stran. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu
zastupitelů.
Volební lístky
Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém
trvalém bydlišti obálku s hlasovacím lístkem. Spolu s volebním lístkem najde volič
v obálce i instrukce ke správnému vyplnění. Hlasovací lístek si může volič vyžádat i
v samotné volební místnosti.
Kde se volí
Volby proběhnou v předem vybraných a schválených volebních místnostech, o kterých
příslušné obecní úřady své voliče informují. Jedná se obvyklé místo, kde volby
11

probíhají pokaždé. Místa jsou i napsány na obálce s volebním lístkem, který se
doručuje do schránek. V případě závažného zdravotního důvodu může volič požádat
obecní úřad o hlasování mimo volební místnost – za voličem přijdou dva členové
volební komise s přenosnou hlasovací schránkou.
Vybrané volební místnosti budou známé nejpozději 15 dnů před volbami.
Voličský průkaz
Pro volby do obecních zastupitelstev se voličské průkazy nevydávají.
Systém a pravidla komunálních voleb
Komunální volby v České republice se konají každé čtyři roky a platí poměrný volební
systém. Kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev mohou registrované
politické strany, politické hnutí či koalice. Dále pak nezávislý kandidát, který se
neregistruje, ale musí doručit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující
jeho kandidaturu či sdružení nezávislých kandidátů, pro které platí stejná pravidla jako
pro nezávislého kandidáta. Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve
třicetidenní lhůtě dnem uplynutí volebního období místních zastupitelů. Poslední volby
do obecních zastupitelstev se konaly 10 a 11. října 2014, letošní volby prezident
Zeman vyhlásil na 5. a 6. října 2018.
K zabezpečení voleb do obecních zastupitelstev bylo ve VV a plénu OV KSČM
schváleno POZ zajištění voleb do obecních zastupitelstev na 5. a 6. října 2018.
Volební kampaň bude probíhat v obcích a městech kde kandidujeme formou kontaktní
kampaně kandidujících, kteří budou diskutovat s občany, rozdávat volební programy,
reklamní předměty a podobné aktivity. Toto POZ je postupně v organizační, obsahové
rovině v personální oblasti, postupně zabezpečováno ve stanovených termínech a
pravidelně kontrolováno.
Hlavní akce bude
1. září 2018 zahájení školního roku v Městských sadech od 10, 00 hodin
Hudební vystoupení, vystoupení dětských sborů, soutěže pro děti, skákací
hrad, stánky s občerstvením. Účast kandidující na našich kandidátkách
s rozdáváním volebních programů, upomínkových předmětů.
8. září 2018 v Apollu – Důlce, turnaj v šipkách, stolním tenise pro
veřejnost, s aktivní účastí našich kandidátů do obecních voleb.
O dalších akcích ve volební kampani budete včas informováni.

Pavel Vodseďálek
předseda OV KSČM v Ústí nad Labem
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Pohled zastupitele města Ústí nad Labem
V zastupitelstvu města se dějí věci.
V našem městě se v poslední době dějí věci. Jednak tu byl na návštěvě prezident republiky a
jednak pronajímatelka, zřejmě jako reakci na opatření města v problémových oblastech, zavírá
dvě ubytovny nabité obyvateli. Zdánlivě se obě události města příliš netýkají, pana prezidenta
hostí hejtman, ubytovny jsou soukromá záležitost. Ovšem 242 lidí musí hledat jiné ubytování.
Město byty nemá, většina bytového fondu byla rozprodána. Ukazuje se, jak neprozřetelní byli
privatizátoři nebo spíše, že rozhodnutí prodat celé bloky firmám, které slibovaly hory s horáky,
byla velká lumpárna. Podívejte se například, jak vypadá moderní bytový fond a občanská
vybavenost, včetně okolí, na nynější Masarykově ulici. Lepší to není ani s domy v Předlicích,
Na Nivách a jinde.
Ale sociální pracovnice z magistrátu a z obvodních radnic zabodovaly a všem, kteří projevili
zájem hledat nové bydlení, s ubytováním pomohly. Bohužel členové některých neziskových
organizací, které mají v gesci práci s lidmi se sociálními problémy, nejenže nepřiložili ruku k dílu,
ale navíc pořádali demonstrace a „kulturní akce“.
Pan prezident celou záležitost s ubytovnami správně ohodnotil, když vyzval, aby klienti ubytoven
začali konečně pracovat.
Předposlední zasedání magistrátního zastupitelstva proběhlo, podobně jako zastupitelstva
předešlá. Opozice „házela vidle“ téměř do všech projednávaných bodů. Nejvíce zamrzelo, že
neprošla koupě bývalého rektorátu UJEP (KPŠ) na Severní Terase. Město tady chtělo
vybudovat penzion pro seniory a případně několik startovacích bytů pro mladé rodiny. Je
nepochopitelné, že pro tento záměr nehlasovala starostka obvodu. Podobně dopadl i bytový
dům v ulici 1. Máje v Krásném Březně, který obývá, v 15 bytech, nezjištěný počet, sociálně
slabých obyvatel. Město tento „Dům hrůzy“ chtělo vykoupit, opravit a řádně spravovat. Starostka
neštěmického obvodu, svým vystoupením, bohužel, věci nepomohla. I tady „zvítězili“ zastupitelé
z opozice, kteří pro tento bod nezvedli ruku.
Stejně dopadl i delší dobu připravovaný odkup vaňovského přístavu. Zatím z koupě sešlo, když
opoziční zastupitelé předložili některé sporné argumenty a obvinění. Nechali si své připomínky
až na zasedání, nesnažili se o projednání v předstihu. Bohužel obyvatelé Vaňova a okolí, kteří
léta trpěli objížďkou za nedodělanou dálnici, nebudou mít klid ani teď, protože hrozba
vybudování frekventovaného překladiště nebyla zažehnána.
Problémem tohoto města je fakt, že vedení městských obvodů s magistrátem, až na výjimky,
nespolupracuje. Tak snad až podzimní volby pomohou. Ukázalo se, že Ústí nepotřebuje
vizionáře, aktivisty a snílky, ale lidi se zkušenostmi v komunální práci, patrioty a zastupitele,
kteří jsou schopni potlačit stranické a osobní zájmy a společně pracovat pro lidi z našeho města.
Pak se snad podaří uskutečnit i vize a sny.
Přijďte k volbám a apelujte na své okolí, aby nedošlo ke stejnému omylu, který nastal ve volbách
předešlých, když lidé dali hlasy naprosto neznámým uskupením s lákavými, ale
neuskutečnitelnými programy.
PaedDr. Petr Brázda, zastupitel města
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Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK) na měsíc červenec – srpen 2018.
1. Na úrovni OV KSČM:
• projednat závěry a úkoly vyšších stranických orgánů do podmínek okresu
• předat kádrové návrhy kandidátních listin do obecních zastupitelstev na
jednotlivá města a obce v schválených termínech
• předat návrhy na členy okrskových volebních komisí našeho okresu na
jednotlivá města a obce
• dopracovat volební materiály ke komunálním volbám a dát je do tisku, včetně
aktivní přípravy volební kampaně v okrese Ústí nad Labem
2. Ve výborech ZO KSČM a SSK:
•
•
•

projednat závěry a úkoly vyšších stranických orgánů do podmínek působnosti
ZO a SSK
zahájit přípravu volební kampaně do obecních zastupitelstev v okruhu své
působnosti
doplnit obsazení okrskových volebních komisí, popřípadě doplnění
kandidátních listin

3. Na členských schůzích a stranických skupinách:
•
•

projednat a rozpracovat úkoly stanovené vyššími stranickými orgány do
podmínek ZO KSČM a SSK
zajistit stanovené úkoly v obsazení okrskových volebních komisí v okrese Ústí
nad Labem, včetně obsazení kandidátních listin k volbám do obecních
zastupitelstev 5. a 6. října 2018

4. Ekonomické úkoly:
•
•

ukončení a odevzdání příspěvků za 1. a 2. čtvrtletí 2018 na OV KSČM
zahájení výběru příspěvků na 2. a 3. čtvrtletí 2018

5. Významná výročí:
29. 8. 1944

výročí Slovenského národního povstání

6. Akce červenec – srpen 2018:
2. července 2018 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a vedoucích SSK OV
7. července až 27. července

Letní dětský tábor

Horní Sýtová

7. Akce v září 2018:
1. září 2018 od 10,00 hodin Zahájení školního roku

Městské sady

3. září 2018 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a vedoucích SSK OV
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Něco málo k pobavení
Potkal Jano Fera.
"Ako sa máš Jano?" vraví Fero
"Ále, dobre sa mám, buděm sa ženiť"
"Hej, a koho si buděš brať?"
"Maryšku z Temešvára."
"Čo vravíš, Maryšku z Temešvára, veď s ňou spávali všetký chlapi z
Temešvára!"
Asi po půl roce se zase oba potkají.
"Ako sa máš Jano?"vraví Fero
"Ále dobre sa mám, oženil som sa."
"Čo vravíš, a koho si si vzal?"
"Maryšku z Temešvára"
"No nevráv, veď som ti povedal, že s ňou spavali všetký chlapi z
Temešvára!"
"Ty Fero, bol som sa v tom Temešváre pozreť, to ně je velké mesto."

Přejeme Všem krásné léto!!!!!!!!!!!!!!
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