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V Ústí oslavili MDŽ 

 
 



 

K březnu neodmyslitelně patří kytička ženám za jejich lásku, trpělivost, 
pracovitost, za to jak pro nás žijí, hájí nás, politují nebo povzbudí, prostě 

také, protože je máme rádi. 

Okresní výbor KSČM v Ústí nad Labem nezapomněl na ženy ani letos. Sešlo se jich 
v Domě kultury přes sto padesát. A na každou již čekal kandidát na senátora Stanislav 
Körner s kytičkou a přáním. Ženy pak pozdravil nejen on, ale i Pavel Vodseďálek, 
předseda OV KSČM a hlavní projev měla poslankyně Gabriela Hubáčková. Tentokráte 
byl i připraven velmi pěkný kulturní program. Tradiční mažoretky doplnila i děvčata 
s romskými tanci. Odpoledne pak už patřilo hudbě k tanci a poslechu.  Vzhledem 
k tomu, že občerstvení bylo prodáváno v cenách z roku 1990, byl celkový dojem 
z letošní oslavy MDŽ hodnocen všemi účastníky za jedna.  Ano, pořadatelům je třeba 
poděkovat. 

 

 



Senát ano či ne? 

Stalo se u nás tradicí, že volby do Senátu, horní komory Parlamentu České republiky, voliči 

KSČM poněkud přehlížejí. Naše volební účast bývá malá. Komunistická strana Čech a Moravy 

od počátku Senát nepodporovala a podle toho také vypadaly výsledky voleb. Naši kandidáti 

uspěli opravdu jen minimálně. Bohužel tento stav je nenormální. Senát existuje, je součástí 

našeho politického uspořádání, a proto je třeba postoj voličů KSČM změnit. Chceme-li mít 

v tomto orgánu výraznější pozici, potřebujeme zvýšit počet našich senátorů. Ostatní strany o 

užitečnosti nebo neužitečnosti Senátu nediskutují, ale věnují se plně volební kampani. 

V Ústeckém kraji budou na podzim tohoto roku senátní volby ve dvou obvodech. V okresech 

Most a Ústí nad Labem. Naše strana staví do senátních voleb na Mostecku (volební obvod č. 

4) Ing. Josefa Nétka a pro volební obvod č. 31 Ústí nad Labem JUDr. Stanislava Körnera.                                                                          

Stanislavu Körnerovi jsme položili několik otázek. 

 

Málo se mluví o úloze senátora v jeho volebním obvodě. Senátor může vyvinout výraznou 

aktivitu k řešení nejožehavějších problémů, které obyvatele zatěžují. Obecně se ví, že náš 

kraj, okres Ústí nad Labem, potřebují výraznou pomoc k zlepšení současného neutěšeného 

stavu. Máte už představu, které nejožehavější problémy je třeba ve volebním okrese Ústí n. 

L. řešit? 

Jedna věc je označit problémy, které lze nazvat nejožehavějšími, pak je další otázka rozlišit 

jednotlivé problémové okruhy podle toho, kdo, tj. který orgán na té či oné pozici ve 

společnosti je vybaven takovými pravomocemi, aby mohl tyto problémy řešit. Samozřejmě 

že nelze „hodit“ nějaký problém např. jen na město nebo na některý z úřadů, vždy by se mělo 

jednat o společný postup více zainteresovaných subjektů. Když si vezmu např. nedostatek 

pracovních míst a s ním související nezaměstnanost, jež jsou jedněmi z nejpalčivějších 

problémů Ústeckého kraje a okresu Ústí nad Labem, toto nevyřeší ani město samotné, ani 

Úřad práce. Aby vznikla nová pracovní místa, je nutno investovat, případně změnit politiku 

města ve vztahu k outsourcingu a začít fungovat nikoli dodavatelsky, ale vlastními silami a 

prostředky. To je ale složité, vzhledem k finanční situaci města, které je poměrně dost 

zadlužené. S nezaměstnaností také úzce souvisí náš sociální systém, jehož nastavení 

nemotivuje určité skupiny lidí k tomu, aby vůbec nějakou práci sháněli. Přitom práce je. 

Možná by stálo za to zamyslet se nad starým dobrým úslovím „Kdo nepracuje, ať nejí“ a možná 

jej trochu upravit, třeba tak, že „Kdo nepracuje, ať se nepřežírá“. Odtud již není daleko 

k otázce sociálně vyloučených lokalit, které jsou také sui generis „vizitkou“ Ústeckého kraje a 

okresu Ústí nad Labem. A podobně by se dalo ve výčtu problémů pokračovat, stačí jen 

připomenout např. neutěšený stav vybavenosti potřebnými kulturními, sportovními, školskými 

zařízeními (např. koncertní sál, sportovní hala, vícefunkční sportoviště atd., nezařadil bych 

sem však muzeum a knihovnu, protože zde je zřetelný posun k lepšímu, tyto instituce fungují a 

nabízejí poměrně širokou škálu programů, kde si může vybrat každý) a architektury krajského 



města, což je však bohužel důsledek působení předchozích vedení města a řešení těchto 

otázek je opět vesměs v pravomoci orgánů Statutárního města Ústí nad Labem. 

Úloha senátora v jeho volebním obvodě by se měla odvíjet v první řadě od jeho pozice coby 

člena orgánu moci zákonodárné. To znamená, že by měl především zjistit konkrétní problémy 

občanů svého volebního obvodu a následně svou činnost zaměřit na pokud možno efektivní 

řešení těchto problémů na úrovni zákonodárného sboru, tj. Parlamentu České republiky. 

Možností, jak toto realizovat, je více, ale k tomu je nutno přestat diskutovat o ničem a řešit 

konkrétní věci, především zapomenout na dělení levice, pravice a možná něco státotvorného 

mezi tím. Uvedu relativně jednoduchý příklad, v Ústeckém kraji je 7 senátních volebních 

obvodů, které mají rozličné politické zastoupení, když to vezmu od severu, tak v Děčíně je 

senátor bez politické příslušnosti (za STAN), tady v Ústí jsou to Severočeši.cz (ve volebním 

období 1998-2004 týž člověk za KSČM ☺), v Litoměřicích ČSSD, v Teplicích ODS, v Mostě bez 

politické příslušnosti (za Severočeši.cz), Chomutov je zastoupený KSČM a okres Louny 

zastupuje senátorka bez politické příslušnosti (za ANO 2011). Pokud tedy jde o problémy kraje, 

respektive jednotlivých okresů, mělo by jít všechno ostatní stranou a začít řešit ty problémy, 

které se týkají konkrétně Ústeckého kraje. To se však příliš často nestává, a to je, podle mého 

názoru, jedna z otázek, která by se měla dostat na pořadí jednání senátorů za Ústecký kraj. 

Musí jít ovšem o debatu konstruktivní, ne jen o plané žvatlání. 

A že je o čem jednat, přitom na velice solidních základech, svědčí jen třeba geografická poloha 

kraje v rámci České republiky a s tím související bezproblémová dostupnost do sousedního 

Německa. Dále nelze pominout komunikační význam Ústeckého kraje a Ústí nad Labem jako 

takového, vždyť se jedná o jeden z nejdůležitějších dopravních uzlů především z hlediska 

železniční dopravy, ale i dopravy lodní, nehledě na to, že dokončení dálnice D8 v tomto roce 

výrazně zlepší i dostupnost kraje a okresu Ústí nad Labem. Jedinečná soustava přírodních a 

památkově chráněných objektů ve vlastním městě, tj. v intravilánu Ústí nad Labem i v jeho 

v bezprostřední blízkosti představují další investiční potenciál, a nelze ani přehlédnout blízkost 

Teplic, lázeňského města s dlouhodobou tradicí. 

Cílem snažení nejen mého, ale i všech dalších senátorů, poslanců a osob na dalších 

zastupitelských postech by mělo být především podpořit dosavadní rozvoj Ústeckého kraje a 

především změnit image krajského města Ústí nad Labem. 

 

Volby do Senátu jsou tentokráte v termínu souběžném s volbami do krajských 

zastupitelstev. V našem kraji KSČM volby vyhrála a vytvořila po minulých volbách koalici 

s ČSSD. Všeobecně se má za to, že kraj byl řízen dobře, vyhnuly se mu aféry, které provázely 

minulá vedení, a podařilo se úspěšně plnit volební program. Máte za to, že naši voliči tuto 

situaci ocení a přijdou k volbám? 

Jak jsem se již v minulosti několikrát vyjádřil, nyní jsme v situaci, kdy je potřeba přejít od 

opoziční aktivní pasivity k výrazné aktivitě a vycházet přitom z výsledků, jichž současné krajské 

vedení v čele s KSČM dosáhlo a které je nutno zmínit a připomenout.  

Především se podařilo obnovit rok a půl zastavený Regionální operační program a až na malé 

výjimky proinvestovat poskytnuté prostředky. Komunisté byli po aférách v ROPu ti, kdo se ve 



velké míře zasloužili o obnovení a znovunastartování tohoto programu, kraj dokázal 

stabilizovat Krajskou zdravotní a.s. a očistit ji od nevýhodných projektů a zastavit špatné 

smlouvy. Dalšími oblastmi, které je nutno zmínit, je doprava a školství. V oblasti dopravy 

bojujeme o dokončení dostavby dálnice D8, k čemuž by mělo v tomto roce dojít, dále se daří 

integrace osobní dopravy, která po jejím dokončení mimo jiné např. umožní cestování napříč 

krajem pouze s jedním cestovním dokladem bez rozdílu, zda jedete vlakem nebo autobusem 

některého z dopravců, kteří se do tohoto systému postupně připojují; s tím např. souvisí i 

systém různých slev a bonusů. Pokud jde o školství, kraj vybudoval síť páteřních škol a nadále 

věnuje oblasti školství velkou pozornost, v současné době především tak často diskutované 

otázce inkluze, a samozřejmě i otázce určování školských obvodů základních škol, zřizovaných 

městy. 

V rámci volební kampaně je nutno tyto výsledky práce KSČM v Ústeckém kraji odpovídajícím 

způsobem důkladně občanům připomenout, neboť problematika zdravotnictví (Krajská 

zdravotní a.s.), dopravy (projekt integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje) 

a školství (projekt Páteřní škola Ústeckého kraje) se dotýká všech občanů kraje, protože oni 

potřebují lékařskou péči, oni potřebují dopravu a jejich děti chodí do škol. Až se toto lidem 

připomene, jsem přesvědčen, že občané, kteří zatím volby do senátu i do krajských 

zastupitelstev „vypouštěli“, k volbám přijdou, pokud se ovšem cestou do volební místnosti 

někde nezastaví, např. u stánku s koblihami nebo u vyhlášení „nové“ křížové výpravy proti 

KSČM ☺. 

 

Senát PČR, kromě jiných úkolů, posuzuje návrhy zákonů, které mu postupuje po projednání 

Poslanecká sněmovna PČR. Zákony může zamítnout a vrátit k novému projednání, vrátit 

s pozměňovacími návrhy, může vyjádřit vůli návrhem se nezabývat nebo se předlohou 

zákona nezabývat vůbec, bez vyjádření.  Bude-li Senát po volbách s větším zastoupením 

našich zástupců, budeme ve větší míře zasahovat do této procedury.  Může se pozice Senátu 

v našem politickém systému zlepšit tak, aby byla přijatelná i pro voliče KSČM? 

Především bych chtěl upřesnit možnosti Senátu v rámci legislativního procesu. Pokud Senát 

dostane z Poslanecké sněmovny jí přijatý návrh zákona, pak může podle § 106 a násl. zákona 

č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, po projednáních v příslušných výborech postupovat 

několika způsoby: 

1) Vyjádřit vůli se návrhem zákona nezabývat. 
2) Schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. 
3) Návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou zamítnout. 
4) Vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.   

Pokud jde o zlepšení pozice Senátu v politickém systému a zejména z pohledu voličů, je nutné, 

aby Senát začal pracovat skutečně jako důležitá součást zákonodárné moci a ne jako diskusní 

platforma pro některé politiky. Především by měla být více zveřejňována jeho činnost coby 

oné, tak často diskutované, „pojistky demokracie“, což je ovšem velice vágní termín.  

Když si ovšem vezmeme Parlament ČR jako specifickou „továrnu na zákony“, osobně bych 

Senát přirovnal spíše k jakési „výstupní kontrole“ toho, co vychází z „výrobní linky“, tedy 

z Poslanecké sněmovny. Výsledkem by tedy mělo být to, že pokud něco z takové „fabriky“ 



vyjde, tak to musí být funkční a „sedět“, a ne že se to bude za pár týdnů měnit, protože se 

zjistí, že takto to nemůže fungovat. A to je problém, který se nazývá (ne)vymahatelnost práva 

– a ta je v České republice opravdu velká. Aby ovšem Senát mohl plnit funkci „výstupní 

kontroly“, nemůže na to mít pouze 30 dní, jak stanoví § 46 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 

Sb., Ústavy České republiky, když vlastní „projekce a výroba“ ve Sněmovně trvá někdy i několik 

let! Prodloužení lhůty pro skutečně aktivní uchopení zákonodárné úlohy Senátu aspoň na dva 

měsíce považuji za zásadní.  

Ovšem za zcela absurdní považuji ta ustanovení výše zmíněného zákona, která dávají Senátu 

možnost „vyjádřit vůli se návrhem zákona nezabývat“, a to z jednoho prostého důvodu. 

Protože jsem úředník, placený z veřejných prostředků, připadá mi to tak, jako kdybych přišel 

ráno do práce a řekl svému nadřízenému (který mi potvrzuje výplatu), že pro ten den 

„vyjadřuji vůli se přidělenou prací nezabývat“, ale že svou výplatu přesto chci. Když to řeknu 

jednoduše, senátor, pokud není odborník na danou problematiku, má příslušné pravomoci, 

potažmo svého asistenta, aby si opatřil dostatek informací k tomu, aby posoudil, zda je výstup 

z Poslanecké sněmovny schopný pro další cestu „ven“ nebo zda je to „zmetek“, který je nutno 

přepracovat. Výstup ze Senátu ve vztahu k  návrhům zákona předložených Poslaneckou 

sněmovnou musí být jasný, a srozumitelný především pro veřejnost, takže bych viděl model: 

1) Senát návrh zákona předložený Poslaneckou sněmovnou po projednání do 60 dnů bez 
dalšího schválí. 

2) Senát návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou po projednání do 
60 dnů zamítne. 

3) Senát po projednání do 60 dnů vrátí návrh zákona Poslanecké sněmovně 
s pozměňovacími návrhy. 

Vzhledem k tomu, že tato lhůta by vyžadovala změnu v Ústavě, která je možná pouze při 

splnění zvláštních podmínek, kvalitativně vyšších, než jsou potřebné pro schválení běžného 

zákona, viděl bych například toto jako jeden z hlavních úkolů, na které bych se v případě 

zvolení zaměřil. 

Děkuji za rozhovor P. Brázda 

Ještě několik fotografií z MDŽ 

 



 

 

Co se děje na radnici? 

Od června 2015 už uplynulo v Labi hodně vody. Tehdy došlo k odvolání celé městské rady, 

včetně primátora. Důvodů bylo několik. Vládnoucí koalice nebyla schopna řešit základní 

problémy města. Část koaličních zastupitelů si uvědomovala, že tato koalice městu nedokáže 

být prospěšná. Ano vizí měli někteří členové rady opravdu hodně, ovšem jejich realizace, 

v zadluženém městě, neměla příliš šancí.  

Nové vedení bylo tvořeno menšinovou koalicí čtyř bývalých členů Ano a dvou zástupců 

sdružení UFO (Ústecké fórum občanů). Této koalici slíbili podporu a pomoc zastupitelé KSČM, 

ČSSD, ODS. Ti byli vedeni snahou o „restart“ v řízení města. Bylo třeba vyřešit především řádné 

dokončení projektů, dotovaných EU, tady hrozily tvrdé finanční sankce při pozdním dokončení, 

bylo třeba připravit reálný rozpočet.  Musela se řešit celá řada problémů, které po předešlém 

vedení zůstaly nedořešeny. Sedm měsíců se scházeli zástupci podporujících klubů a 

projednávali společně s vedením materiály do jednání městské rady a řešili společně 

nejdůležitější problémy. Je jasné, že menšinové vedení města není ten nejlepší model 

k vládnutí.  Bohužel v lednu došlo k tomu, že jeden z podporujících subjektů přestal ke 

konzultacím docházet.  Samozřejmě jednal tak, jak považoval za nutné. Jeho cílem však, podle 

prohlášení předsedy klubu, není rozbití křehké spolupráce, ani svržení rady. Bohužel rada 

postupně ztratila dvě členky, obě jsou starostkami městských obvodů. Důvody byly mimo jiné 

v tom, že personálně minimálně obsazená rada vyžadovala enormní zatížení, které vedlo 

k tomu, že práce pro obvod se nestíhala. 

Dnes je rada neakceschopná, protože počet členů klesl pod zákonem minimální počet.  Zůstali 

čtyři členové. Na příštím zasedání zastupitelstva bude muset být tento problém vyřešen. 

K tomuto problému se vrátíme v příštím čísle Zpravodaje. 

Pavel Vodseďálek - zastupitel 

 



 

Úkoly OV KS ČM a ZO KSČM ( SSK) 

na měsíc duben 2016.  

 

1.  Na úrovni OV KSČM : 

• Kontrola zajištění akcí na I.pololetí roku 2016, 1.máj, 71. výročí osvobození, 

dětský tábor v Rumburku 

• Projednání dokumentů předkládaných IX. sjezdu KSČM v měsíci květnu 2016 

 

2. Na úrovni ZO KSČM a stranických skupin : 

• Zabezpečit úkoly na 1. Pololetí roku 2016, 1. máj, 71. výročí osvobození 

v okrese i v okruhu své působnosti ZO KSČM či stranické skupiny 

• Projednání činnosti zastupitelů KSČM v okruhu své působnosti 

• Provést kontrolu v naplňování úkolů v ekonomické oblasti, práce s členskou 

základnou včetně kontroly naplňování úkolů k přijímání nových členů do KSČM 

 

3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupinách : 

• Zabezpečení plánovaných akcí na 1. pololetí roku 2016, 1. máj, 71. výročí 

osvobození, Terezínská tryzna, 

• Kontrola naplňování úkolů v práci s členskou základnou, včetně přijímání 

nových členů do KSČM 

• Kontrola úkolů v ekonomické oblasti, naplňování volebního fondu, placení a 

výše členských příspěvků od členů KSČM, vyúčtovávání dotací od OV KSČM 

• Zahájení přípravy úkolů souvisejících s volbami do krajů a senátu PČR 

 

4. Ekonomické úkoly : 

• Výběr příspěvků od členů za I. a II. Q 2016 

• Naplňování volebního fondu od členů KSČM, zastupitelů, sympatizantů KSČM 

 

5. Významná výročí : 

5.dubna 1943                           vyhlášení Košického Vládního programu 

12. dubna 1961                       let prvního člověka do vesmíru 

22. dubna 1870                      narození V.I. Lenina 

 

 

 

 



6. Akce na duben 2016 : 

4.dubna 2016      od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a vedoucích SSK   

                                                                                                                                 zasedačka OV 

7.dubna 2016     od 15,00 hodin  zasedání VV OV KSČM                kancelář předsedy OV 

19.dubna 2014  od 15,00 hodin  zasedání VSK OV KSČM               kancelář předsedy OV 

21.dubna 2016  od 15,00 hodin  zasedání VV OV KSČM                 kancelář předsedy OV 

21.dubna 2016  od 16,00 hodin  zasedání P OV KSČM                                  zasedačka OV  

 

 

      7.  Akce na květen 2016 :  

            1.května 2016    od 10,00 hodin         oslava Svátku práce                              Městské sady 

            2. květen 2016   od 15,00 hodin         porada předsedů ZO KSČM a SSK      zasedačka OV 

            7. května 2016  od 10,00 hodin          pietní akt v Terezíně                      památník Terezín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    Životní výro
  v mě

   Božena Lukešová 1.ZO
Jana Machyniaková 1. ZO
Jan Serafin 13.ZO
Růžena Skokanová 13.ZO
Karolína Horáková 13.ZO
Jiří Kajzr 13.ZO
Marie Laštovková 19.ZO
Jiřina Kinterová 19.ZO
Josef Písek 19.ZO
Pavel Kocman 24.ZO
Věra Křížová 24.ZO
Jiří Votruba 28.ZO
Jiří Čmuchař 3.ZO
Marta Homolková 3.ZO
Pavel Čihák 31.ZO
Pavel Matouch 29.ZO
jaroslav Culek 34.ZO
František Štrébl 35.ZO
Helena Koutová 42.ZO
Jaroslav Slavík 

 
44.ZO

Alena Loudová 
Miltnerová 44.ZO
Josef Sklenička 

 
44.ZO

Jan Janeček 
 

5.ZO
Juraj Černěga 

 
5.ZO

Růžena Wágnerová 
 

51.ZO
Václav Bastl 

 
51.ZO

Květoslava Čelišová 52.ZO

 

 

                  OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje

                  všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody

Životní výročí ZO KSČM 
v měsíci duben  2016 

                      roků 

 

 
 

1.ZO 88 
 1. ZO 74 
 13.ZO 69 
 13.ZO 90 
 13.ZO 89 
 13.ZO 76 
 19.ZO 86 
 19.ZO 94 
 19.ZO 86 
 24.ZO 22 
 24.ZO 88 
 28.ZO 73 
 3.ZO 83 
 3.ZO 84 
 31.ZO 71 
 29.ZO 64 
 34.ZO 85 
 35.ZO 72 
 42.ZO 82 
 44.ZO 64 
 

44.ZO 61 
 44.ZO 68 
 5.ZO 33 
 5.ZO 88 
 51.ZO 74 
 51.ZO 85 
 52.ZO 70 
 

  

  

  OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje 

všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  



 

 

 

 

 



Oslavte s námi 
májové dny        

 

 

SVÁTEK PRÁCE  

1. MÁJ 2016 
Městské sady v Ústí nad Labem  

V neděli 1. května 2016 od 9.00 hodin 
 

Program: 
      9.00  hodin   hudební produkce – skupiny OLD BOYS 

       10.00 hodin  vystoupení předsedy OV Pavla Vodseďálka     

                              vystoupení poslankyně Gabriely Hubáčkové 

                              vystoupení kandidáta do Senátu JUDr. Stanislava Körnera 

     

9.00  -  12.00 hodin    dětské soutěže, skákací hrad, výstavka auto veteránů  

 

 

Občerstvení v celém průběhu akce zajištěno!!! 

 

Srdečně Vás zvou pořadatelé OV KSČM, LKŽ, KČP 

 


