KAŽDÝ MUSÍ MÍT PRÁVO NA PRÁCI
1. MÁJ 2017

Ústí nad Labem

První máj je stále svátkem práce
Vážení přátelé, soudružky a soudruzi.
Scházíme se tradičně na oslavě Svátku práce, jsem
rád, že spolu s námi oslavíte tento významný den
všech pokrokových lidí celého světa. 1. máj není
jen oslava, ale je také příležitostí k připomenutí
toho, jak lidé práce bojovali za zlepšení podmínek,
jak bojovali za svá práva. Na začátku byla nikým
nedeklarována délka pracovní doby, a tak nebyly
výjimkou šestnáctihodinové směny, práce dětí a
mnohdy naprosto nedůstojné pracovní prostředí,
mzda určovaná zaměstnavatelem. Neexistovala ani
svoboda shromažďovací a při prvních demonstracích byli i padlí. Postupně se podařilo některé podmínky změnit a vylepšit. Neznamená to, že není za
co bojovat i dnes. Bohužel po roce 1989 se u nás
poněkud převrací i význam svátku práce, zase jsou
tady zaměstnanci na jedné straně a na straně druhé zaměstnavatel, který má jeden z cílů, vydělat co
nejvíc. Z prvního máje se opět stává svátek demonstrační, svátek, který připomíná těm, kteří opět mají
výrobní prostředky ve svých rukou, že bez těch, kteří pracují, se ještě dlouho neobejdou. Važme si toho,
co pro nás naši otcové a dědové dokázali vybojovat
a buďme ve střehu a jednotní. Jen namátkou, že je

o co bojovat uvedu, že patříme k zemím s nejnižší
mzdou, naši senioři patří k nejchudším v Evropě, až
čtyřicet procent lidí žije na dluh a pod hranicí bídy.
Jen částí obyvatel naší země se daří využívat svobody cestování, málokdo z těch, kteří svojí prací vytvářejí hodnoty, jezdí s rodinou k moři, do Alp nebo
lázní. Připomínám to právě dnes, v den, kdy vzdáváme svůj hold práci a lidem práce.
Dnešní svátek je tedy i příležitostí k zamyšlení, zamyšlením nad tím, jak mohu ovlivnit dnešní situaci,
jak se mohu podílet na změně, na zlepšení stavu.
Blíží se parlamentní volby, příští rok budou volby
komunální. Zvažte, prosím, zda jít k volbám a komu
dát hlas.
Přeji Vám, vážení přátelé,
soudružky a soudruzi,
hodně sil, zdraví a pro
dnešek i krásný
První máj 2017.
Pavel Vodseďálek,
předseda OV KSČM
Ústí nad Labem

V prosinci minulého roku bylo vydáno toto prohlášení:

Vyjádření Klubu zastupitelů
za KSČM v Zastupitelstvu Města
Ústí nad Labem
Město Ústí nad Labem má po devíti měsících opět funkční radu. Členkou rady s gescí pro sociální politiku
a seniory byla zvolena PaedDr. Květoslava Čelišová.
Na výzvu primátorky Města Ústí nad Labem nominoval klub zastupitelů za KSČM právě Květoslavu Čelišovou.
Ostatní kluby na výzvu nereagovaly nebo v poslední fázi své návrhy stáhly. Zastupitelé pak dvaceti hlasy novou
radní zvolili.
Samotná navržená kandidátka i členové klubu nominaci dlouho zvažovali. Nakonec převážil názor, že je potřeba pomoci upravit neutěšený stav, kdy nefunkční radu musí omezeně suplovat primátorka a zastupitelstvo.
Rada se stala nefunkční po rezignaci dvou členek, když klesl počet členů rady pod stanovené nejnižší množství
a dlouhou dobu nebyl konsenzus dovolit nové radní.
Květoslava Čelišová nebyla našim klubem vybrána náhodou. Jde o zkušenou političku. Začínala jako místopředsedkyně v největším ústeckém obvodě, byla od roku 1990 členkou České národní rady a po transformaci,
až do roku 2006, poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S výjimkou období 2002–2006 je zastupitelkou Města Ústí nad Labem. Je členkou republikové Rady seniorů, místopředsedkyní ústecké krajské Rady
seniorů a předsedkyní Rady seniorů Ústí nad Labem.
Věříme, že ve funkci radní napomůže ke stabilizaci poměrů v ústeckém zastupitelstvu.
Klub zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu Města Ústí nad Labem
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Rozhovor s PaedDr. Květoslavou Čelišovou,
členkou rady města Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města nebylo dlouho schopné dovolit radu, tak, aby mohla plnohodnotně pracovat.
Jak k tomu došlo?
Začnu poněkud dříve než tato situace nastala - volbami. Voliči poněkud zaspali, nešli k volbám, a tak se podařilo
zvítězit těm, kteří dokázali zvednout ty občany, kteří by normálně k volbám nešli. Zvolené zastupitelstvo města
bylo zaplaveno novými tvářemi. Na jedné straně to byli zastupitelé z nesourodého uskupení ANO a na straně
druhé zastupitelé z PRO Ústí, protestního hnutí, s lidmi, kteří většinou šli do politiky bez jakýchkoliv politických a komunálních zkušeností nebo se zkušenostmi minimálními. Ti vytvořili koalici a naprosto ignorovali
spolupráci, se zbývajícími členy zastupitelstva. Přitom město potřebovalo navázat na předešlé období, mimo
jiné proto, že bylo rozpracováno mnoho projektů a v nich uloženo mnoho peněz. Záhy bylo jasné, že pokud
tato skupina bude nadále městu vládnout, dojde k nesplnění podmínek stanovených k úspěšnému završení
těchto projektů a naše zadlužené město bude platit nemalé korekce. Noví vládcové neslyšeli, neviděli a nadále
ignorovali jakoukoliv spolupráci. Vesele pořádali architektonické soutěže, řešili vizionářské náměty, a zapomínali, že město má miliardové dluhy a závazky. V hodině dvanácté se podařilo rozbít nevraživost mezi stranami
a sdruženími, které byly v opozici, a spojenými silami přehlasovali tuto koalici. Bylo zvoleno nové vedení, začala
mravenčí práce, jak zachránit to, co se zachránit dá. Hodně se toho zachránilo, ale něco už ne.
Ovšem nic není jen tak, aby změna byla lemovaná rozkvetlými růžemi. Po čase dvě členky rady podávají rezignaci a rada se stává nefunkční. Nastává nepřetržitý koloběh jednání, která dlouho nevedou k cíli. Některé
strany mají nedemokratické zákazy, s námi spolupracovat, i když tady byl téměř ochromen chod městské správy. Nakonec se zastupitelé dokázali dohodnout na volbě jednoho člena zastupitelstva a v prosinci 2016 jsem
převzala, jako radní agendu sociálních služeb.
Jak nesou tuto situaci zástupci těchto hnutí a sdružení? Zapojili se do práce zastupitelstva?
ANO se rozpadlo, všechny členy vyloučili, vzniká nové sdružení Vaše Ústí, které se zapojuje do práce, ale poněkud netypicky. Hledá chyby místo, aby se je snažilo společně napravovat. Někteří jsou nezařazeni, hnutí
Pro Ústí se nadále věnuje především vizím nebo záležitostem, které mohou využít ve volbách. Některé jejich
materiály, pokud budou společně diskutovány, by měly naději na úspěch, ale to není jejich styl práce a parketa. Pokračuje animozita, jedna i druhá strana podává trestní oznámení, situace je neúnosná a městu naprosto
neprospívá. Doporučuji obyvatelům, aby někdy přišli na jednání zastupitelstva nebo si pustili přímý přenos.
Uvidíte co se děje namísto spolupráce tolik potřebné pro toto město.
Agenda sociálních věcí v tomto městě je určitě rozsáhlá, daří se?
Kromě sociálních věcí mám ještě na starosti seniory (ustavili jsme Radu seniorů města, v Domě kultury se
denně scházejí senioři ze všech klubů města), pomáhám radou ve školství. Jestli se daří, musejí posoudit jiní.
Ale práce je to nesmírně náročná, především časově. Vážím si každé chvilky, kdy mohu vypnout. Ale těch moc
není. Ústí má 7 domovů pro seniory, více než padesát organizací, které se sociálními službami zabývají, vyloučené lokality a obyvatele ohrožené vyloučením a chudobou. Kromě toho jako radní, musím být připravena
rozhodovat o věcech z jiných rezortů a mít k tomu podklady, které si musím zajišťovat. Navíc někdy musíte také
reprezentovat, účastnit se jednání i mimo město a podobně. Pravidelně se vracím domů v pozdních večerních
hodinách. Ale stojí to za to, jsem ráda, že ještě můžu být prospěšná našemu městu,
jehož jsem velký patriot.
Děkuji za rozhovor i za práci pro obyvatele našeho města a přeji hodně sil a zdaru.
Petr Brázda
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Na podzim budou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Delegáti nominační konference naší okresní organizace zvolili pořadí kandidátů, schválených a navržených
základními organizacemi KSČM.

Jedničkou v našem okrese je GABRIELA HUBÁČKOVÁ, stávající poslankyně Parlamentu, stínová ministryně
školství, krajská předsedkyně Levicových klubů žen a taky maminka tří dětí. Na kandidátce za kraj bude na
druhém místě. Bylo by potřebné, aby pokračovala v poslanecké práci, protože naše město a okres potřebuje
mít co nejvýraznější zastoupení v nejvyšších republikových orgánech. Popřejme jí do voleb hodně úspěchů,
tedy preferenčních hlasů
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Druhým v pořadí je FRANTIŠEK MINÁRIK, zastupitel města a zastupitel městského obvodu Ústí n.L. – město.
Donedávna svoji pracovní aktivitu, hodně přes třicet let, věnoval Spolchemii. Pracoval jako vedoucí laboratoře. Tak jak je to v současnosti někdy dáno, jeden den ti poděkují a další den přinesou papír k rozvázání
pracovnímu poměru. Dnes už František není nezaměstnaný, ale pomáhá lidem s kotlíkovými dotacemi. Patří
k těm, kteří obětavě pomáhají při našich akcích, vede komisi mládeže a je navíc i členem organizace, která
supluje, v našem okrese, zrušený Červený kříž.

Nejmladším kandidátem, třetím v pořadí je, JAN JANEČEK, zastupitel městského obvodu Ústí n L. – město.
Táta tří ratolestí, pracuje jako projektový manažer. Podobně jako předchozí kandidát i on pracuje v komisi
mladých a ve zdravotnické organizaci Via Europa. Zastupuje nás v komsi rady města, která řeší sociální politiku. Patří k zakladatelům tradičního turnaje ve stolním tenisu, o kterém píšeme v samostatném článku.
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MILOSLAV BULDRA je nominován na čtvrtém místě. Je předsedou neštěmické základní organizace a tam je
také zastupitelem městského obvodu a předsedou komise finanční. Patří k dlouholetým pracovníkům v pekárně Inpeko. Organizace, kterou vede, patří k těm, kde je velký podíl mladých členů. Má značné zkušenosti
jak z politické, tak komunální práce.

Na pátém místě byl nominován VIKTOR MALINKOVIČ, zastupitel městského obvodu Střekov. Viktor byl historicky prvním zastupitelem KSČM v našem městě, který byl po roce 1989 zvolen do uvolněné funkce. Když
v loňském roce na Střekově padla rada i starosta, zůstal jako jediný člen rady, místostarosta, a vedl obvod až
do doby, kdy byla zvolena nová rada.
Všichni nominovaní kandidáti patří ke zkušeným politikům a je předpoklad, že by dokázali ve funkci poslance
obstát a hájit zájmy svých voličů. A teď je na Vás, voličích, jestli je podpoříte svými preferenčními hlasy.
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Podívejme se do nedávné historie

Oslava 1. máje 2014
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Oslava 1. máje 2015
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Oslava 1. máje 2016
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Shrnutí XV. ročníku
Stolně – pinčesového turnaje
V pořadí již XV. ročník stolně – pinčesového turnaje je za námi. Uskutečnil se v termínu 17. 3.–
19. 3. 2017. Vlastní turnaj probíhal v sobotu 18.
března v Ústí nad Labem.
V sobotu ráno probíhal dětský turnaj, kterého se
zúčastnilo 20 dětí. Mezitím se dospělí registrovali,
po obědě se uskutečnilo rozdělování do pěti výkonnostních skupin. Turnaj to byl dlouhý, hrálo se
skoro až do 19 hodin. Mezitím, co se sčítaly výsledky, tak hráči po lítém boji odpočívali. Za chvíli následovalo vyhlášení výsledků:
1. skupina a zároveň absolutní vítěz turnaje –
Petr Chmel,
2. skupina – Pavel Kvasnička,
3. skupina – David Machart,
4. skupina – Šárka Zeusová,
5. Skupina – Michaela Čadová.
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Výherci obdrželi hodnotné ceny, pohár a diplom.
Turnaje v kategorii dospělých se zúčastnilo 62 hráčů.
V 19:00 byla zahájena beseda, které se zúčastnily
s. Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM Ústí nad Labem; poslanci PSP ČR Gabriela Hubáčková a Ing. Josef Šenfeld. Debata byla velmi zajímavá. Probíraly
se především aktuální témata nejen z poslanecké
sněmovny, ale i z Ústeckého kraje a města Ústí nad
Labem.
Stolně – pinčesový turnaj by se nemohl uskutečnit
bez finanční podpory OV KSČM Ústí nad Labem,
Ústeckého krajského výboru KSČM, poslanců PSP
ČR Gabriela Hubáčková, Ing. Josef Šenfeld a europoslanec Jaromír Kohlíček za což jim patří naše velké
poděkování.
Letošního XV. ročníku se celkem 100 účastníků z celé
ČR a již se všichni těšíme na ročník příští.

I letos proběhla oslava MDŽ tentokráte
na OV KSČM Ústí nad Labem
Dne 7. března se letos oslavil svátek MDŽ v zasedací místnosti na okrese. Byly pozvány soudružky ze všech
základních organizací OV KSČM. V zasedačce pro ně bylo připravené malé občerstvení i s hudbou, která jim
zahrála k poslechu a při které si i ženy zazpívaly staré písničky.
U vchodu do zasedačky na ně už čekal předseda okresu, který jim předal malou kytičku a přáníčko. Při zahájení byla přítomná i naše poslankyně Gabriela Hubáčková, oba ženám popřáli k MDŽ všechno nejlepší
a poděkovali za odvedenou práci.
Poslankyně ženám povídala o práci ve sněmovně a odpovídala na otázky, které dostala. Oslava trvala, až
do večera, všem se líbila a při odchodu domů byli všichni spokojeni.

Více na www.usti-kscm.cz
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Zveme Vás na další akce
Pietní akt
Národní hřbitov TEREZÍN, v sobotu 6. května 2017, od 10 hodin
Je vypraven autobus, sraz u Finančního úřadu (bývalý Uhlozbyt na Předmostí), cena 50 Kč.

Kladení věnců a květin k památníku Rudé armády
v Městských sadech v Ústí nad Labem

úterý 9. května 2017 od 10.00 hodin

Vzpomínková akce k 75. výročí vyhlazení obce
LIDICE
Odjezd autobusu od Finančního úřadu (bývalý Uhlozbyt)

v sobotu 10. června 2017, v 7.30 hodin, Cena 100 Kč
Zájemci o účast na akcích se hlásí u Jany Vlkové, tel.: 737 559 484
Tam se také mohou hlásit zájemci o Letní dětský tábor (Hotel Jizera, Horní Sytová)
Tábor proběhne od 1. července do 14. července 2017

