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Oslava MDŽ na OV KSČM Ústí n/L.
Každoročně slavíme Mezinárodní den
žen. Poděkování ženám za jejich práci a
také jako projevení úcty, za to že jsou
maminkami, babičkami, partnerkami,
kamarádkami, prostě proto, že je máme
rádi. A tak i letos, OV KSČM, pozval
naše členky k oslavě s kytičkou, malým
občerstvením a živou hudbou.
Bylo to hezké odpoledne.
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Z pohledu organizátora oslavy MDŽ konané 7. března 2019
Letos jako rok předtím se členky základních organizací KSČM okresu sešly na
oslavě MDŽ. Na okresním výboru pro ně bylo připravené pohoštění i s hudbou.
Ženám byla předána kytička, přáníčko a hrneček. Oslavu zahájil předseda okresu
Pavel Vodseďálek, který ženám popřál k MDŽ vše nejlepší hodně zdraví i
pohody v osobním životě.
Po úvodním slovu začala hrát hudba a to především české písničky, při kterých si
všichni s radostí zazpívali. Celou oslavou vládla veselá atmosféra a pohoda.
Oslava se protáhla až do pozdních odpoledních hodin. Všem se moc líbila
a všichni byly spokojeni. Už se všichni těšíme na další setkání.
Za organizátory Jana Vlková

Ústí se vyhlašuje za bez doplatkové město
Ve čtvrtek 14. února 2019 vyhlásilo statutární město zákaz vyplácení doplatku
na bydlení. Od 3. března by toto vyhlášení vstoupilo v platnost na celém
území města.
Ústí už v minulém roce vyhlásilo bez doplatkové zóny ve 22 lokalitách. Jde o
místa, kde dochází opakovaně k sociálně nežádoucím jevům. Tyto
problémové lokality pravidelně řeší PČR, a sociální pracovníci. O vyhlášení
pak žádá městský obvod. Nepochopitelně není zahrnuta městská policie a
její zásahy.
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Bezprostřední reakcí na vyhlášené zóny bylo uzavření dvou velkých
ubytoven se zhruba 230 obyvateli. (CPI) Vzhledem k tomu, že jsem v té době
pracoval v kanceláři primátorky, jako asistent radní Květoslavy Čelišové, ta
se celé kauze plně a s úspěchem věnovala, jak jinak… celou kauzu jsem zažil
z bezprostřední blízkosti. Zpočátku byli obyvatelé ubytoven v naprosté
pohodě, nespolupracovali se sociálními pracovnicemi, mnozí byli vulgární.
Jak se blížil čas k vyklizení budov, vzrůstala nervozita, ale především mezi
aktivisty. Ti místo toho, aby se snažili řešit náhradní bydlení, pořádali
protesty, happeningy. Například, když se blížil úplně poslední týden, vyjeli
s dětmi do Prahy na Pride a chystali na dvoře jedné z ubytoven grilování
s vystoupením nějaké spřízněné kapely. Z toho nakonec sešlo, velká část lidí
z ubytovny už byla v náhradních bytech, nemělo by to patřičný efekt.
Město nemá žádné volné byty, zpackaná privatizace, jeho povinností je
pomoc při informování např. seznamem ubytoven, kontakty s místy obyvatel
ubytoven bez trvalého bydliště v Ústí, vyřízení sociální výpomoci (kauce)
apod. Navíc vedení svolalo krizový štáb, kde kromě funkcionářů, byli
zástupci sociálních odborů a sociálních pracovnic z obvodů a všechny
neziskové organizace ve městě, které, jak se předpokládalo, by mohly pomoci
se zajišťováním náhradního ubytování. Nakonec to ale zůstalo na sociálních
pracovnicích a zástupcích obvodů. Aktivně, i když poněkud nesystémově,
pracoval bývalý místostarosta města střed pan Karika, PRO Ústí!. Obvod má
na starosti největší současné problémové území Předlice.
Takže neziskovky a aktivisté naprosté zklamání. Ještě k aktivistům. Část
minimálně spolupracujících lidí z ubytoven našla, po uzavření ubytoven,
dočasné ubytování v tělocvičně základní školy v Předlicích. Všichni již měli
byt, čekali na vyřízení převodů energií, někteří vyřizovali na poslední chvíli
doplatky na bydlení, stěhování mimo město, kauce, vybavení apod. Aktivisté
opět chystali zábavné prvky, zajišťovali jogurty a kávu. Ubytovaní byli
v pohodě, měli kde spát, a to se jim dařilo i do jedenácti hodin, jídlo zajištěno,
maňana. Nakonec vše dopadlo jak mělo. Všech 230 lidí ze zavřených
ubytoven našlo střechu nad hlavou. Jen „Modrá ubytovna „ na Střekově ještě
chvíli plnila rubriky ústeckých novin. Ubytovnu masívně opouštěli hladoví
švábi, i když deratizéři měli žně. Jaký bude osud ubytovny? Obvod Střekov
by ji rád koupil, vyhubil hmyz a vybudoval tady bydlení pro seniory.
Co je doplatek na bydlení?
Jde o sociální dávku, kdy žadatel nemá po zaplacení nájmu a energií finanční
prostředky ve výši existenčního minima. Jde většinou o lidi, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnatelní, takoví, kteří se práci vyhýbají, a je pro ně
nepřirozené pracovat.
Ukazuje se jak je děravý sociální systém, jak snadno lze zneužívat sociální
dávky. Například denně je celá řada příjemců sociálních dávek najímána
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k černé práci. Práci nedaněné a nepřispívající do sociálního a zdravotního
pojištění. Možná je to proto, že naprostá většina těchto lidí je zadlužená a
řádně vedená práce by nepřinášela potřebný finanční efekt. Samozřejmě, že
zaměstnávající „dobrodinec“ nepřijde zkrátka. Tady by stát měl tvrdě
zasáhnout.
Dalším problémem je, kolik „obchodníků s chudobou“ v Ústí vydělává.
Pronajímatel si totiž stanovuje nájemné, které není nijak regulováno. Velká
část těchto podnikatelů ani nebydlí ve městě a vlastní třeba 15, 20 bytů. Mají
smlouvy s vymahačskými společnostmi a zaměstnávají třeba i správce,
samozřejmostí jsou kauce, atd. Je to zkrátka byznys. A naprostá většina
takových bytů je pronajímána těm, kteří mají „nárok“ na doplatek.
Často přicházejí z jiných měst, opustí byt, jehož cena je nesrovnatelně vyšší
než ceny bytů v některých částech Ústí, někdo jim vyřídí podklady k žádosti
o doplatek na bydlení, což je čtyřstránkový formulář s přílohami.
V posledním čase, před vyhlášením opatření se k nám přistěhovalo velké
množství Košičanů. Asi ze sídliště Luník??
Řešením jsou pevné cenové mapy bytových nájmů, sociální bydlení
zajišťované a kontrolované městem a samozřejmě, do vyřešení i zoufalé
kroky, jakými jsou vyhlášky o ukončení doplatků na bydlení. Na takové
vyhlášky netrpělivě čekají aktivisté, kteří se budou snažit tyto akce zrušit.
Senátoři usilují o zrušující vyjádření ústavního soudu. Ovšem naprostá
většina „ústečanů“ s opatřením města souhlasí a trapné sluníčkářské blafy o
celoměstském ghettu většina obyvatel nebere. Bývalý náměstek primátorky
MUDr. Jiří Madár řekl: „Bude-li třeba, uděláme z města pevnost.“
Mimochodem, ještě v roce 2017 za stejný byt jaký vlastníme v Krásném
Březně, jde o lokalitu, kde jsou místa jako Nový svět s proslulou Matiční.
V této ulici bydlela moje babička v pěkném penzionu pro důchodce. Dnes se
zřejmě čeká, až budovy spadnou, jsou již zcela vybydlené. Vzpomínáte na to
jak se „lidumilové z celé Evropy“ semkli, když se postavil betonový plot, aby
se zabránilo nájezdům nepřizpůsobivých…
Krásné Březno, to je taková trojková oblast, při šestistupňové stupnici, tak za
náš byt 4+1 v roce 2017 bych mohl dostat 450-500 tisíc. Dnes se takové byty,
u nás v Krásňáku, prodávají kolem 800 tisíc, opravené i za 900.
V jedničkových lokalitách už nestačí dva milióny. Ale i v „pětkách a šestkách“
už nejsou byty za 50 tisíc ale za 190. Ejhle jak pomáhá opatření.
Docela parádní návod na to, jak řešit „nezaměstnanost“ a omezit dávky na
bydlení, dává i vedoucí našeho sociálního odboru Ivana Šťastná. Donutit lidi,
kteří jsou na dávkách pracovat ve prospěch města nebo některé
nenadbytečné neziskovky. Protože jsou to většinou lidé bez pracovních
návyků, začínali by od 10 hodin, pracovali by do 14. Postupně by se mohl čas
nástupu i délka pracovní doby měnit, co nejblíže k normálu. Základní
penzum by mělo být 20 hodin týdně. Dobrodinci budou namítat, že
zavádíme povinnost pracovat. Asi je potřeba, začít dobrodince ignorovat.
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Mimochodem, sociální práce v Ústí je riziková a nedostatečně, až žalostně
placená. Navíc chybí pracovníci, protože tady je klientů vyžadující sociální
péči o řády více než jinde a do takové práce se nikdo nehrne.
V létě minulého roku přijel do Ústí, tehdy premiér v demisi, Andrej Babiš se
suitou. Navštívili, tehdy ještě plnou bezstarostných obyvatel, ale už ve
výpovědi, „Modrou ubytovnu“, překvapilo je, že zde jsou někteří ubytováni i
patnáct let. A byli se i podívat v lokalitě Sklářská, kde viděli, jak se starají
„majitelé“ o byty s nájemníky, pobírajícími sociální dávky. Ve vnitrobloku
těchto obydlí vznikla skládka do výšky prvního patra. Dva měsíce se odpadky
odvážely a náklady na vyklizení dosáhly 3,5 miliónů Kč. Zaplatilo město a
bude vymáhat po majiteli. Je to údajně někdo ze Slovenska.
Nedá mi to, abych závěrem neprohodil několik kacířských poznámek. Ústí je
bohužel Popelka mezi krajskými městy. Ne snad proto, že by tady byli jiní
obyvatelé České republiky, ale proto, že na nás kašle zlá macecha, centrum.
Ostrava má na daňovém určení 18,5 miliardy, Ústí 1,5, nejmíň z krajských
měst. Slavný projektový záměr Restart, pro Moravskoslezský, Ústecký a
Karlovarský kraj, ústecké návrhy, z velké části nebyly vyslyšeny. Uspěla jen
státní instituce, univerzita. Aby mohla stavět, musela bourat, Ústí chtělo
bourat s dotací, vykoupilo vybydlenou ulici Na Nivách, od podnikatele
s velkýma očima, aby se stalo vlastníkem a mohlo o projekt ke zbourání
žádat. Nakonec bude bourat za své, na místě podpořeném projektem nelze
deset let nic stavět. Takových projektů udělám za korunu plný pytel, jak říkal
můj otec. Když jsem se zmínil o univerzitě. Univerzita bez lékařské fakulty,
navíc v kraji, kam se doktoři nehrnou, co je to za univerzitu. Je plno důvodů,
proč to nejde. Ale všechno jde, když se chce. A krajský soud asi ministerstvo
spravedlnosti hned tak nepostaví. Základní kámen už obrůstá lišejníkem. Tak
snad až přijde opět pořádná povodeň, ta velká minulá krajský soud vyplavila
i začalo se slibovat. Teď už se ani neslibuje.
Přitom Ústí má obrovský potenciál. Leží na dálnici, je železničním uzlem, má
úžasné okolí, málo se ví o 12 vodopádech, jsou tady téměř nevyužité léčivé
termální prameny, veliká řeka, nové obrovské jezero Milada, lyžařské
středisko Telnice a Tiské stěny kousek za městem. V republice už se málo ví,
že 80% budov, komunikací a další infrastruktury v centru města bylo zničeno
bombardováním angloamerickými svazy v roce 1945, těsně před koncem
války. S tímto dědictvím začínali noví obyvatelé, 75 procent obyvatel přišlo
za odsunuté Němce. A Ústí jen dávalo, uhlí, chemii a potraviny a jen málo
dostávalo.
Pokud by město nevyhlásilo moratorium na doplatek na bydlení, došlo by
opět k exodu a výměně obyvatel. Nejsem si jist, jak by to dopadlo s bytovým
fondem a městskou infrastrukturou. Proto se přikláním se ke slovům kolegy
Madára. Bude-li třeba, uděláme z Ústí pevnost.
Petr Brázda
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Necháme si vzít úspěchy, kterých jsme dosáhli?
Informace z Ústeckého kraje
Únorová vedra vystřídal březnový chlad, koaliční klid vypovězení smlouvy ze
strany sociálních demokratů, usnesení krajského výboru KSČM odmítli
respektovat tři komunističtí zastupitelé. A tak si říkám, proč se člověk snaží, proč
chce co nejlepší prezentaci KSČM v našem kraji, nebylo by lepší se také přijít
podívat na krajský úřad dvakrát třikrát za týden. Ale dokud budu ve funkci, tak to
neudělám. Byl jsem zvyklý dělat ve sklárně, na okresním výboru, jako redaktor
Haló novin a chci si tu odměnu zasloužit i na kraji. Člověka potěší slova podpory,
která se mu dostávají. Měli bychom myslet na to, že na podzim příštího roku jsou
krajské volby. A pokud chceme uspět, musíme do nich jít jako strana, která v kraji
vládne. Ukázat, co se všechno podařilo. Ukázat Krajskou zdravotní jako náš
vývěsní štít. Posledním úspěchem jsou lůžka na kardiovaskulární operace
v Masarykově nemocnici. Je zatím obrovská práce předsedy představenstva Jiřího
Nováka, komunisty, který by asi nespočítal kolik jednání a cest kvůli tomu musel
absolvovat do Prahy. Ale stále se rekonstruují či staví nové pavilony i v Teplicích,
Děčíně, Mostě i Chomutově. Podařilo se stabilizovat hromadnou autobusovou
dopravu. Velká podpora jde venkovu, mládežnickému sportu a kultuře. Ale také
dobrovolným a profesionálním hasičům, policistům. Rekonstrukcí prošly desítky
středních škol a dětských domovů, včetně moderního vybavení. Ústecký kraj si
udělal v republice dobré jméno. Máme na čem stavět, ale musíme táhnout za jeden
provaz.
Oldřich Bubeníček

Zdroj: Teplický zpravodaj OV KSČM

OZNÁMENÍ !!!
OV KSČM Ústí nad Labem, Dobětická 10
pronajímá 3 kanceláře, každá o výměře 55m2. Nájemné je 800,-Kč á 1 metr2 za
rok + energie. Každá kancelář má samostatné sociální zařízení a kuchyňku pod
samostatným uzavřením. Dále jednu kancelář o výměře 27 m2. Nájemné je 800,Kč á 1 metr2 za rok + energie. V celém objektu jsou všechny kanceláře
zabezpečené bezpečnostní agenturou.
Pokud byste o někom věděli, dejte prosím informaci Janě Vlkové tel. 737559484

DĚKUJEME!!!
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Trochu poezie od pedagoga v současném podání

Novodobá Polednice
Řehoní se dítko drze, učitelce v bledou líc,
ať se jenom úča vzteká, ví, že vlastně nesmí nic!
Učitelce v hlavě hučí, chvějí se jí kolena,
když tu v umučené lebce bleskne veršík Erbena.
"Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, upíra!"
Když tu dveře ztichlé třídy, kostlivý hnát otvírá....
Pod plachetkou - však to známe - příšera se zjeví tu,
dříve rozjívené děti náhle stojí v zákrytu.
"Dej sem dítě!" zaburácí, "volala jsi, tady jsem!"
"Volala jsem. Pročpak dítě? Víš co? Radši mě si vem!
Ty si sbalíš děsné dítko - horší přijdou do školy a mne za zmizení žáka odbor školství osolí.
Mě si vezmi, Polednice, konečně tak najdu klid!
Kolegyně potvrdí ti, jak je těžké takhle žít.
Ať se kde chce co chce šustne, kdo je vinen ze všech zel?
Kdo je volán jako pucflek? Zcela jistě učitel!
Když si páťák místo džusu dá pořádný rumu lok,
na koho se ukazuje? Zanedbal to PEDAGOG!
Když se dívka zfetovaná vrhá z okna jako cvok,
v ruce láhev od čikuli... kdo je vinen? PEDAGOG!
Když mládenci skotačiví vhodí chodce v říční tok,
kdopak za to zvěrstvo může? Jen a pouze PEDAGOG!
Že děťátko v třetí třídě pohačá si druhý rok,
kdopak mu měl IQ zvýšit? Kdo to nezvlád´? PEDAGOG!
Tak to vidíš, Polednice, škoda mluvit, hanba klít,
proto radši mě si vezmi, ať mám jednou pro vždy klid."
Polednice hlavu skloní, slza z oka skane jí.
Šeptá: "Nejsem kompetentní, zanech marných nadějí."
Na pozdrav svým strašným hnátem učitelce zakývá,
chápe už, proč pro tu ženu není příliš děsivá…
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Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK) na měsíc duben 2019.
1. Na úrovni OV KSČM:
 kontrola zajištění akcí na I. pololetí roku 2019, oslava Svátku práce 1. máj, 74
výročí osvobození, Pietní akt v Terezíně, volby do Evropského parlamentu,
dětský tábor
 projednání materiálů k Celostranické konferenci k organizační struktuře,
Stanovám KSČM po Celostranické konferenci
 projednání materiálů pro Celostranickou konferenci k Programu KSČM
2. Na úrovni ZO KSČM a stranických skupinách:
 Zabezpečit stanovené úkoly na I. pololetí roku 2019
 zabezpečit přípravu a projednání materiálů v Celostranické konferenci k
Programu KSČM
 zajistit seznámení s dokumenty z Celostranické konference KSČM k
organizačním otázkám KSČM a Stanovám
3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupinách:
 zabezpečit naplnění úkolů plánovaných na I. pololetí roku 2019
 projednat podkladové materiály k Celostranické konferenci k programu KSČM
 projednat informace o přijatých usneseních na Celostranické konferenci k
organizační struktuře a Stanovám KSČM
 zajistit úkoly k volbám do Evropského parlamentu
4. Ekonomické úkoly:
 výběr příspěvků od členů za I. a II. Pololetí roku 2019
5. Významná výročí:
5. dubna 1943
12. dubna 1961
22. dubna 1870

vyhlášení Košického vládního programu
let prvního člověka do vesmíru
narození V. I. Lenina

6. Akce na duben 2019 :
 1. dubna2019 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a vedoucích SSK
kancelář předsedy OV
 11. dubna v 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM
kancelář předsedy OV
 11. dubna v 16,00 hodin zasedání pléna OV KSČM
zasedačka OV číslo 16
 18. dubna v 15,00 hodin zasedání komise VSP při OV KSČM kancelář předsedy
OV
 23. dubna v 16,00 hodin okresní klub zastupitelů
kancelář předsedy OV
7. Akce na květen 2019 :
 1. květen 2019 v 9,00 hodin
 4. května 2019 v 10,00 hodin

Městské sady Ústí nad Labem městské sady
Terezínská Tryzna
Památník Terezín
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Životní výročí ZO KSČM
duben 2019
Jana
Machyniaková
Růžena
Skokanová
Karolína
Horáková
Jiří Kajzr
Pavel Kocman
Věra Křížová
Jiří Votruba
Jiří Čmuchař
Marta Homolková
Pavel Čihák
Pavel Matouch
František Štrébl
Helena Koutová
Jaroslav Slavík
Alena Loudová
Josef Sklenička
Jan Janeček
Květoslava
Čelišová
František Manhart

1.ZO

77

13.ZO

93

13.ZO
13.ZO
24.ZO
24.ZO
28.ZO
3.ZO
3.ZO
31.ZO
31.ZO
35.ZO
42.ZO
44.ZO
44.ZO
44.ZO
5.ZO

92
79
25
91
76
86
87
74
67
75
85
67
64
71
36

52.ZO
50.ZO

72
61

92

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