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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou za dveřmi.
V termínu 20. -21. října 2017 proběhnou volby do Parlamentu ČR. Volby se stávají
součástí našeho života, jsou však na programu, až příliš často. Tato skutečnost některé
voliče svádí k tomu, že svůj hlas nechají propadnout, nevyužijí tak svého práva
rozhodovat o budoucím složení některého z volených zastupitelských orgánů. Tak se
stává, že zastupitelé nebo poslanci a senátoři, jsou zvolení menšinou. Začínám tímto
konstatováním, protože díky této praxi se v některých orgánech drží lidé, kteří tam
nemají vůbec co dělat. Netvrdím, že by nespokojená, voleb se neúčastnící většina,
mohla jistojistě způsobit revoluci a „trvalky“ poslat na Úřad práce nebo do pracovního
procesu. Každopádně by výsledek byl spravedlivější.
Mrzí mne, když takovýto přístup volí někteří lidé levicového smýšlení.
Ať chceme nebo nechceme, blížící se volby budou o tom, jestli dál budou mít slyšení ti,
kteří pseudohumanisticky otevírají náruč humanitární katastrofě a jsou přesvědčeni, že je
v našem národním zájmu přijmout do naší země uprchlíky, většinou bez identity, vzdělání
a vychované v naprosto odlišné kultuře. Češi se dokážou chovat k národnostním
menšinám přátelsky, pomáhají jim udržovat jejich tradice, ale tyto menšiny se, v naprosté
většině dokázaly přizpůsobit našim tradicím, právnímu řádu a našemu způsobu života. U
některých máme, bohužel, i takovou zkušenost, že je to záležitost dlouhodobá.
Tyto volby budou také o tom, jestli v parlamentu zůstanou ti, kteří se snaží přepisovat
dějiny, ti kteří místo snahy o sjednocení národa, záměrně národ rozdělují a rozeštvávají,
byť navenek hlásají křesťanskou lásku nebo hájí ty prvky demokracie, které napomáhají
jejich pochybným cílům. Ona totiž demokracie je dobrá věc, pokud se nezneužije,
například k majetkovému převratu, jako se stalo u nás po roce 1989. Navíc, je možné, že
poslanci zvolení v tomto volebním období budou rozhodovat o naší další existenci
v Evropské unii. Ne snad o vystoupení, ale o tom jaké postavení budeme nadále mít.
Tyto volby budou také o tom, jak se budeme přibližovat vyspělým sousedům nejen
v cenách, ale i v platech a důchodech.
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A bylo by toho mnohem víc. V kraji máme hejtmana a kraj dosahuje velmi dobrých
výsledků. Volby do parlamentu by měly potvrdit, že voliči tento fakt hodnotí kladně.
Navíc, v statutárním městě máme po dlouhé době zase členku rady a i tady se ukázalo,
že její volba byla pro město přínosem.
Pochopitelně naši kandidáti prošli zodpovědným výběrem a nabízejí svým voličům solidní
záruku práce ve prospěch města, kraje i země. Kandidáty představujeme v tomto
Zpravodaji.
Obracím se na Vás, zodpovědné a spolehlivé členy strany, získávejte ty, kteří k volbám
nechtějí přijít, přesvědčujte je, aby dali hlas našim kandidátům.
Pavel Vodseďálek,
předseda OV KSČM

Volby do PS PČR

KANDIDÁTI ZA OKRES ÚSTÍ NAD LABEM

Gabriela Hubáčková

42 let

Poslankyně PS PČR, členka KSČM, předsedkyně Ústecké krajské rady LKŽ, místopředsedkyně republikové
rady LKŽ.
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František Minárik

51 let

Samostatný referend, člen KSČM, zastupitel městského obvodu město – střed, zastupitel města Ústí n/L,
člen pléna a výkonného výboru OV KSČM, jednatel Via Europa.

Jan Janeček

34 let

Projektový manažer, člen KSČM, zastupitel městského obvodu město střed obvodu, členka pléna OV
KSČM, člen Via Europa.

Miloslav Buldra

58 let

Provozní zámečník, člen KSČM, zastupitel obvodu Neštěmice, předseda finančního výboru zastupitelstva
obvodu Neštěmice, předseda ZO KSČM.

3

Zamyšlení nad letním dětským táborem pod názvem
TÁBOR PLNÝ POHÁDEK
OD 1.7 – 14. 7.
7 2017 V HORNÍ SYTOVÉ

Jak bývá už řadu let,, v čase prázdnin, OV KSČM Ústí nad Labem pod
vedením Jany Vlková pořádá letní tábor pro děti a to plných 14 dní.
Letos byl tábor úplně v novém prostředí po špatné zkušenosti
z předcházejícího roku.
Předcházelo tomu ještě v roce 2016, když musel byt tábor ukončen
předčasně.. Hned po příjezdu z tábora se začalo shánět nové místo kam
pojedeme v roce 2017 s dětmi na tábor. Po velkém shánění se našlo
krásné místo na tábor v Horní Sytové i s koupáním je to v podkrkonoší
nedaleko Vrchlabí. Hned jsem se na to místo vypravila,
vypravila abych věděla, jak
to tam vypadá., splnilo to mé očekávání. Po příjezdu domů se poslala hned
objednávka na tábor.
Začala příprava na tábor, domluvit vedoucí, a celotáborovou hru. Letos
vyhráli pohádky. Začínalo se pohádkou o Sněhurce, která se prolínala
všemi podobnými pohádky jako, o Růžence, Hrnečku vař, o Smolíčkovi,
Červená karkulka a Zlatovláska. Tato motanice pohádek se dětem moc
líbila a každý den se těšili na další pokračování. Letos oproti jiným rokům
bylo i méně dětí celkem jich bylo necelých 40. Velké
Velk děti nám už
odrostly a zase nám přibyla mrňata, těch bylo 12 a to od 5 do 7 let. Větší
děti od 15 do 16 let dělali předsedu oddílů.
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Na tábor jsme odjížděli 1. července odpoledne ve složení vedoucích Jan
Janeček, Míša Komínková, Helenka Dobrá a já. Cesta trvala dost dlouho.
Na tábor jsme přijeli až k večeru. Po ubytování kde měli děti pokojíčky
po dvou nebo po třech i některé se sprchou i WC. To byly děti
překvapené s ubytování. Další překvapení měli při první snídani, kdy si
mohli

vybrat,

co

chtěli

k jídlu.

Nejvíce

jim

chutnali

palačinky

s marmeládou nebo s nutelou.
Dále jsme měli i domluvené ukázky policie i hasičů. Na tuto ukázku hasiči
byli velmi dobře připraveni i dětem pučili hasičské oblečení včetně přilby
a dýchacího přístroje. Děti měli možnost zkusit si, jak se obléká i jak se
vněm pracuje při zásahu požáru nebo při záchraně života.
Také za námi přijela návštěva a to jak předseda okresu Pavel
Vodseďálek tak i další poslanec Josef Šenfeld, který nám přivezl
sponzorský dar tak i poslankyně Gábina Hubáčková přivezla dětem
dobroty. Při návštěvě si s dětmi zahrála vybíjenou a potom si s nimi
povídala o škole, co se jim ve škole líbí a nelíbí. Z jejich odpovědí byla
často i překvapená.
A co na závěr. Všichni byli na táboře spokojeni a příští rok pojedou
znova. Na rok 2018 už je termín od 7.7 – 21.7 2018 objednán na stejné
místo to je Horní Sytová - Víchova nad Jizerou.
Jana Vlková
hlavní vedoucí tábora
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K HISTORII NAŠICH VŠEDNÍCH DNŮ
prof. Ing. Dimitrij Choma, DrSc.
(dokončení)
Léta osmdesátá
Jestli rozdíly mezi lety šedesátými a sedmdesátými se měnily téměř podle kalendáře, změny mezi
posledními dvěma desetiletími byly pozvolné. Již to začalo v průběhu let sedmdesátých – občan
např. pozoroval, že někteří známí herci se opět objevili ve filmech, hráli dobře a měli slušný
prostor. To jsou takové jevy, kterých si občan všímá a jsou i odrazem změn ve společnosti.
Několik desítek tisíc rodin se rok co rok stěhovalo do nových bytů. Ekonomika země prosperovala
slušně. To lze i dokázat: za období let 1970–1990 se srovnatelný HDP České socialistické
republiky zvýšil o 70 %. Jsou to srovnatelné údaje s dneškem, neboť jsou vyjádřené podle stejné
metodiky. Tuto metodiku vypracoval kolektiv z Katedry ekonomické statistiky na VŠE v Praze a
výsledky publikoval na začátku roku 2013. A tak můžeme mít dnes přehled o dlouhodobém
vývoji, a to počínaje rokem 1970. Tím samozřejmě netvrdím, že naše ekonomika neměla
problémů. Tempo růstu je sice ukazatel významný, ale nikoli jediný. Znalci říkají: těžkosti
spočívaly především ve struktuře ekonomiky. Jeden z autorů příspěvků, které jsem uváděl,
upozornil na změny v letech osmdesátých – mezi jiným i na zavádění ekonomických reforem. Byl
přijat zákon o státním podniku a v roce 1988 došlo i k volbám podnikových ředitelů. Díky
jednomu bývalému studentovi (1964–1969) obdržel jsem v těchto dnech velmi podrobný popis
toho, jak on byl podnikovým ředitelem zvolen – jak se to všechno připravovalo, kdo ho
kontaktoval, koho musel navštívit atd., než ho za kandidáta navrhli, jak probíhala předvolební
kampaň, co se stačilo v podniku za příliš krátkou dobu ze slibovaného uvést do života. Pro mne
jedno z nejzajímavějších čtení poslední doby.
Ale byl jsem svědkem i prvních změn ve vysokém školství. Naše fakulta na VŠE byla prvou
v ČR, kde ministerstvo školství zkoušelo volbu nového děkana fakulty. Nevím, proč se tak stalo
zrovna na naší škole, ale na fakultě zřejmě proto, že dlouholetý děkan žádal o změnu. Vím o tom
dost, neboť jsem byl vědeckou radou zvolen za předsedu volební komise. O funkci děkana se
ucházeli dva docenti. Probíhala volební kampaň, kandidáti na shromáždění všech zaměstnanců
fakulty za přítomnosti rektora VŠE představili svoje programy, padaly otázky, následovaly
odpovědi a brzy na to vědecká rada fakulty volby uskutečnila. A tak od 1. září 1989 Fakulta
výrobně ekonomická (dnes podnikohospodářská) měla nového děkana. Kdyby měl tušení, jaké
komplikace ho čekají za několik málo měsíců. Snad žádný jiný děkan na území ČR neměl tak
krátkou dobu působení a nelitoval svého zvolení tak, jako tento nově zvolený v květnu 1989. To
jeho protikandidát naopak osudu děkoval, že to dopadlo tak, jak dopadlo. Při nejbližších dalších
volbách již v nových poměrech se stal prorektorem Vysoké školy ekonomické v Praze.

A zcela na závěr: jsem přesvědčen, že naši historikové každodennosti nebudou mít nouzi o práci,
ale ani nouzi o zájemce o jejich díla.
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Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK) na září 2017

1. Na úrovni OV KSČM:
•
•
•

vyhodnocení hospodaření OV KSČM za I. pololetí roku 2017
projednat a zabezpečit úkoly související s volební kampaní do PS PČR v okrese
Ústí nad Labem
zahájit přípravu VČS ZO KSČM a okresní konference KSČM dle schválených POZ

2. Ve výborech ZO KSČM a SSK:
•
•

zabezpečit uložené úkoly k volební kampani do PS PČR na podzim roku 2017
začít projednávat a zabezpečovat úkoly stanovené v POZ VČS ZO KSČM a SSK,
včetně zabezpečování úkolů souvisejících v schváleném POZ konání OK KSČM v
Ústí nad Labem

3. Na členských schůzích ZO KSČM a SSK:
•
•

projednat a zabezpečit volební kampaň do PS PČR v okruhu své působnosti a v
okrese Ústí nad Labem
zahájit přípravu na konání VČS ZO KSČM a SSK

4. Ekonomické úkoly:
•
•
•

pokračovat ve výběru placení členských příspěvků na II. pololetí roku 2017
pokračovat v pravidelném vyúčtování všech finančních záloh na činnost ZO a SSK
KSČM
provádět kontroly výběru členských příspěvků v ZO a SSK KSČM a upřesňování
členské základny na OV KSČM

5. Významná výročí v září 2017 :
1.9. 1939
8.9. 1943
21.9.
29. - 30.9. 1938

Začátek II. Světové války
Poprava J. Fučíka
Den tisku
Podepsání Mnichovské dohody

6. Akce na září 2017 :
4. září 2017 od 15,00 hodin porada předsedů ZO a vedoucích SSK zasedačka č.16
14. září 2017 od 16,00 hodin zasedání pléna OV KSČM
zasedačka č. 16
21. září 2017 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM
kancelář předsedy OV
2. října 2017 od 15,00 hodin porada předsedů ZO a vedoucích SSK zasedačce č.16

Od 25.9. 2017 začíná volební štafeta po okrese Ústí nad Labem k volbám do PS PČR.
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Životní výročí ZO KSČM
v měsíci září 2017
Dana Motzová

13.ZO

68

Lubomír
Adámek
Irena
Matoušková

13.ZO

93

13.ZO

87

Marie Valečková

13.ZO

86

Oldřich Turner

2.ZO

79

Vlasta Veselá

2.ZO

97

Olga Hermanová

2.ZO

94

Josef Macík

24.ZO

79

Zdeněk Dvořák

24.ZO

71

Bedřiška Virtivá
Renata
Charvátová

3.ZO

89

30.ZO

75

Ing. Jiří Linhart

31.ZO

55

Vladislav Kukla

31.ZO

69

Stanislav Zigo
Jarmila
Pecháčová

34.ZO

79

35.ZO

92

Jitka Slancová

39.ZO

72

Jiřina Filipcová
Miroslava
Maxová

44.ZO

90

44.ZO

69

Miroslav Jeřábek

50.ZO

57

Irena Sýkorová

52.ZO

74

Josef Dyrynk

52.ZO

70

Vladimír Vinš

9.ZO

86

OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje
všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody
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Ještě několik fotografií z tábora
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Volební priority
1
Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a
omezení odlivu zisků do zahraničí.
2
Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového
bydlení.
3
Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů.
4
Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a
platy zdravotníků.
5
Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální a
prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu.
6
Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a posílení
naší soběstačnosti.
7
Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.

Více na: http://volby.kscm.cz/
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