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Všechno nejlepší našim ženám k jejich
svátku přeje OV KSČM Ústí nad Labem

V sobotu 24. února 2018 proběhla Krajská konference KSČM
V Ústí nad Labem se v sobotu konala Krajská
konference KSČM, na které za účasti 36
delegátů z celého kraje což bylo 100%, 9
hostů mezi kterými byl místopředseda ÚV
KSČM Josef Skála a předsedkyně ÚRoK ÚV
KSČM Helena Vrzalová. Samozřejmě
nechyběli, poslankyně PS PČR Hana Aulická
- Jírovcová, senátor PČR Václav Homolka a
poslanec EP Jaromír Kohlíček. Tato
konference projednala a schválila zprávu o
činnosti a dalších úkolech Ústeckého KV
KSČM, zprávu o hospodaření KV KSČM za
rok 2017, zprávu o činnosti KRK a KRoK,
potvrdila členy KV KSČM zvolené na
okresních konferencích a kandidáty pro
volby do Senátu ve volebních obvodech
Chomutov, Litoměřice a Teplice. Zvolila
předsedu a členy KRK KV KSČM a KRoK KV
KSČM. Předsedou KV KSČM byl opět zvolen

Oldřich Bubeníček. Další personální návrhy
budou projednány a schváleny na zasedání
KV KSČM: člena VV ÚV KSČM za Ústecký
kraj, VV KV KSČM, další místopředsedové KV
KSČM, člen ÚVŠ ÚV KSČM zástupce za náš
Ústecký krajský. V diskusi celkem vystoupilo
9 delegátů krajské konference KSČM, kteří
se zaměřili na budoucí úkoly KSČM, na
současnou situaci v KSČM před X. sjezdem
KSČM,
k aktuální
politické
situace
v současném období, přípravou akcí a voleb
souvisejících z komunálních voleb v celém
kraji. Také vystoupili oba hosté z delegace
ÚV KSČM, kteří hovořili o současné situaci
před X. sjezdem KSČM a k činnosti ÚRoK
KSČM. Krajská konference KSČM vzala na
vědomí všechny kádrové návrhy do vedení
KSČM, které byli schválené na okresních
konferencích KSČM.

Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM v Ústí nad Labem

Redakční rada Zpravodaje ustavena.

Na prvním jednání nově ustavené redakční rady byl projednán postup při dalším vydávání
našeho Zpravodaje. Nové schéma by mělo více zahrnovat informace z organizací, činnosti
komisí a informace z jednání zastupitelstev ve městě a obcích našeho okresu.
Předpokládáme větší zapojení členů pléna, předsedů organizací a jednotlivých členů.
Zpravodaj by měl informovat o připravovaných akcích a o jejich průběhu. Obracíme se na
všechny členy naší okresní organizace, aby se podíleli na tvorbě Zpravodaje buď
příspěvky, nebo dotazy, možná i podněty pro práci pléna a zastupitelů. Těšíme se na
spolupráci s vámi.

První námět ke spolupráci
JAK TO DOOPRAVDY BYLO, KDYŽ JSME BUDOVALI SOCIALISMUS
V májovém vydání Zpravodaje (SEVERU) a na našem webu www.usti-kscm.cz bychom
rádi uvedli příspěvky našich členů, pamětníků. Prosím, pošlete nám vaše vzpomínky:
1. Na to jak to vypadalo v Ústí nebo okolí těsně po skončení války (prožil někdo v Ústí
bombardování nebo mu o tom někdo vyprávěl?)
2. Jak se Ústí vypořádávalo s následky války a odsunu (bombardování), výbuch
v Krásném Březně
3. Jak to bylo se školami (třídy se čtyřiceti žáky, někteří výborní učitelé), kulturou
(Filmové festivaly pracujících, první máje), sportem (koupání Klíše, Brná, „Vrbák“,
ale i Labe ve Vaňově, bazén v Mojžíři, Povrlech, rybníky v okolí Cihlák ve
vojenském pásmu, Emil Zátopek v Ústí, Béďa Müllerová-Kulhavá, Arma, první liga,
ale i fotbal v každé části města i na vesnici, další sporty, Telnice a lyže,
zdravotnictvím (stará nemocnice, vynikající doktoři), velké továrny,
4. Jak jste si zapamatovali třeba starou „Fučíkovku“, konec tramvají a nástup
trolejbusů
5. Jak se chodilo do Letního kina, na grotesky do kina Svět, (Blaník, Revoluce), jak
jezdilo pojízdné kino, na první vysílání televize, na taneční, čaje, taneční kavárny
se živou hudbou (Falk, Londýn, Labe, Družba, Grand, Savoj, Kulturák) atd, na
bufety a hospůdky (pamatuje někdo „Šiml bar?“, na výlety třeba Tiské stěny,
Sněžník, Komárka, Dubice atd., houby, borůvky, maliny), na sena, na žně,
brambory, chmel, muži vojna
6. A další vzpomínky na vaše mládí, elán, ideály...
Protože naši mladí mají o době, kdy jsme se snažili vybudovat spravedlivější společnost,
jen většinou zkreslené představy, mnohdy záměrně vytvářené některými médii a bohužel
někdy i školou, měli bychom zanechat svědectví o tom, jak to doopravdy bylo.
Pošlete nám fotografie, třeba i školní, z brigád, z práce (ty vám vrátíme), zavolejte, klidně
přijdeme i k vám, pomůžeme se zpracováním. POMŮŽETE NÁM?
Těšíme se na vaše v z p o m í n k y do 31. března 2018. Své vzpomínky a fotografie můžete
předat na OV KSČM Janě Vlkové (tel. 475 209 757), poslat poštou (OV KSČM, Dobětická
2332/8, 400 01 Ústí nad Labem), emailem Petru Brázdovi na adresu brazda@cbox.cz, volat
na 777072210.
S pozdravem a poděkováním Petr Brázda – předseda redakční rady

Pokrok to demokraticky umí
Rozcestí, vrcholící před 70 lety, vyvrací hned dva mýty. Prvý sugeruje, že průlom za
hranice kapitalismu umí jen »krvavý puč«. U nás však ti, kdo prohráli, podali demisi sami.
Nabité hlavně u spánků neměli. Beneš podepsal vládu, sestavenou na půdorysu té
původní. Komunističtí ministři byli v menšině i v ní. Ústavu, zděděnou z Masarykovy
republiky, dodrželi do puntíku. Ránu z milosti dostal i druhý mýtus. Socialismus - bulíkuje
ta říkanka –, se uchytí leda na zubožené »periférii«. My ale byli už »průmyslovým
srdcem« monarchie. A pak i zemí liberální demokracie.
Na dvě třetiny ekonomických zdrojů byly znárodněny už v říjnu 1945. »Československá
cesta« chtěla socializovat »po dobrém«. Hlavně průlomy moderní velkovýroby, do níž se
lidé, uvízlí v pasti dřiny, pohrnou sami. Domino, které ten scénář zbořilo, spustil Západ, a
ne Moskva. Válkou, ač »studenou«, to nazval sám. Neštítila se žádného darebáctví. Od
jaderného vydírání – až po podstrčené »důkazy vlastizrady«. Podepsaly se na Rudolfu
Slánském i Gustávu Husákovi. I v jeho životopise, vydaném před pár týdny, píše Michal
Macháček (*1986): »Faktor vlivu západních zpravodajských služeb na politické procesy ve
východním bloku by se rozhodně neměl podceňovat.« Kdy se dočkáme omluvy – aspoň
za tyhle perverze?
Ustát tak krutou přesilovku bylo na samém pokraji sil. Východní blok tvořily hlavně agrární
země. Tím víc se jeho strojírnou i zbrojovkou stalo Československo. Byla to doba »vůle,
která hory přenáší« – i tragických přehmatů v sadistickém obklíčení. Nechat nás Západ na
pokoji, měly mizivou šanci. Jsme jediným politickým proudem, který se staví čelem i k nim.
Dějinám psaným jako svatozář těm, kdo vyhrožovali atomovým hřiby, však přitaká jen
prodejná sketa.
Únor 1948 zdědil zemi, v níž bylo hej jen hrstce. Zajatců ponižující nouze byly miliony. Po
válce, i už před ní. Až po statisíce děveček a čeledínů. Brali jen desetníky na hodinu. Spali
po stodolách. I za tuhých mrazů. Nebo dělnické rodiny, stísněné v 1 + 1 bez koupelny (a
často i s jediným WC pro celé poschodí). Miliony ústních dutin jako »noty na buben«.
Kvanta souchotinářů i obětí jiných chorob. Léčit je uměla už tehdejší medicína. Nářky nad
»bývalými lidmi«, na jejichž konto to vše padá, trpí morální křivicí. Z většiny panských vil
se staly jesle či knihovny, školky a polikliniky. Drtivý díl všeho, co socialismus lidem dal,
byl až jeho investicí. Stáhnout chvost, když ji ostouzejí, není jen zbabělost. Koho osloví
opozice, která se nechá vydávat za zločince?
Až tam, kde diktát mamonu nad prací končí, to jde i demokraticky. Umí-li strana, co to má
v programu, promluvit z duše »plebejské« většiny. Tlačit viníky jejích trablů před volbu jen
ze dvou možností - buď zájmu většiny ustoupí, nebo se »odkopou« ještě víc. Posouvat
linii střetu vždy přesně o tolik, aby tah na branku neztratil většinovou oporu. Tehdy to
začalo izolací »elit«, které se umazaly kolaborací. Poskoci cizích velmocí, zacházejících
s námi jako s kolonií, ztrácí půdu pod nohama i dnes. Prohráli sněmovní i prezidentské
volby. »Protestní hlasy« nabízejí šanci, jaká tu ještě nebyla.
Josef SKÁLA, místopředseda ÚV KSČM

Úkoly Okresní organizace KSČM v Ústí nad Labem, březen 2018
1) Na úrovni OV KSČM:
•
•
•

Zpracovat POZ zajištění úkolů k přípravě a zabezpečení voleb do komunálních voleb na
podzim 2018
zabezpečit a zajistit úkoly v souvislosti s oslavou MDŽ v okrese
zabezpečit a zajistit rozpracování úkolů souvisejících s proběhlou Krajskou konferencí
KSČM v Ústí nad Labem

2) Na úrovni ZO KSČM a stranických skupin:
•
•

zabezpečit projednání závěrů krajské konference KSČM do podmínek ZO KSČM a
stranických skupin v okrese Ústí nad Labem
zabezpečit úkoly stanovené v POZ zajištění komunálních voleb v oblasti obsahové,
personální

3) Na členských schůzích a stranických skupinách:
•
•
•

seznámit se se závěry krajské konference KSČM
zajistit oslavu MDŽ
zabezpečovat kádrové a personální zajišťování ke komunálním volbám na podzim 2018
dle schváleného politickoorganizačního zabezpečení

4) Ekonomické otázky:
•
•

výběr příspěvků za I. a II. Q, dle stanovené výše ve Stanovách KSČM
zabezpečit výběr sjezdové známky KSČM ve výši 30,00 Kč na člena a odevzdat na OV
KSČM

5) Plán akcí na březen 2018:
1. března 2018 od 15,00 hodin 3. zasedání VV OV KSČM kancelář předsedy OV
5. března 2018 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a vedoucí SSK
zasedačka OV
8. března oslava MDŽ od 14,00 hodin

zasedačka OV KSČM

16. až 17. března 2018 turnaj v pinčese

pionýrské centrum Důlce

22. března 2018 od 15,00 hodin 4. zasedání VV OV KSČM kancelář předsedy OV

6) Plán práce na duben 2018:
3.dubna 2018 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a vedoucích SSK
zasedačka OV KSČM

Životní výročí ZO KSČM
březen 2018
Sylva Zavadilová
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OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje
všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody.
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