OV KSČM Ústí nad Labem

www.usti-kscm.cz

ov.usti@kscm.cz

PROSINEC 2015

ovkscm.ul@quick.cz

Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce mnoho
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů
Vám přeje OV KSČM Ústí nad Labem

Vážení přátelé,
blíží se konec roku, roku, který utekl jako voda a letošní konec listopadu se
přihlásí první posel Vánoc, železná neděle. Začne Advent a 25 dní příprav
do štědrého dne. Perníčky už musí být napečené a po Mikuláši se začíná
s cukrovím, tedy manželka a dcera. Já pomáhám ochutnávat. Dárky jako
každý rok pořizuji až od bronzové, přes stříbrnou do zlaté neděle. Moc času
nám to pravidelné týdenní tempo nedává. Pravda, mám za úkol sehnat
stromek, stromek i nadále kupuji. Adventní věnec si kupujeme na vánočních
trzích i věnečky pro ty, kteří už mezi námi nejsou. Každý štědrý den
s dcerou navštěvujeme hřbitov, kde vzpomeneme na ty, kteří nejsou mezi
námi. A nesmím zapomenout na vánočku, tedy manželka, já zajišťuji ořechy
a jablka na vánoční stůl. Těším se u nás v Ústí na rozsvěcení vánočního
stromku. To, stejně jako v jiných městech a vesnicích, je příležitost setkat se
s tolika přáteli a známými, svátečně naladěnými, jako nikdy. Taky se
zastavíme na našem Novém hradě na krásném Adventu v Jimlíně.
Advent je předzvěstí příchodu křesťanských Vánoc, příchodu narození
Mesiáše. Pro mne, zvláště v době, kdy máme co do činění s projevy úplně
jiného než našeho způsobu života, bude ten letošní Advent příležitostí
malinko zpomalit a zamyslet se. Zamyslet se nad tím, jestli křesťanské
hodnoty, na kterých je naše civilizace, z větší části postavena, budou
dostatečně silné, abychom je dokázali uhájit. Věřím ale, že se nedáme.
Tak šťastné a veselé Vánoce, přátelé.

Váš Pavel Vodseďálek

Okresní konference KSČM v Ústí nad Labem
proběhne v sobotu 12. prosince 2015, od 9,00 hodin,
v restauraci Domu kultury
Rozhovor předsedy OV KSČM ÚL pro měsíčník – „ŽÍT ÚSTÍ“
Co říkáte rozpočtu města na příští rok? Co se Vám líbí – s čím souhlasíte.
Pokud jde o navrhovaný rozpočet pro rok 2016, město Ústí si příliš vyskakovat
nemůže. Příjmy totiž neodpovídají velikosti, stavu a významu města. Předkladatel
se snažil o pokrytí základních potřeb, a tak velká část rozpočtu kopíruje rozpočet
loňský. Jsem rád, že nebyl krácen rozpočet žádné škole ani školkám, někde se
dokonce podařilo mírně přidat. Už méně mně těší, že město nebude, s největší
pravděpodobností schopno plně uspokojit požadavky v sociální oblasti. Tady je
však hlavní problém v nekoncepční sociální politice státu. Některé dílčí
problémové oblasti sociální politiky města bude třeba ještě posoudit.
Rozpočet se také snaží o řešení podpory kultury a sportu. Tedy v rámci možností.
Věřím, že prostředky vynaložené na aktivity mladé generace pomohou k prevenci
kriminality této věkové skupiny, výchovný efekt by měla přinést také dotace do
kultury
Má rozpočet nějaká úskalí?
Především není pořád jasné, jak dopadnou korekce nepříliš úspěšné realizace
projektů z evropských dotací. Také nutnost dokončení některých aktivit, které
nebudou z dotací proplaceny, výrazně zatíží investiční část rozpočtu města.
V průběhu roku bude potřeba posílit financování některých příspěvkových
organizací, např. ZOO, Městské služby (plavecký areál Klíše). Stále není dořešen
soudní spor o dofinancování stavby Mariánského mostu atd. Jak už jsem řekl
v úvodu, město je podfinancováno.
Kritizujete dotace pro p. o. města Činoherní studio. Tomu Rada Města nedávno
schválila 1,5 miliónů korun….
Ten jeden a půl miliónů je určen na financování nákupu autorských práv některých
nastudovaných inscenací a na doplnění nezbytně potřebného inventáře.
V rozpočtu na příští rok se počítá se čtrnácti milióny korun pro tuto novou
příspěvkovou organizaci. Podle našeho mínění je to částka maximálně možná.
Vedení divadla bude muset hledat i další zdroje, dotace od Ministerstva kultury,

kraje, sponzorské dary, granty, příjmy ze vstupného a další příležitosti. Také
personální složení divadla bude třeba přizpůsobit finančním možnostem
organizace.
Co v zastupitelstvu chcete prosazovat?
Nejdříve, a to hodně rychle, bude třeba vyřešit formální stránku samotných
jednání zastupitelstva. Je neúnosné vnášet do jednání prvky, které jsou
charakteristické především pro parlament (obstrukce). Nelze úmyslně prodlužovat
jednání planými diskuzemi. Pokud tato praxe nepřestane, bude třeba, po vzoru
jiných městských zastupitelstev, upravit například dobu a počet diskusních
příspěvků, nebo stanovit pevný čas konce jednání (např. dvacátou hodinu).
Pokud jde o náš program, stále se snažíme o vyvážené rozdělování prostředků,
které má město k dispozici, vyvážené a smysluplné využívání. Závažná
rozhodnutí je třeba předkládat obyvatelům města k posouzení, protože známe
z minulosti případy, kdy městské prostředky byly vynaloženy nepříliš racionálně.
Ostatně náš volební program je pro naše zastupitele základním a zavazujícím
dokumentem.
Jste předsedou Výboru pro národnostní menšiny Ústeckého kraje. To není moc
populární resort v době migrační krize….
Určitě, pokud k nám do kraje začne proudit měsíčně desetitisíc imigrantů, nebude
to žádná růžová zahrádka, doufám ale, že k tomuto stavu nedojde. Každopádně
se možnými eventualitami zabýváme. Náš kraj má dostatek problémů v této
oblasti a celou řadu lokalit, kde je třeba integrovat, integrovat a integrovat…
Nemůžeme připustit další sociálně vyloučené lokality, které by zákonitě vznikaly
v místech, kam budou soustřeďováni neidentifikovatelní uprchlíci. Náš sociální
systém není na podobný stav koncipován. Proto také Ústecký kraj nesouhlasí se
zařízením pro uprchlíky v Drahonické věznici, ani s jakýmkoliv dalším
experimentem v této kauze.
Jinak, ale hlavním posláním Výboru pro národnostní menšiny je podpora činnosti
různých národností, které v kraji dlouhodobě působí. A tady, myslím si, se
spolupráce s organizacemi českých Maďarů, Bulharů, Vietnamců, Němců a
dalších, daří a přináší prospěch oběma stranám.

Z výročních schůzí
V našem okrese proběhly výroční schůze, které jsou předzvěstí Okresní
konference KSČM. Ta je svolána na sobotu 12. 12. 2015 do Domu kultury.
Přinášíme několik myšlenek z úvodního projevu předsedy ZO KSČM Neštěmice,
Miloslava Buldry na výroční schůzi, kterými shrnuje příčiny současné, nepříliš
povzbudivé, mezinárodní situace, hovoří o některých problémech, souvisejících
s členskou základnou a levicového hnutí vůbec.
Scházíme se v nelehkém období, ať už se jedná o situaci v Ústí nad Labem,
České republice nebo ve světě. Jen namátkou tzv. západní civilizace a svět sklízí
hodně nekvalitní úrodu toho, co zaseli. Vždyť jeden ze současných největších
problémů, migrace obyvatel z arabského „světa“ do EU, není ničím jiným než
reakcí na neuvážená válečná dobrodružství USA a jejích evropských spojenců.
Dnes nejsou již schopni zdůvodnit napadení Iráku, Afghánistánu, Libye, Sýrie a
řinčení zbraněmi proti Iránu ani takoví váleční „jestřábi“ jako jsou exprezident
Bush ml., či současný tzv. demokrat Obama. Na vlně těchto „válečných“ běsnění
trošíčku zanikají současné problémy s hospodářskou krizí západního světa,
v souvislosti s hospodářskou stagnací, nezaměstnaností a neschopností
naplánovat (ne nebojte se, není to „sprosté“ slovo) ekonomické, hospodářské a
vůbec rozvojové programy tak, aby došlo ke zkvalitnění života většiny obyvatel
světa. Ovšem že, my samozřejmě víme, že „kapitál“ a „imperialismus“ toho
nejsou schopni!
V ČR se situace odvíjí jako přes kopírák. Musím zde připomenout to, na co jsme
upozorňovali už před komunálními volbami. Ve všech svých výstupech jsme
upozorňovali, aby si spoluobčané dávali dobrý pozor na volbu „nových“ politických
hnutí, v našem případě na hnutí ANO a Pro Ústí. O tom, co z toho vzniklo, jste
pravidelně informováni na členských schůzích a ze Zpravodaje OV KSČM.
Dále s. Buldra hovořil o práci s novými, mladými členy, o jejich aktivitě, coby členů
OV KSČM.
…To hlavní je účast na jednáních a akcích. Zde bych chtěl upozornit na „malou“,
spíše skoro žádnou účast na jednáních našich nových, mladých členů. Na jejich
obranu lze říci, že se jedná o členy, kteří díky svému zaměstnání mají omezenou
možnost se jednání OV zúčastňovat. Spíše mě mrzí, že nevezmou mobil a
alespoň se na OV neomluví.
Dalším problémem naší ZO je malá schopnost zapojit mladé, pracovně vytížené
členy více do činnosti ZO, chcete-li KSČM vůbec. Zde vidím jako hlavní problém,
řekněme, v přístupu nových členů, kteří se k nám hlásí přes internetové přihlášky,

přijmeme je a pak je dlouhodobě nevidíme a ani se nehlásí. Abych řekl pravdu,
s tímto si zatím nevím rady.
Když hovořím a zastavil jsem se u naší členské základny, mělo by být naší
snahou a zájmem dát si takový, řekněme individuální úkol do budoucna, nejen
hovořit s občany o politice KSČM, ale pro práci v KSČM získat osobně třeba
jednoho člena!
Do svého projevu s. Buldra zařadil i několik politických postřehů.
Určitě je dobré si připomenout i to, myslím si, podstatné o komunistickém a
marxistickém, co nás odděluje od jiných v současnosti působících levicových
subjektů na politické mapě ČR, například od ČSSD. Není to jen to známé, že
ČSSD chce kapitalismus jen „kosmetický“ vylepšovat a KSČM chce systémovou
změnu.
To je samozřejmě to podstatné, ale já bych rád vzpomněl osobně na to, jak já
osobně pochopil určitou část, malou, z učení Marxe, a sice. Když si rozlišíte vládu
a moc. „Vláda je správa věcí veřejných v jejich prospěch, tedy to čemu by se
mohlo říkat demokracie. Odhodlání vládnout vyžaduje zodpovědnost, inteligenci“.
Toto prohlásil marxistický filosof Pasolini a já se s ním naprosto ztotožňuji, a dále
pokračuje: „ Moc znamená manipulaci, klientelismus a korupci, pohrdání těmi, nad
nimiž je provozována moc“, jak jsme toho u nás svědky, v posledních více jak
dvaceti létech, v míře, jaké bychom nikdy před tím nebyli s to uvěřit. Z toho
vyplývá, a tak jsem to pochopil, že „Marxismus není moc, marxismus je vláda.

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ VLÁDY DALO SIGNÁL, ŽE SE
MUSÍ ÚSTECKÉMU KRAJI POMOCI
Rozhovor Haló novin s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem

Druhé výjezdní zasedání vlády v letošním roce proběhlo v Ústí nad Labem,
ministry vítali demonstranti, nebylo to zvláštní přivítání?
Lidé dali pouze najevo svůj názor na jeden z bodů programu jednání, vše
proběhlo v klidu, policie nemusela zasahovat. Vyjádřit názor je právo každého
občana, tedy i v Ústeckém kraji.
Ale limity těžby uhlí rozdělují společnost. Vy jste spokojen s výsledkem
jednání?
Neviděl bych situaci černobíle. Hnědé uhlí je bohatstvím i prokletím kraje. Vedení
Ústeckého kraje opakovaně podpořilo těžbu uhlí na lomu ČSA i na lomu Bílina.
Demonstrující měli také vyhraněné názory, jedni chtěli těžit na obou lomech, druzí
nechtěli pokračovat v těžbě vůbec. Přitom na obou lomech je vysoce kvalitní
nízkosirnaté uhlí s vysokou výhřevností. Republika zatím neumí bez uhlí zajistit
dostatek elektrické energie a teplo do domácností. Není ani rozhodnuto o
dostavbě dalších bloků atomových elektráren Dukovany a Temelín. Chápu, že je
to citlivé téma, ale na dolech jsou zaměstnány tisíce lidí a sociální situace tady
není růžová. Vláda alespoň schválila těžbu na lomu Bílina, kde další těžbě nestojí
nic v cestě.
Limity těžby byly hlavním bodem zasedání vlády?
Podle mého názoru ne, i když byly nejvíce vidět a média o nich hodně
informovala. Projednávala se koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Zahrnuje prakticky všechny oblasti
života občanů a návrhy na postupné řešení. Tyto tři kraje nemají sílu si vyřešit
problémy samy. Nezaměstnanost je nejvyšší v Ústeckém, druhá nejvyšší v
Moravskoslezském, třetí až čtvrtá v Karlovarském kraji. Karlovarský a Ústecký kraj
mají nejslabší vzdělanost, pětina osob nad 15 let má základní vzdělání, nebo je
bez vzdělání. Při vysoké nezaměstnanosti zde chybí kvalifikovaní pracovníci,
hlavně z technických oborů. V Ústeckém a Moravskoslezském kraji bude do roku
2020 chybět až 13 tisíc nových technicky vzdělaných středoškoláků. Po divoké
privatizaci zůstaly brownfieldy, v uvedených třech krajích jich je na dva a půl tisíce,
velkých i menších. Tyto areály hyzdí města i krajinu. Materiál se zabývá řadou
dalších oblastí, například technickým vzděláním, dopravní infrastrukturou,
výzkumem i životní úrovní obyvatel. Počátkem příštího roku se vláda k materiálu
opět vrátí.

Kterou oblast vidíte jakou nejdůležitější z projednávaných?
Není jednoduché říci jednu, ale na zasedání vlády jsem za takový materiál označil
Zprávu o stavu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji. V celé republice jich
je vedeno 606, z toho 15 procent v našem kraji. A odhadem žije v sociálně
vyloučených lokalitách 100 až 115 tisíc obyvatel, z toho v Ústeckém kraji více než
třetina, asi 38 tisíc lidí. To je obrovské číslo. Problémem je vysoká
nezaměstnanost, minimální vzdělání, kriminalita, výroba a distribuce drog,
prostituce. V materiálu byl návrh na řadu krátkodobých i dlouhodobých opatření.
Osobně jsem apeloval na jedno z dlouhodobých řešení. Děti musí chodit do školy,
získat nějaké středoškolské vzdělání, výuční list či případně maturitu. Pokud
budou ze sedmé třídy odcházet na úřad práce, budou stále na okraji společnosti.
Na řešení se musí podílet více ministerstev, to nezvládne ministerstvo práce a
sociálních věcí.
Ústecký kraj je často zmiňován v souvislosti s dopravní infrastrukturou, bylo
toto téma také na programu?
Máme trochu smůlu, že žádná významná akce není dokončena. Dálnice D8 se
staví od roku 1985, dokončení bylo opět garantováno na konec příštího roku.
Dávno měla být hotová rychlostní komunikace R7, nyní je termín dokončení rok
2024. Částečně se nás týká R6, která je životně důležitá pro Karlovarský kraj. Ten
má dálnici do Německa, ale je problém se dostat do Prahy. Nyní bude zprovozněn
úsek Lubenec Bošov a celá má být hotová v roce 2025. Ale musím uznat, že
předložený materiál, který vznikal ve spolupráci s naším odborem dopravy, byl
dobře a konkrétně zpracován a ministr Ťok se k termínům přihlásil.
Silniční provoz se ale neodehrává jen na dálnicích a rychlostních
komunikacích. Státní jsou také silnice 1. třídy, které spravuje ŘSD…
Velice významné jsou práce na silnici I/27, obchvat obce Velemyšleves. Kdo
cestuje pravidelně z Mostu na Žatec, ví, o čem je řeč. Příští rok bude akce
dokončena. Kraj také podporuje snahy Mostu a Litvínova, aby tato komunikace
byla rozšířena na čtyřpruh v celém úseku Most – Litvínov. Páteřní státní
komunikací v kraji je I/13, která vede z Karlovarska a přes náš kraj dále na
Liberecko. Zde je asi nejdůležitější dokončení mimoúrovňové křižovatky
Třebušice, kde jsou práce několik let zastaveny. Práce mají být znovu zahájeny na
jaře příštího roku. Obrovským problémem je otázka obchvatu Bíliny. V minulém
volebním období hledala Bílina nová řešení, termín zahájení 2017 byl zrušen a
příprava byla zastavena. Současné vedení města podpořilo původní návrh
východního obchvatu a jedná s ŘSD. Vládní materiál uvádí, že z pohledu státu to
je klíčový dopravní problém, který je třeba posouvat vpřed. V roce 2019 by se
mohla zahájit stavba Kladrubské spojky u Teplic. Do konce roku se bude
zahajovat stavba okružní křižovatky v Přestanově. To jsme stále na I/13. Těch
akcí je tam mnohem více. Je zde stále otázka napojení Děčína na D8.

Jednalo se také o železnicích?
Materiál obsahuje i tuto část. Například revitalizace tratí Lovosice – Louny se
zahájením koncem příštího roku a trati Lovosice – Česká Lípa se zahájením v
polovině roku 2017. Ve stejném roce by měla být zahájena akce na dokončení
elektrifikace a revitalizace tratě Oldřichov u Duchcova – Litvínov. Jsou zahájeny
přípravy na projekt vysokorychlostní trati Praha – Lovosice – Drážďany. Hovořilo
se i o výstavbě plavebního stupně Děčín, který výrazně přispěje ke splavnění
dolního toku Labe na našem území. Stavět by se mělo začít v roce 2019.
Samozřejmě jsem opět připomenul náš požadavek na obnovu trati Úpořiny –
Lovosice, kde byla část zničena při sesuvu půdy v roce 2013.
Jaký dáváte význam zasedání vlády v Ústeckém kraji?
Já bych ještě připomenul jeden materiál, a to je příprava Programu revitalizace
Krušných hor. Když došlo v 70. až 80. letech minulého století k masivnímu
odumírání imisemi poškozených lesních porostů, byla snaha o rychlou novou
výsadbu. Jednalo se cca o 40 tisíc hektarů lesa. Hlavně byl sázen smrk pichlavý,
bříza, modřín. Životnost náhradní výsadby se předpokládala na 30 let, a nyní jsou
opět desítky hektarů, hlavně smrku, opět suché. V letošním a příštím roce se
provádí rozsáhlé vápnění a do 1. 11. 2016 má být vládě předložen Program
revitalizace Krušných hor i s harmonogramem. V Krušných horách již dnes vidíme
hektary nových smíšených lesů, které by měly postupně pokrýt hřebenové partie v
Ústeckém i Karlovarském kraji. Limitujícím faktorem obnovy je na mnoha místech
přemnožená lesní zvěř, která okusuje výhonky mladých porostů, u mladých
buků způsobují velké škody hlodavci. Proto se proti okusu buduje oplocení. Studie
obnovy Krušných hor odhaduje náklady kolem pěti miliard korun.
Mělo tedy zasedání v Ústeckém kraji význam?
Jedno zasedání problémy nevyřeší. Na druhou stranu byl dán signál, že se musí
kraji pomoci. Lidé žijící v našem kraji si pozornost zaslouží a toto byl, věřím, první
krok.
Ivan CINKA

Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK) na měsíc prosinec 2015
1. Na úrovni OV KSČM :
* zabezpečení zdárného průběhu okresní konference KSČM dne 12.12. 2015
* zabezpečení provedení inventarizace majetku OV KSČM k 31.12. 2015
* schválení rozpočtu OV KSČM v Ústí nad Labem na rok 2016
2. Ve výborech ZO KSČM a stranických skupinách :
* seznámit se se závěry okresní konference KSČM ze dne 12.12.2015
* dokončit vyhodnocení hospodaření ZO KSČM a odevzdat je na OV KSČM
* připravit plán práce na rok 2016
3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupinách:
* seznámit se se závěry okresní konference KSČM
* schválit rozpočet ZO KSČM a stranické skupiny na rok 2016 a odevzdat jej na
okresní výbor KSČM. Provést kontrolu výběrčích karet členů KSČM na příspěvky.
4. Ekonomické úkoly:
* ukončit a odevzdat na OV KSČM výběr příspěvků na 3.Q., 4.Q.,dokončit a
odevzdat výběr volebního fondu, sjezdové známky na OV KSČM
* dokončit zápisy do pokladní knihy ZO či stranické skupiny do 18,11.2015 a
odevzdat je na okresní výbor
5. Významné akce:
7. prosince 1942
podpis smlouva o poválečné spolupráci mezi ČR a SSSR
24.- 25. prosince
Vánoční svátky
31. prosince
Silvestr – Nový rok
6. Akce na prosinec 2015 :
* 30. listopadu 2015 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a vedoucích
zasedačka OV
SSK
* 8. Prosince 2015 od 15,00 hodin porada delegátů okresní konference
s předsedy
zasedačka OV
* 12. prosince 2015
od 9,00 hodin Okresní konference KSČM
restaurace Domu kultury ÚL
* 12. prosince 2015
od 14,00 hodin 1. zasedání pléna OV KSČM
Dům kultury ÚL
7. Akce na leden 2016:
* 4. ledna 2016 od 15,00 hodin 1.porada předsedů ZO a vedoucích SSK
zasedačka OV
* 14. ledna 2016 od 15,00 hodin 1.zasedání VV OV KSČM
kancelář předsedy OV
* 21. ledna 2016 od 15,00 hodin 2.zasedání pléna OV KSČM
zasedačka OV

Životní výročí
výro ZO KSČM
v měsíci prosinec 2015

roků

Olga Hlavičková

1.ZO

91

Ladislav Bureš
Anna Mikulčíková
Miroslav Blažek
Dagmar Pechová
Radek Houf
Emil Král
Zdena Krajíčková
Jan Chochrun
Eva Rybková
Marie Faturiková
František Jelínek
Miloslav Král
Václav Formánek
Ing. Vladimír
Kopecký
Marcela Říhová
Eva Jecelínová
Antonín Pover
Hana Cicková
Václav Němec
Marie Sadílková
Jana Chdobová
Zdeněk Štěpánel
Vladimír Ličmal

13.ZO
13.ZO
13.ZO
17.ZO
19.ZO
19.ZO
24.ZO
24.ZO
3.ZO
3.ZO
31.ZO
34.ZO
34.ZO

83
72
61
95
44
88
84
87
83
65
63
86
84

35.ZO
36.ZO
44.ZO
44.ZO
44.ZO
44. ZO
13.ZO
50. ZO
52.ZO
52.ZO

82
79
84
94
74
59
92
43
87
76

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

