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KANDIDÁTNÍ LISTINA 

Magistrátu města Ústí nad Labem 

Poř. 
 

Jméno a příjmení, titul věk povolání Obec, kde je kandidát 
přihlášen k trvalému pobytu 

1. Pavel Vodseďálek 62 technik Sebuzín 
2. Jan Janeček 35 projektový manažer Všebořice 
3. František Minárik 52 chemik operátor Předlice 
4. Gabriela Hubáčková 43 učitelka Brná 
5. Jaroslava Šámsová, Ing. 67 OSVČ Severní Terasa 
6. Martin Trnovec 44 technik Hostomice 
7. Miloslav Buldra 60 zámečník Krásné Březno 
8. Jaroslav Pavel 37 administrátor ICT Bukov 
9. Viktor Malinkovič 65 OSVČ Svádov 
10. Pavel Vodseďálek ml. 34 pracovník v sociální péči Všebořice 
11. Petr Brázda, PaedDr. 74 učitel Krásné Březno 
12. Zdeněk Kozlík 51 řezník Severní Terasa 
13. Vojtěch Krosař 21 výzkumník Ústí nad Labem - centrum 
14. Josef Vodička 36 ICT specialista Všebořice 
15. Oldřich Droz 43 dělník Ústí nad Labem - centrum 
16.  Markéta Kubeschová Ing. 41 specialista výstavby Bukov  
17. Zdeněk Kuba 75 technik Mojžíř 
18. Jana Vlková 69 administrativní pracovnice Severní Terasa 
19. František Jílek 65 strojvedoucí Severní Terasa 
20.  Miroslav Šimáně 32 skladník Hostovice 
21.  Petr Krajíček 41 chemik Neštěmice 
22. Květa Trnovcová 43 projektant Hostovice 
23 Bohumila Vitmerová 38 operátor výroby Ústí nad Labem - centrum 
24. Jan Janský 48 seřizovač - technik Hostovice 
25. Věra Janská 52 kalkulátorka Hostovice 
26. Petra Buldrová 37 obchodní referent Krásné Březno 
27. Růžena Jírovská 72 úřednice Severní Terasa 
28.  Josef Dyrynk 70 správce domu Bukov 
29. Vilma Vavřinová 74 úřednice Severní Terasa 
30. Vladimír Vavřich 71 dělník Severní Terasa 
31. Oldřich Turner 79 topič Ústí nad Labem - centrum 
32. Jana Čechová 78 státní zaměstnanec Bukov 
33. Ladislav Čech 74 dělník Bukov 
34. Gerhard Sedláček 81 svářeč Severní Terasa 
35.  Ladislav Němec 71 strojvedoucí Klíše 
36. Miloslav Brož 80 technik Severní Terasa 
37. Stanislav Matoušek 87 státní zaměstnanec Severní Terasa 
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Rozhovor Haló novin s Pavlem Vodse ďálkem, kandidátem KS ČM 
 na primátora Ústí nad Labem 

 

 

Ústí nad Labem žije naplno 
Nejdříve vás požádám – p ředevším kv ůli mimoústeckým čtenářům a čtenářkám - o 
jakousi malou inventuru ústecké m ěstské koalice. Jak se radnice stabilizovala a jaký 
vklad do ní vnesli práv ě komunisté?  

V komunálních volbách v roce 2014 zvítězili kandidáti protestního hnutí Pro Ústí a ANO. 
Jejich vize a představy o vládnutí se však ukázaly jako naprosto škodlivé. Například vážně 
hrozilo, že dotace, které získalo předchozí vedení, nebudou řádně dokončeny a zúřadovány 
a město bude zatíženo mnohamilionovými penále. Někteří členové koalice za ANO brzy 
zjistili, že tato sestava je cesta do pekel. Spojili se s ostatními kluby v zastupitelstvu města a 
stávající vedení odvolali. 

V novém vedení byla část zastupitelů ANO a Ústeckého fóra občanů (UFO). Tuto sestavu 
podpořily kluby KSČM, ČSSD a ODS. Když však dvě členky nové rady města odstoupily, 
došlo k další kritické situaci a čtyřčlenná rada neplnila podmínky zákona. Přechodně 
fungovala jenom primátorka, ale s omezenými pravomocemi. V zastupitelstvu došlo 
k rozdělení, napjatá situace byla na denním pořádku, vládlo se rozdílem o jeden hlas. A ti, co 
se dostali do opozice, komplikovali jednání zastupitelstva, jejich taktikou byly mnohdy 
obstrukce, dlouhé monology a pravidelně se opakující body k doplnění programu schůzí, 
které většinou neměly už předem šanci na úspěch. Zastupitelstva končila v pozdních 
večerních hodinách, bývala přerušena a pokračovala v náhradním termínu… 

A tento nenormální stav skon čil zvolením členky komunistického klubu Kv ětoslavy 
Čelišové do rady m ěsta…  

Ano, jejím zvolením do funkce uvolněné radní pro školství a sociální služby v prosinci 2016. 
Tato volba byla přelomovou událostí, protože jde o první uvolněnou radní za KSČM po roce 
1989. Pravda, ještě nedlouho předtím byl zvolen uvolněným místostarostou v městském 
obvodě Střekov Viktor Malinkovič. Dovolba rady stabilizovala činnost vedení města, došlo 
k narovnání většiny hrozících sankcí a naše radní svými dlouholetými zkušenostmi a lidským 
přístupem se stala platnou a oblíbenou součástí vedení města. Rozdělené zastupitelstvo 
však, bohužel, stále »trpí aktivitami« opozice. 

Jaké jsou hlavní body volebního programu ústeckých komunist ů na léta 2018-2022?  

Náš volební program má řadu bodů. V části »Nové pracovní příležitosti a příležitosti 
k spokojenému, plnohodnotnému životu« nabízíme řešení situace, kdy se naše město začalo 
vylidňovat. Počet obyvatel se blíží k devadesáti tisícům. Odcházejí mladí, ale i lidé ve 
středním věku. Ve městě je nedostatek kvalifikované, lépe placené práce. Město tedy musí 
vytvářet příznivé podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí. Nový územní plán, který 
se zpracuje a dokončí v nadcházejícím volebním období, musí umožnit rozvoj takové 
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infrastruktury, která bude příznivá investorům a podnikatelským subjektům, které přinesou do 
města nové, kvalifikované pracovní příležitosti. V tomto úsilí musí sehrát významnou roli také 
kraj, ovšem město se musí o zvýšenou pozornost kraje, ale i centra hlasitě hlásit. Výraznou 
podporu je třeba vyžadovat i od škol, které by měly více působit na žáky a studenty, 
výchovou k patriotismu. 

Velkou skupinou obyvatel jsou senioři. V probíhajícím volebním období se podařilo 
významně zlepšit spolkový život této věkové skupiny. Velkou zásluhu si v této oblasti připsali 
právě naši zastupitelé, kteří seniorské problematice věnují mimořádnou pozornost. 

V oblasti »Bezpečnosti a pořádku«: Město má poměrně početnou městskou policii. Budeme 
prosazovat posílení kontrolní činnosti v problémových částech města. Je nepřípustné, aby 
vznikaly divoké skládky, aby byl velkoobjemový odpad beztrestně odkládán na veřejná 
prostranství mimo stanovené dny svozu. Město se bude muset vypořádat s pomalou likvidací 
vraků automobilů. 

Mimořádnou pozornost budeme věnovat oblastem tzv. vyloučených lokalit.  Navrhneme, aby 
byla zřízena komise rady, která bude problematiku těchto oblastí mapovat, bude navrhovat 
průběžně nápravu problémů a zpracovávat podklad pro definitivní řešení nevyhovujícího 
stavu. Trváme na záměru výkupu některých domů v těchto oblastech městem. Bytový fond 
vlastněný městem nebo svěřený do správy obvodů je třeba modernizovat. 

Co Ústí a sociální bydlení?  

Sociální bydlení je v našem městě téměř zcela v rukou »obchodníků s chudobou«. Město 
nemá dostatečný počet bytů ve svém vlastnictví, a tak zde dochází k extrémním událostem, 
jako je nedávné uzavření dvou ubytoven. Východiskem by mohlo být vykupování domů 
městem, stanovení nepřekročitelného nájemného v místě obvyklého, samozřejmě 
upravovaného podle vývoje inflace, a převedení dávek sociální pomoci pod jednu instituci. 

U nás je průměrné nájemné u družstevních bytů nebo bytů ve vlastnictví někde kolem 4000-
6000 Kč měsíčně, někteří nájemníci »platí« 12-15 000 Kč měsíčně, ovšem tito platí 
prostřednictvím státem dotovaného bydlení v dávkách. 

Chceme se věnovat dalšímu zkulturnění centra a významných částí městských obvodů, které 
slouží k reprezentaci města nebo k odpočinku obyvatel. Budeme prosazovat, aby parky a 
parkové úpravy ve městě byly odborně řízeny útvarem Městských služeb, který zaměstná 
zahradního architekta. 

Město musí posílit odbor, který se zabývá přípravou a administrací dotačních projektů. 
Podobně je třeba věnovat zvýšenou pozornost odboru sociálních věcí. Město musí věnovat 
zvýšenou pozornost i otázce, zda zřídit útvar hlavního architekta města. Vzhledem ke 
specifickým podmínkám našeho města byla by tato funkce přínosná. 

Po zkušenostech z tohoto volebního období, kdy zastupitelstvo jen těžko nacházelo ve 
většině řešených problémů shodu, budeme prosazovat poměrné zastoupení politických stran 
a hnutí v orgánech města. 

»Doprava a městské komunikace«, to je další oblast, které věnujeme pozornost. Například 
budeme prosazovat přepravu dětí do 15 let bezplatně. Stav městských komunikací v našem 
městě je neuspokojivý, odhadovaný dluh do oprav a obnovy je 800 milionů Kč. Musí se řešit 
také zadluženost města, každý rok se splácí 100 milionů Kč! Bude třeba hledat další zdroje, 
které by umožnily tento stav změnit. 
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Občany samozřejmě zajímají Sociální a zdravotní služby. Je potřeba zajistit další prostředky 
na modernizaci, rekonstrukce a dostavbu stávajících objektů sociálních zařízení. Je 
bezpodmínečně nutné vyřešit situaci kolem objektu bývalé ubytovny v ulici Čelakovského. Je 
třeba urychleně řešit otázku sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a bydlení 
seniorů. Nový komunitní plán sociální péče ukazuje, že síť sociálních služeb je v našem 
městě velmi dobrá, potřebuje však větší propagaci. 

Jsou u vás žáci, jejichž rodi če nemají na školní ob ědy?  

Ano, takoví žel jsou. Kraj nevyužil možnosti požádat o státní dotace na obědy pro děti 
z chudých rodin. Připravil si vlastní program, který ovšem nebyl schválen krajským 
zastupitelstvem. Ale město využívá jiných možností a ředitelé škol tuto problematiku citlivě 
řeší. Ústecké děti ze sociálně slabých rodin obědy tedy dostávají. 

Vůbec jsou některé skupiny našich nejmenších Ústečanům, které se právě v důsledku 
neutěšené finanční situace svých rodičů nemohou zúčastnit ani školních výletů, lyžařský 
kurzů a podobných školních akcí. Proto chceme prosadit v příštím volebním období, aby 
vznikl dotační titul, fond nebo jiná forma umožňující takové děti podporovat. 

Kapitola »Školství, sport, kultura« zaujímá v našem volebním programu významné 
místo. Malý zájem dětí o technické a přírodovědné obory nepříznivě ovlivňuje budoucí 
přípravu mládeže na obory, které jsou pro zajištění chodu společnosti potřebné. Proto opět 
podpoříme budování školních dílen a pozemků a potřebného polytechnického střediska. 

Problémem začíná být i nedostatečný počet absolventů některých učitelských oborů. Město 
musí pomáhat UJEP při zajišťování potřebného počtu studentů. Náš dům dětí a mládeže 
patří k vynikajícím institucím, překračujícím význam města a kraje. Město musí 
v nadcházejícím volebním období zajistit vybudování víceúčelové sportovní haly, pomáhat 
s dobudováním druhé ledové plochy a vybudováním jednoduchých hřišť pro městskou 
fotbalovou akademii. 

Bude potřebné dořešit situaci kolem Severočeského divadla opery a baletu. Je třeba najít 
jinou formu řízení této instituce. Bude potřeba pozměnit statut Městského kulturního 
střediska, které by mělo převzít úlohu koordinátora kultury ve městě. Město by mělo působit 
na kraj, který je zřizovatelem muzeí a galerií, aby zvážil možnost zřízení krajské galerie 
v našem městě. K posílení patriotismu a k zviditelnění města budeme prosazovat uspořádání 
městských slavností, které by byly především přehlídkou našich kulturních aktivit. Ostatně 
»Ústecké Vánoce« jsou velmi zdařilou akcí. 

Jak je to u vás s kvalitou životního prost ředí?  

Je chvályhodné, že došlo k výraznému zlepšení čistoty ovzduší. Město například 
v současném vegetačním období velmi úspěšně využívá prvky květinové výzdoby. Poněkud 
méně úspěšná je snaha o čisté město. Proto budeme prosazovat zřízení inspektora pořádku 
při městské policii. Jsem přesvědčen, že město by mělo vyřešit stav na náplavce v Krásném 
Březně, která by mohla být prostorem k rekreaci, sportovnímu vyžití a oddechu obyvatel. 
Podobné řešení vyžaduje nábřeží v oblasti Váňova. Je třeba zvážit úpravu střekovského 
nábřeží. Naše zoologická zahrada, která je proslulá, potřebuje nezbytně finanční podporu 
k modernizaci svých zařízení a ke stabilizaci chovů. Naše město má úžasnou výhodu 
v léčivých termálních pramenech. Zkrátka všechny smysluplné snahy o zlepšení životního 
prostředí v Ústí podporujeme. 

V Ústí nad Labem vzniká, ve spolupráci s organizací  Collegium Bohemicum, m ěstské 
muzeum. Kolem toho bylo mnoho obav, aby byla v řádných proporcích a s ohledem na 
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historickou pravdu vysv ětlena úloha místního n ěmeckého obyvatelstva. Takže - co 
nového v muzeu?  

Tato instituce vznikla za vlády politiků ODS. Byl to jeden z pochybných projektů, jakým byla i 
rekonstrukce muzea nebo revitalizace městského parku. Nákladné záležitosti, v konečném 
hodnocení silně předražené a postižené hrozbou sankcí. Navíc naše zadlužené město 
potřebuje investovat finanční prostředky úplně jinde. 

Collegium Bohemicum je institucí, která zastřešuje mnohamilionový dotační projekt, který by 
měl realizovat expozici dějin německého obyvatelstva v regionu. I tento záměr patří mezi 
zbytečně drahé projekty a navíc jeho konečná podoba je stále očekávána s určitými 
obavami, to jste již naznačila. Ve vedení Collegia došlo k personálním změnám. 

Váš hrani ční region umož ňuje oboustrann ě výhodnou spolupráci s n ěmeckými 
sousedy. Jak vypadá spolupráce se saskou zemskou vl ádou?  

Spolupráce se saskou zemskou vládou se vyvíjela do dnešní podoby delší dobu. Sasko totiž 
dlouho nepovažovalo vedení Ústeckého kraje za rovnocenného partnera a některé záležitosti 
řešilo přímo s českou vládou. Časem se však ukázalo, že některé záležitosti bude třeba 
projednat a dohodnout přímo s vedením Ústeckého kraje. A tak dnes existuje dohoda o 
příhraniční spolupráci záchranných sborů, kdy vozidla zdravotnické záchranné služby obou 
států mohou operovat v příhraničních územích podle toho, jak jsou momentálně zásahům 
dostupná. Realizuje se společně celá řada užitečných projektů, funguje spolupráce 
euroregionů, došlo k dohodě o přeshraniční dopravě, kraj pomáhá s propagací Německo-
českého gymnázia v Pirně, spolupracují policie obou států. 

Také KSČM je aktivní v kontaktech s partnerskou Die Linke v  Sasku. Jak se rozvíjí tato 
spolupráce?  

Výraznou osobností při prosazování užší spolupráce mezi Saskem a Ústeckým krajem, a 
stejně tak mezi Die Linke a KSČM, je poslanec zemského sněmu v Drážďanech Hajko Kozel. 
Ten dlouhodobě zajišťoval program společných aktivit. Pracovní týmy z obou stran se 
podílely na celé řadě úkolů při projednávání nových norem, které zajímají obě strany 
(služební zákon, minimální mzda apod.). Vzhledem k možnostem dochází většinou 
k setkávání při akcích německých partnerů, takže jsme se potkávali nejen v Drážďanech, ale 
také v Berlíně a Braniborsku. V současnosti byla spoluprací s českou stranou pověřena jiná 
poslankyně a musím konstatovat, že spolupráce je poněkud menší. 

Hostem hejtmana Ústeckého kraje Old řicha Bubení čka, byl p řed krátkým časem, 
jediný n ěmecký zemský premiér za Die Linke Bodo Ramelow. Vy jste byl p řítomen 
tomuto p řijetí. O čem oba levicoví politici jednali?  

Když ministerský předseda německé spolkové země Svobodný stát Durynsko Bodo 
Ramelow zavítal na návštěvu do Ústeckého kraje, u společného stolu se setkal s hejtmanem, 
jak jste uvedla, také s náměstkem hejtmana Martinem Klikou, krajskou radní Jitkou 
Sachetovou a mnou coby předsedou krajského výboru pro národnostní menšiny. Německý 
ministerský předseda s vedením kraje probral hlavně témata týkající se nedostatku lékařů 
nejen na české straně, ale také problémy v systému vyplácení sociálních dávek pro 
dlouhodobě nezaměstnané a v tuto chvíli mnohdy již nezaměstnatelné. Všichni zúčastnění si 
chválili dosavadní spolupráci obou zemí v oblasti cestovního ruchu. Bylo důležité, že setkání 
se zúčastnil také generální konzul ČR v Drážďanech Jiří Kuděla. Na závěr setkání hejtman a 
předseda durynské vlády přímo u řeky Labe zavzpomínali na povodně v roce 2013. 
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Ve volebním programu se v ěnujete i vylou čeným oblastem, které znamenají p ředevším 
to, že n ěkteří lidé žijí v ubohých podmínkách – a to se píše 21.  století. Jak tento v řed 
odstranit?  

V našem městě se v poslední době v této oblasti dějí věci. Jednak tu byl na návštěvě 
prezident republiky a jednak jedna pronajímatelka, zřejmě jako reakci na opatření města 
v problémových oblastech, zavírá dvě ubytovny plné obyvatel. Zdánlivě se obě události 
města příliš netýkají, pana prezidenta hostí hejtman, ubytovny jsou soukromá záležitost. 
Ovšem 224 lidí musí hledat jiné ubytování. Město byty nemá, většina bytového fondu byla 
rozprodána. Ukazuje se, jak neprozřetelní byli privatizátoři, nebo spíše, že rozhodnutí prodat 
celé bloky firmám, které slibovaly kdeco, byla velká lumpárna. Podívejte se například, jak 
vypadá »moderní bytový fond« a »občanská vybavenost«, včetně okolí, na nynější ústecké 
Masarykově ulici! Lepší to není ani s domy v Předlicích, Na Nivách a jinde. 

Ale sociální pracovnice z magistrátu a z obvodních radnic zabodovaly a všem, kteří projevili 
zájem hledat nové bydlení, s ubytováním pomohly. Bohužel členové některých neziskových 
organizací, které mají v gesci práci s lidmi se sociálními problémy, nejenže nepřiložili ruku k 
dílu, ale navíc pořádali demonstrace a »kulturní akce«. Pan prezident celou záležitost 
s ubytovnami správně ohodnotil, když vyzval, aby klienti ubytoven začali konečně pracovat. 

Žel, jedno ze zasedání městského zastupitelstva, které se zabývalo ubytovnami, proběhlo 
podobně jako zastupitelstva předešlá. Opozice »házela vidle« téměř do všech 
projednávaných bodů. Nejvíce zamrzelo, že neprošla koupě bývalého rektorátu UJEP (KPŠ) 
na Severní Terase. Město tady chtělo vybudovat penzion pro seniory a případně několik 
startovacích bytů pro mladé rodiny. Je nepochopitelné, že pro tento záměr nehlasovala 
starostka obvodu. Podobně dopadl i bytový dům v ulici 1. máje v Krásném Březně, který 
obývá v 15 bytech nezjištěný počet sociálně slabých obyvatel. Město tento »dům hrůzy« 
chtělo vykoupit, opravit a řádně spravovat. Starostka neštěmického obvodu svým 
vystoupením bohužel věci nepomohla. I tady »zvítězili« zastupitelé z opozice, kteří pro tento 
bod nezvedli ruku. 

Zdá se, že problémem Ústí nad Labem také je, že ved ení městských obvod ů 
nespolupracují, až na výjimky, s magistrátem?  

Je to tak. Snad až podzimní volby pomohou. Ukazuje se, že Ústí nepotřebuje vizionáře, 
aktivisty a snílky, ale lidi se zkušenostmi v komunální práci, patrioty a zastupitele, kteří jsou 
schopni potlačit stranické a osobní zájmy a společně pracovat pro lidi z našeho města. Pak 
se snad podaří uskutečnit i vize a sny. 

Proto bych rád vyzval čtenáře a čtenářky - přijďte k volbám a apelujte na své okolí, aby 
nedošlo ke stejnému omylu, který nastal ve volbách předešlých, když lidé dali hlasy naprosto 
neznámým uskupením s lákavými, ale neuskutečnitelnými programy! 

Vidíte n ějaký pokrok, který plyne z podporované a státem dot ované činnosti institucí, 
jež mají za úkol vám pomoci práv ě s vyčleněnými oblastmi? Mám na mysli vládního 
zmocn ěnce, Agenturu pro sociální za čleňování, r ůzné poradny pro dlužníky, projekt 
Re:start aj.  

Nechci paušálně některé neziskové organizace v sociální oblasti zavrhnout, ale ukazuje se, 
že především ty, které se zabývají sociálním začleňováním, jsou vesměs neúspěšné. Je to 
jednak tím, že místo stabilního působení v terénu se utápějí v přípravě a realizování projektů 
či koncepcí, kterými si vylepšují finanční situaci, a vzhledem k tomu, že legislativa je v této 
oblasti málo účinná, míjí se působení většiny těchto organizací účinkem. Jediným přínosem 
někdy bývá to, že zaměstnávají lidi a snižují tak procento nezaměstnaných. 
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Co se týče Agentury pro sociální začleňování, tak Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
neschválilo v červnu dohodu o spolupráci s touto agenturou. Důvodem byly předchozí 
negativní zkušenosti z působení této instituce v našem městě. 

Re:start se z pohledu města poněkud míjí účinkem. Některé podmínky nevyhovují, takže 
nakonec město místo očekávané pomoci bude řešit potřebné zásahy do infrastruktury a 
v sociální oblasti z vlastních zdrojů. Vybydlenou ulici Na Nivách nejde vyřešit za podmínek 
stanovených Re:startem, stejně jako rekonstrukce bývalé ubytovny Čelakovského na sociální 
bydlení nebo zařízení pro seniory. Pokus o poskytnutí teritoriální výjimky bohužel zatím 
nevyšel. Re:start v této podobě městu příliš nepomohl. 

Mohu vás na záv ěr, po jisté záplav ě negativ, požádat o n ěco optimistického?  

Velmi rád. Obyvatelé našeho města si začínají uvědomovat, že nálepka »ošklivého« města 
je někdy cíleným programem škarohlídů, kteří by se rádi dostali k moci. Návštěvníci našeho 
města, kteří k nám přijíždějí, jsou však většinou překvapeni, jak město žije, kolik kulturních a 
sportovních programů je tady realizováno, jak fungují divadla, knihovna, muzeum, zoologická 
zahrada. Jak stoupá úroveň ústecké univerzity a největší regionální nemocnice. Jak 
nádherné okolí město má, termální prameny, jezero Milada či dotovanou lodní dopravu na 
Labi. 

Věřím, že nové zastupitelstvo konečně pochopí, že tu není pro to, aby řešilo osobní ambice, 
ale aby bylo prospěšné obyvatelům města a napomáhalo k zvyšování jeho prosperity. Věřím, 
že noví zastupitelé konečně najdou dost sil, aby spojili síly a mohli po čtyřech letech říci, že 
tu nebyli marně. U toho nynějšího si někteří jedinci takové hodnocení nezasluhují. 

Monika HO ŘENÍ 

 

 

 

Více o kandidátních listinách a kandidátech do 
zastupitelstev m ěst a obcí okresu Ústí nad Labem 

najdete na: 

 www.usti-kscm.cz  
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Lídr Nešt ěmic Miloslav Buldra, stávající zastupitel 

 

ROZHOVOR 

Neštěmice a „Krás ňák“ trápí parkování a bezpe čnost 

Největším problémem městského obvodu Krásné Březno-Neštěmice je podle 
komunistického zastupitele Miloslava Buldry parkování a bezpečnost. Urychleně by se 
podle něj měla vybudovat parkovací místa v Žežické ulici, na Skalce i u zoo. 
V zastupitelstvu pracuje od roku 2002 a na podzim bude mandát obhajovat. 

Jaký vztah máte ke Krásnému B řeznu a Nešt ěmicím?   

Bydlím a žiji v Krásném Březně od roku 1983. A v krásnobřezenské pekárně Inpeko 
pracuji od roku 2002 jako provozní zámečník. Zastupitelem městského obvodu jsem se 
stal také v roce 2002. Z toho vyplývá, že můj vztah k obvodu je více než silný. Jsem 
realista a vím, že obvod má klady i nedostatky. Jsem ale lokální patriot a žiji tady rád.  

Kde má tento obvod svoje plusy a mínusy?  

Mezi mínusy patří krkolomné občanské soužití s ohledem na skladbu obyvatel. Pokud jde 
o klid a pořádek, máme ve všech částech obvodu – v Krásném Březně, Neštěmicích 
i v Mojžíři konfliktnější místa. K tomu mám jen jedinou poznámku, a to, že zákony jsou 
jen jedny a měly by platit pro každého bez rozdílu. Je chybou, že se složitě vymáhají 
a mnohdy zřejmě lidé už rezignovali, protože mají pocit, že to nikam nevede. Chybí 
peníze na investice, což je znát hlavně na stavu chodníků. V obvodu je nedostatek 
parkovacích míst, což je palčivé téma skoro v celém městě. Je vidět zlepšení v možnosti 
volnočasových aktivit pro děti a mládež. Po Mojžíři a Neštěmicích bychom chtěli do 
budoucna znovu založit fotbalový oddíl také v Krásném Březně. 

Co se díky vám poda řilo na obvod ě ve stávajícím volebním období prosadit?  

Spoluprosadili jsme investice do oprav chodníků, do rekonstrukce kabin Fotbalového 
oddílu v Mojžíři, do zmodernizování dětského hřiště v ulici Neštěmická. Díky našim 
hlasům šlo více peněz do údržby zeleně. Rovněž se podařilo vybudovat kabiny pro 
fotbalisty v Mojžíři. Také se snažíme vytvářet podmínky pro zvýšení bezpečnosti 
v obvodu a mnoho dalšího.  
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A co byste cht ěl prosadit pro obvod v následujícím volebním období ?  

Musí se vyřešit kritická situace s parkováním. Budeme prosazovat, aby se konečně po 
15 letech začalo s realizací parkoviště v Žežické ulici, což považuji za velký dluh všech 
předcházejících starostů a vedení radnice. Chceme vyřešit parkování u zoologické 
zahrady, kde zejména o víkendech stojí auta všude možně a okolí kolem hlavního 
vchodu je z dopravního hlediska nebezpečné. Parkovací místa musí vzniknout i na 
sídlišti Skalka. K větší bezpečnosti a pořádku v problémových částech obvodu by mělo 
přispět více strážníků i policistů. Takže budeme prosazovat další služebny státní 
i městské policie na území obvodu. Investovat budeme do oprav chodníků na sídlištích, 
které jsou v dezolátním stavu. Konečně se snad povedlo prosadit, že poprvé budou moci 
v říjnu občané ze sídliště Skalka volit v místě bydliště a nemusí už k volebnímu aktu 
dojíždět do Mojžíře. 

 Životopis 

(Miloslav Buldra se narodil 1. 1. 1958 v Děčíně. Od roku 1983 bydlí v obvodu Krásné 
Březno-Neštěmice. Do komunální politiky vstoupil v roce 2002, kdy byl zvolen do 
obvodního zastupitelstva, kde působí dosud. V jednotlivých volebních obdobích pracoval 
jako člen a předseda kontrolního výboru zastupitelstva a ve stávajícím volebním období 
je předsedou finančního výboru. Je ženatý, má 3 dospělé děti a 4 vnoučata.) 

Zdroj Žít ÚSTÍ 
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Zamyšlení nad letním dětským táborem pod názvem 

PIRÁTI PROTI SNÉ VŮLE 

OD 7.7 – 21. 7. 2018 V HORNÍ SYTOVÉ 

 

                                                          

 

 

Jak bývá už řadu let v čase prázdnin, OV KSČM Ústí nad Labem pod 
vedením Jany Vlkové pořádá letní tábor pro děti a to plných 14 dní.  

Tábor byl letos na stejném místě jako v předcházejícím roce na krásném 
místě v Horní Sytové i s koupáním je to v Podkrkonoší nedaleko 
Jilemnice. 

 Na tábor jsme odjížděli 7. července odpoledne ve složení vedoucích Jan 
Janeček, Soňa Grochalová, Pavel Krouský a já. Cesta trvala dost dlouho. 
Na tábor jsme přijeli až k večeru.  

Příprava na tábor, začíná prakticky hned po skončení tábora. Musí se 
domluvit vedoucí, i jakou budeme pořádat celotáborovou hru.  Letos jsme 
se domluvili, že dokončíme celotáborovku, kterou jsme měli v plánu 
v roce 2016 a museli jsme jí ohledně včasného odjezdu domů ukončit. 
Byla to právě celotáborovka PIRÁTI, tato hra byla již připravené a 
dětem se líbila. Začínalo stavění lodí pro piráty, každý oddíl si musel 
postavit svou a také jí pojmenovat i s názvem a pokřikem. Celí tábor 
probíhal touto hrou, jak vodní bitvou tak i pouštění lodí na Jizeře. Letos 
nám i přálo počasí tak že se děti při hře i dostatečně vykoupali i když 
v Jizeře je voda studená ale čistá. Letos nám přibylo dost mrňat, těch 
bylo 12 a to od 5 do 7 let. Celkem jsme měli 34 dětí. Větší děti od 15 do 
16 let dělali předsedu oddílů. 
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Dále jsme měli i domluvené ukázky hasičů. Na tuto ukázku hasiči byli 
velmi dobře připraveni i dětem půjčili hasičské oblečení včetně přilby a 
dýchacího přístroje. Děti měli možnost, zkusit si jak se obléká a jak se 
vněm pracuje při zásahu požáru nebo při záchraně života. Také jsem 
zařídila jízdu historickým vláčkem. Lokomotiva byla z roku 1913.  Z toho 
děti byli moc nadšeni. Další ukázka byla v továrně na vánoční ozdoby, tam 
si děti zakoupili i různé ozdoby na stromeček. Jinak jsem koupila 
potřebné předměty, aby si mohli večer ozdobu „hvězdičku“ vyrobit sami. 

Jinak se musím především zmínit a poděkovat OV Litoměřicím za půjčení 
auta, bez kterého si to na táboře nedovedu představit. Ještě jednou 
děkuji! 

Také za námi přijela návštěva a to Jaromír Kohlíček europoslanec dětem 
přivezli odměny. Dále se za námi zastavil předseda okresu Litoměřice 
Josef Šenfeld, který přivezl dětem dobroty i sponzorský dar, také 
přijela i Gabriela Hubáčková. Další poděkování si zaslouží i hejtman 
Oldřich Bubeníček za odměny pro děti. 

A co na závěr. Všichni byli na táboře spokojeni a příští rok pojedou 
znova. V roce 2019 (i když jsem říkala, že na tábor nepojedu) po 
přemlouvání dětí zase pojedu, přece je nemohu zklamat. Termín zatím 
nemám, ale pojede se zase začátkem července na stejné místo to je 
Horní Sytová  - Víchova nad Jizerou. 

                                                                           Jana Vlková 

hlavní vedoucí tábora 
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Několik fotografií z tábora 
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Úkoly OV KS ČM a ZO KSČM (SSK) na m ěsíc září 2018. 

 

1.   Na úrovni OV KS ČM: 

• projednat závěry a úkoly vyšších stranických orgánů do podmínek okresu 
• zajistit dokončení úkolů k zajištění volební kampaně do obecních zastupitelstev 

dne 5. a 6. října 2018 
• zajištění plánovaných kulturně společenských akcí v okrese k volbám do obecních 

zastupitelstev 
 
2.   Ve výborech ZO KS ČM a SSK:  

• projednat závěry a úkoly vyšších stranických orgánů do působnosti ZO a SSK 
• zajistit úkoly stanovené pro volební kampaň v okruhu své působnosti 
• maximální pozornost získání hlasů pro naše kandidáty do obecních zastupitelstev 
 

3.   Na členských sch ůzích a stranických skupinách:  

• projednat a rozpracovat úkoly stanovené vyššími stranickými orgány do podmínek 
ZO KSČM, SSK  

• zajistit stanovené úkoly k volební kampani pro obecní volby dne 5. a 6. října 2018.  
• maximální pozornost věnovat získání hlasů pro naše kandidáty do obecních 

zastupitelstev 
• projednat a schválit plány práce na II. pololetí roku 2018 

 
4.   Ekonomické otázky:  

• pokračovat ve výběru členských příspěvků na 2. a 3. čtvrtletí roku 2018 
• projednat přípravu rozpočtu ZO KSČM a stranické skupiny na rok 2019 

 
5.   Významná výro čí: 

1. září 1939                          začátek II. Světové války 
8. září 1943                          poprava Julia Fučíka 
29. - 30. 9.1938                    podepsání Mnichovské dohody 
 
6.   Akce na zá ří 2018: 

3. září 2018     od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a SSK - zasedačka č. 16 
8. září 2018     od 10,00 hodin turnaj v pinčesu a šipkách                - Apollo 
27. září 2018 od 15,00 hodin 10. zasedání VV OV KSČM       - kancelář předsedy OV 
 
Během září individuální volební kampaň ke komunálním volbám, ZO KSČM, SSK a 
kandidáti do zastupitelstev za KSČM v místě působnosti. 
 
7.  Akce v říjnu 2018 :  

1. října 2018 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a SSK   - zasedačka č. 16 
od 1. října do 4. října 2018 Volební stánek v podloubí u Lidického náměstí. 
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Srpnová facka z východu p řišla t řicet let 
po té západní 

 

21. 08. 2018 14:34:44 

Všechna média dnes připomínají neomluvitelnou invazi cizích vojsk do našeho teritoria v roce 68. Pouze Albánci a 
Rumuni k nám nevtrhli a „enderácká“ vojska zůstala doma „na značkách“ v záloze. 

 

Jinak jsme tu před padesáti lety měli ozbrojence ze všech členský zemí Varšavské 
smlouvy. 

Nikde jsem neslyšela ani nepřečetla zmínku o osmdesátiletém výročí broušení zubů 
Adolfa Hitlera na naše území. Marně se tehdy, také v srpnu, československá vláda, v 
čele s Milanem Hodžou snažila uklidnit hladovou Říši. Expandující nacisté se nespokojili 
s Benešovo nabídkou hospodářské pomoci, smířlivým návrhem na zrovnoprávnění 
češtiny s němčinou nebo na velkorysé zvýšení počtu německých úředníků. Výsledkem 
česko-německé nedohody byla zářiová zrada bratrských mocností Itálie, Francie a Velké 
Británie. V Mnichově souhlasily s rozbitím demokratického Československa. Spoléhaly 
na uklidnění „náckovské“ bestie po spolknutí kusu naší země. Té s jídlem narostla chuť a 
o pár měsíců později, v březnu 39, nás sežrala, tedy anektovala, totálně a Mnichovskou 
dohodou si utřela..krvavou pusu. 

Dopady obou katarzních událostí měly fatální následky. Rozdílně krvavé a rozdílně 
dlouhé pikání za politiku ústupků. Mnichovská dohoda je příkladem strategie strkání 
hlavy do písku, páchané ve jménu nadřazeného dobra. 

Je lehké kritizovat odpovědné politiky a diplomaty za málo razantní řešení historické 
šikany. Nikdo si nedovede představit jejich obrovskou zodpovědnost, informační zmatek, 
predátorský tlak okupantů mísící se s otazníky, naštvaností, bezbranností a strachem 
československé veřejnosti. 

Každopádně všechny ponižující invaze mají pro malý národ za následek neskutečné 
množství pobitevních generálů a málo nezrádných mocností v zádech. 

Jsem ráda, že jsou „zachvatčici“ od nás pryč. Ovšem dnešní monotematická démonizace 
Ruska, jako jediného, invazně nadčasového Velkého Bratra, mi přijde, korektně řečeno, 
trochu předimenzovaná. 

Dávejme pozor na všechny světové strany. Putin před třemi dny zvesela tančil v 
Rakousku na svatbě tamní ministryně zahraničí, před tím, než vyrazil za Angelou do 
Německa. Trump se nedávno objímal s Kimem a včerejší invaze (turistická!) Číňanů mi 
bránila nadechnout se při procházce Českým Krumlovem. 

 

Autor: Hana Š ťastná  

Zdroj: https://hanastastna.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=675843 
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Z činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje 

Výbor pro národnostní menšiny byl ustaven na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Ústeckého 
kraje po volbách v roce 2016. Jeho složení je 15 členné, 8 zástupců národnostních menšin ZÚK  
a 7 krajských zastupitelů. V tomto výboru jsou zastoupeny tyto národnostní menšiny:  Židovská 
obec Teplice, Slovenská národnostní menšina, Romská národnostní menšina, Maďarská 
národnostní menšina, Vietnamská národnostní menšina, Německá národnostní menšina, 
Bulharská národnostní menšina, Ruská národnostní menšina, Ukrajinská národnostní menšina. 
Výbor se schází dle schváleného plánu práce na kalendářní rok pravidelně každý měsíc. Na 
jednání výboru jsou pravidelně přizváváni zástupce Integračního centra začleňování cizinců 
Ústeckého kraje, Romský koordinátor Ústeckého kraje. Jedenkrát za rok je společné zasedání 
s komisemi a výbory statutárních měst Most, Chomutov, kde se připravují pravidelné akce. 

Během uplynulých dvou let jsme se zabývali podporou kulturních aktivit jednotlivých 
národnostních menšin jak finančně tak organizačně. Příkladem může být pravidelné vyhlašování 
„Nejlepšího středoškolského studenta národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji“. Další 
pravidelnou akcí Výboru je organizování „ Barevného regionu“ kdy se do Ústí nad Labem sjedou 
všechny národnostní menšiny a prezentují veřejnosti své kulturní tradice a gastronomii na 
Lidickém náměstí. 

Pravidelně podporujeme akce kulturního i vzdělávacího programu jednotlivých národnostních 
menšin například Vietnamská národnostní menšina organizuje „ Vítání lunárního roku“, přehlídky 
vietnamských písní, fotbalový turnaj mezi vietnamskou komunitou a našimi občany. Maďarská a 
Ruská národnostní menšina zase spolupracují s teplickými lázněmi, kde pořádají za naší podpory 
řadu akcí. Slovenská národností menšina za naší podpory organizuje v krajské knihovně besedy 
se Slovenskými spisovateli, s Trmickým zámkem přehlídku ručních prací spojených s kulturním 
programem. Bohatou činnost za naší podpory téměř v celém Ústeckém kraji vyvíjí Židovská 
obec, organizují přednášky o holocaustu ve školách, obrovská akce je každý rok ve spolupráci 
s Domem kultury v Ústí nad Labem organizování připomínek holocaustu pro žáky a studenty 
škol. Dále obrovský kus práce věnují péči o vlastní hřbitovy a velmi užiteční jsou také v sociální 
oblasti. Romové se soustřeďují na přehlídky tanečních a pěveckých souborů, které jsou hojně 
navštěvování. Nově začleněná Ukrajinská národnostní menšina se zaměřuje na rozvoj jejich 
kultury v našem kraji, kde organizují za naší podpory kulturní přehlídku. Bulharská menšina 
pravidelně organizuje návštěvu v Mikulčicích při příležitosti příchodu slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje, kterou zaštiťuje bulharská obec nebo též akce k státnímu svátku Bulharska a 
dalších významných výročí pro Bulharskou národnostní menšinu. 

Kulturně – společenský akcí je ale mnohem více, všechny organizace ve své činnosti jsou velmi 
aktivní. Tyto všechny akce se pravidelně projednávají na zasedání výboru, snažíme se tyto 
aktivity podporovat organizačně i finančně z Ústeckého kraje. Propagujeme činnost 
národnostních menšin Magazínu pro národnostní menšiny, který 1x ročně vydává Ústecký kraj 
k propagaci, informovanosti o činnosti národnostních menšin zastoupených v tomto výboru.  
Samozřejmě v dalším období budeme v podpoře těchto činností pokračovat, jelikož jsme 
přesvědčeni, že tato cesta integrace cizinců do naší společnosti je důležitá a velmi potřebná. 

                                                               

Předseda výboru Pavel Vodseďálek 
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Citáty osobností sv ěta 
"Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje." -- Oscar Wilde  
 
"Poznání je neskonale cennější než všechny požitky světa." -- Sokrates  
 
"Rozhodl jsem se být šťastný, protože je to dobré pro mé zdraví." -- Voltaire  
 
"Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít." -- Leonardo Da Vinci  
 
"Pravdou je, že školy opravdu nevyučují nic, kromě toho, jak poslouchat příkazy." -- John Taylor Gatto 
 
"Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží." -- Mark Twain  
 
"Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit." -- Honoré De Balzac  
 
"Vyslyš každého, ale ponech si svůj úsudek." -- William Shakespeare  
 
"Noviny jsou zlo" -- Honoré De Balzac  
 
"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou." -- Jan 
Ámos Komenský  
 
"Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil." -- Karel Čapek  
 
"Člověk, který přichází s novou myšlenkou je blázen do té doby, než jeho myšlenka zvítězí." -- Mark Twain  
 
"Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým." -- Honoré De Balzac  
 
"Panovník, který ve své zemi nerozpozná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti." -- Niccolo 
Machiavelli  
 
"Rozum nepochopí zájmy srdce." -- Luc de Clapiers de Vauvenargues  
 
"Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil." -- Robert Burns 
 
"Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy." -- Honoré De Balzac  
 
"Váš život, čas a mozek by měl patřit vám a ne nějaké instituci." -- Grace Llewellyn  
 
"Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné." -- Antoine de Saint-Exupéry  
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Chceme prosadit do roku 2022 

 
• MHD zdarma pro děti do 15 let 
• Parkovací domy na sídlištích 
• Příspěvek 2000 Kč pro prvňáčky 
• Levné bydlení pro seniory a rodiče samoživitele 

v Hoření ulici 
• Vznik moderního aquaparku na Klíši 
• Efektivní hospodaření města a skoncování s jeho 

rozkrádáním 
• Rozvíjet cyklodopravu ve městě a okolí 
• Zavedení elektronického odbavovacího systému 

v MHD 
• Free Wi-Fi na dalších místech města 
• Zamezíme příchodům dalších nepřizpůsobivých do 

města 
• Ekologickou obměnu trolejbusů MHD 
• Rozšířit kapacity Mateřských škol 
• Více zeleně ve městě, zlepšení údržby parků a úklidu 
• Rozšíření dotačních a grantových titulů pro seniory 
• Maximální využití evropských a dalších dotací ve 

prospěch města 
• Větší bezpečnost a více strážníků či kamer v ulicích 
• Podporu univerzitě jako strategické součásti města 
• Více míst v domovech a penzionech pro seniory 
• Rekonstrukce základních škol 
• Vznik rekreační zóny na Střížovickém vrchu 


