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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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Komunální volby jsou za dve řmi 

Vážení a milí čtenáři: 

V měsíci říjnu 2018 budou po 4 rocích opět volby do obecních zastupitelstev měst a 
obcí, které významně ovlivní život v našem městě. Ve stávajícím volebním období 
nebyla činnost našich zastupitelů žádná procházka růžovou zahradou. Došlo k rozpadu 
původně ustanovené koalice ve městě a na jednotlivých obvodních radnicích, na malé 
zájmové skupiny a nepodařila se řada dobrých nápadů prosadit. Naši zastupitelé se 
snažili být platnými zastupiteli, kteří podporovali dobré věci ku prospěchu našich 
spoluobčanů. Naši zastupitelé se přidali k části zastupitelů, kteří se snažili zprůhlednit 
hospodaření města a také se snažili maximálně možný objem finančních prostředků 
města investovat do oblasti sportu pro děti, mládež, kulturu a další oblasti.  Dále se 
podporovala postupná rekonstrukce zanedbaných školských zařízení, podpora rozvoje 
sociální politiky města a samozřejmě podpora našich seniorů. 

Pro zajištění dobrého fungování Zastupitelstva města Ústí nad Labem jsme podpořili 
vznik funkční rady města. Podpořili jsme dovolení PaedDr.  Květoslavy Čelišové do rady 
města se zodpovědností za sociální politiku, činnost seniorů a řešení podpory 
základního školství v Ústí nad Labem. Není to v současném rozjitřeném stavu mezi 
zastupiteli žádná klidná práce. Přesto mi dovolte, v tomto krátkém článku, poděkovat ji 
za její odváděnou práci, která přispívá k chodu města a v řadě případů ke zklidnění 
situace. 

Čeká nás nelehký úkol obstát v podzimních komunálních volbách, abychom mohli 
pokračovat v nastoupené cestě ke zlepšení životních podmínek v našem městě a 
zkvalitňování práce zastupitelstev na obvodech a magistrátu ku prospěchu našich 
spoluobčanů. Utvoří se řada uskupení před volbami, které budou tvrdit, jak to tady dají 
do pořádku, změní celé dění ve městě a na obvodech atd.  

Zastupitelé za KSČM v této nelehké době prokázali, že patří k těm, kteří dokážou pro 
město a jeho obyvatele odvést kus poctivé práce. Pro nastávající volební období budou 
sestaveny kandidátní listiny tak, aby ti, kteří budou případně zvoleni, byli schopni 
zaujmout i zodpovědná místa ve vedení města. Výsledek voleb bude v rukou Vás voličů, 
zda podpoříte naše kandidáty, naše volební programy. Ty budou zpracovány a budete 
včas s nimi seznámeni. Věřím, že všichni naši členové, sympatizanti pomohou 
přesvědčit své příbuzné a známé, aby šli k volbám a dali hlas právě našim kandidátům 
za Komunistickou stranu Čech a Moravy v okrese Ústí nad Labem. 

 

 
Pavel Vodseďálek 

předseda OV KSČM v Ústí nad Labem 
 
 
 



4 

 

 
Shrnutí XVI. ro čníku Stoln ě  - pinčesového turnaje 

V pořadí již XVI. ročník stolně-pinčesový turnaje je za námi. Uskutečnil se 
v termínu od 16. 3. – 18. 3. 2018. Vlastní turnaj probíhal v sobotu 17. března v Ústí 
nad Labem. 

V sobotu ráno probíhal dětský turnaj, kterého se zúčastnilo 8 dětí. Mezitím se 
dospělí registrovali, po obědě se uskutečnilo rozdělování do pěti výkonnostních skupin. 
Turnaj to byl dlouhý, hrálo se skoro až do 18:30 hod. Mezitím, co se sčítaly výsledky. 
Hráči po lítém boji odpočívali.  Za chvíli následovalo vyhlášení výsledků: 1. skupina a 
zároveň absolutní vít ěz turnaje – Pavel Riedel, 2. skupina – Pavel Kvasni čka, 3. 
skupina – Zdenek Jelínek, 4. skupina – Jan Gazda, 5 . Skupina – Marcel 
Lichtenberg.  Výherci obdrželi hodnotné ceny, pohár a diplom. Turnaje v kategorii 
dospělých se zúčastnilo 52 hráčů 

V 19:00 byla zahájena beseda, které se zúčastnil Pavel Vodseďálek, předseda 
OV KSČM Ústí nad Labem a PaeDr. Petr Brázda, zastupitel města Ústí nad Labem. 

Debata byla velmi zajímavá. Probíraly se především aktuální témata financování 
regionálního sportu z rozpočtů Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem.  

Stolně – pinčesový turnaj by se nemohl uskutečnit bez finanční podpory OV 
KSČM Ústí nad Labem, Ústeckého krajského výboru KSČM, a poslance Evropského 
parlamentu Ing. Jaromíra Kohlíčka, Csc., za což jim patří naše velké poděkování. 

Letošního XVI. ročníku se celkem zúčastnilo 100 účastníků z celé ČR a již se 
všichni těšíme na ročník příští. 

Za pořadatele Jan Janeček a František Minárik 
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RUBRIKA zastupitel ů měst, městských obvod ů a obecních zastupitelstev 

Jak zabránit mladým aby odcházeli z Ústí. 
Demografická prognóza není k statutárnímu městu příliš příznivá. Pokud se výrazně 
nezmění současný trend, město kolem roku 2035 bude mít někde kolem 70 tisíc 
obyvatel. Odcházejí mladí ve věku do  t ř i c e t i  let. Kam? Praha, zahraničí, města, 
kde je lepší příležitost k výdělku a životu obecně. 

Možné příčiny? 

1. Málo příležitostí k uplatnění v některých profesích 
2. Obecně nižší platy než v jiných městech 
3. Malá atraktivita města 
4. Skladba obyvatelstva 

Ad 1. I když počet nezaměstnaných v poslední době hodně poklesl, je tady jiný problém, 
volná místa nejsou zpravidla atraktivní, převažují místa v nižších platových pásmech. 
Podařilo se zaměstnat i celou řadu dlouhodobě nezaměstnaných na nízko 
kvalifikovaných pracích prostřednictvím obvodů. 

Poněkud se zastavil příliv nových investorů. Město sice pracuje na nové průmyslové 
zóně „Předlice Jih“, ale ani tato zóna nebude řešit potřeby, které by město k udržení 
nebo růstu počtu obyvatel potřebovalo. Nedaří se zatím řešit co s brownfieldy 
(braunfíldy). Uvědomme si, že velcí zaměstnavatelé v Ústí po roce 1989 postupně 
skončili, Chemička, Setuza, Tonaso, to je dnes jen odvar někde na 30ti%. Nevyužité 
jsou i středně velké podniky, Chemopharma, Vlnola, Armaturka a menší Fruta, ZPA, 
sklárna, malé Zahradnický podnik, OSP, Loděnice. Zmizela šachta a později 
Rekultivace, Tlaková plynárna. Nové podniky v předlické zóně příliš zaměstnanců 
nemají. Pravda rozšířily se služby (obchody, restaurace), je tady více škol, největším 
zaměstnavatelem je Krajská zdravotní, a.s., Statutární město s příspěvkovými 
organizacemi, úřady a banky. 

Město se snaží dostat k nám některá perspektivní odvětví moderního průmyslu. Je 
nakloněno jakýmkoli aktivitám privátního sektoru, které povedou k zisku dalších 
pracovních míst. Samo město se snaží rozšířit počty míst, které mohou obsadit 
dlouhodobě nezaměstnaní. Veřejně prospěšné práce, Asistenti prevence kriminality, to 
jsou pracovní příležitosti, které dotuje stát, ale o jejich počty je třeba výrazně vyjednávat. 
Podobná je situace ve školství, kde vznikají nová místa pro asistenty pedagoga. I tady 
se o počet těchto míst musí bojovat. Bohužel statistiky ukazují, že vzhledem k četnosti 
problémových jevů, je Ústí v těchto získaných počtech pracovních míst podhodnoceno. 
Bohužel hodně tradičních podniků v privatizačním opojení, nenašlo kvalitní vlastníky a 
zaniklo, tím město přišlo o pracovní příležitosti. Blýská se na lepší časy a město hledá 
využití pro brownfieldy. Navíc je tu celá řada dobrých firem, se kterými je město 
v kontaktu a snaží se o jejich podporu. 

Město pracuje na nové verzi územního plánu, kde bude jasnou prioritou vytvoření 
prostor pro nové podniky, které by mohly přinést kvalitní pracovní místa. 

Ad 2.  Platy, až na výjimky, patří v průměru k těm v republice spíše nižším. Je to dáno 
malým počtem pozic, které jsou finančně atraktivní.  
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V této oblasti město příliš možností nemá, ale přece jen. Patří k jednomu z největších 
zaměstnavatelů, protože kromě magistrátu jsou tady obvody, Dopravní podnik, divadla, 
muzeum, archiv, informační středisko, ZOO, DK a kulturní středisko, městské služby, 
Dům dětí a mládeže školy a školky, domovy seniorů, některé městské sociální služby, 
kde ve velké většině jsou lidé placeni z rozpočtu města. Ten letošní počítá s  navýšením 
platů. Město navíc posiluje i rozpočet pro neziskové organizace, kde část dotací slouží 
k uspokojování platových požadavků. 

Ad 3.  Město dlouhodobě trpí na zápornou propagaci, jak ze strany některých politiků, 
tak ze strany tisku, a dalších médií. Město je často, respektive některé části města, 
vybíráno do filmů, seriálů apod., ovšem v lokalitách, které, bohužel, dobrou reklamu 
nepřináší. Vzpomeňme na některé „aféry“, Matiční, ROP, akce zájezdů do míst 
největších tunelářů, negativně působí i povodně, ale i vybydlené lokality, se kterými 
město není schopno příliš cokoliv řešit. Podívejme se na Sektorové centrum, majitelé 
nechali zpustnout, a nakonec město má platit nehorázné sankční částky. Vedle je 
interhotel Máj, ostuda, leč musíme chodit po špičkách, aby se někdo na městu nezahojil. 
Bohužel není dořešena ani situace kolem Mariánského mostu. Nástupnická organizace 
po Hutních montážích Ostrava stále požaduje likvidační peníze na městu. To navíc stále 
splácí dluh, který odložilo někdy v roce 2005 tehdejší vedení, jako dárek pro své 
následovníky, Ten dluh byl někde kolem miliardy a splácet se bude ještě hodně dlouho. 
Proto městu chybí peníze na to, aby ještě více zatraktivňovalo nejen centrum, ale i 
okolní čtvrti. Proto nemáme aquapark, proto jdou pomalu rekonstrukce lázní. Termální 
prameny jsou jinak do budoucnosti úžasnou příležitostí jak zvýšit atraktivitu Ústí. Jen co 
se město trochu postaví na nohy. Město má smůlu na politiky, kteří by svému městu 
sloužili jako patrioti. Hodně jich tady vyrostlo a skončilo v Praze.                 Washingtonu 
nebo Chicagu. Malou aktivitu, ve prospěch města vyvíjejí poslanci a senátoři z Ústí, 
podobně by mohli aktivně napomáhat krajští zastupitelé. Samostatnou kapitolou jsou 
vztahy v městském zastupitelstvu a malá součinnost města s obvody. 

Ve městě se mnohé změnilo k lepšímu. Centrum, až na „METRO“ pod Krajským úřadem 
je dostavěno, podařilo se dobře zahladit škody po náletech z konce války a demolicích 
v sedmdesátých létech minulého století (Špalíček vedle spořitelny, Palác Zdar, 
Interhotel Clarion, budova banky, rekonstrukce Větruše, dostavba stadionu, 
rekonstrukce zimního stadionu, rekonstrukce muzea, bazénu, méně se povedlo Fórum, 
rozporné hodnocení je o žlutém domě vedle divadla. Úžasným pokrokem je budování 
univerzitního kampusu, dlouho budovaná dálnice je téměř dokončena a funguje. 
Masarykova nemocnice je také v novém. Čeká se na zahájení výstavby krajského 
soudu. Nenahraditelnou škodou je likvidace Vrbenského lázní a některých hřišť ve 
městě. Jedná se o výstavbě druhé ledové plochy a multifunkční sportovní haly, 
připravuje se modernizace lázní Klíše.  Město dobudovalo síť trolejbusových tratí a 
nakoupilo moderní trolejbusy a autobusy, připravuje moderní odbavovací systém. 
Bojujeme o stanici vysokorychlostní železnice, řeší se nová koncepce autobusového 
nádraží. Výrazně se zlepšila péče o zeleň, květinovou výzdobu a čistotu ve městě a 
obvodech. Obvodům se daří budovat nová hřiště, opravují cesty a chodníky. U škol jsou 
budována nová hřiště, školy se postupně zateplují a rekonstruují. Vznikla komise rady 
pro urbální rozvoj, která spolupracuje s hlavním architektem města na vylepšení obrazu 
města, pracuje skupina, která připravuje koncepci k regulování reklamy, město se snaží 
o propagaci na výstavách a veletrzích cestovního ruchu. Velmi dobrým příkladem 
propagace města je pořad ČT o jednom z nových majitelů bývalé Šichtovky, firmy 
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Glencor. Jednak chtějí navázat na tradice Schichtovými tradičními výrobky, (mýdlo 
s jelenem, oleje, prací prostředky) a hlavně patriotismem k našemu městu. Chtějí se 
podílet na tom, aby se Ústí opět dostalo na nejvyšší evropskou úroveň, jak tomu bylo 
právě za Schichtových časů. Jedním z prvních počinů byla jejich návštěva u primátorky 
města, kde přislíbili pomoc při vytváření pozitivního obrazu města. Podporují fotbal a 
hokej, tedy dvě sportovní odvětví, která v těch „zabydlených městech“ slouží nejen 
k zábavě, ale i k posilování příslušnosti obyvatel ke svému městu. Město činí potřebné 
kroky k tomu, aby k atraktivitě a k odpočinku, nebo zdravé aktivitě, už brzy sloužilo 
jezero Milada. To bude, spolu s dobudovanými lázněmi na Klíši patřit k chloubě našeho 
města. Jedním z nejlépe fungujících systémů podpory sportu, volnočasových aktivit, 
kultury, sociálních služeb v naší republice se může naše město právem pyšnit. Díky 
tomu může u nás téměř každé dítě nebo mladý člověk aktivně sportovat, mohou se tady 
uskutečňovat takové akce jako Půlmaraton, velká cena v boxu, Albim cup jeden 
z nejlépe obsazených dorosteneckých turnajů u nás, fotbalová nebo hokejová utkání 
reprezentace, Velká cena v atletice, ale i tradiční Porta, tance, nebo i mezinárodní 
soutěž mladých pianistů. Máme tady celou řadu vynikajících středních škol, začíná se 
prosazovat i Univerzita. Město uvažuje i o nové tradiční akci Městské slavnosti, které by 
měly být nejen přehlídkou kultury z našich zdrojů, ale mělo by se stát tradicí, která posílí 
patriotismus k našemu městu. 

Ad 4.  Město je atypické mezi krajskými městy. Po roce 1945 se zde téměř zcela změnilo 
složení obyvatel. Přišli lidé z celé republiky, jen část zde ale zůstala a trend výměny 
pokračoval déle než 20 let. Městu uškodila nepromyšlená privatizace bytového fondu 
po roce 1989. Některé čtvrti doslova doplatily na aktivity spekulantů s byty, a tak se do 
města přistěhovalo velké množství nových obyvatel, bohužel značná část z nich jsou 
nepřizpůsobiví, městu nic nepřináší. 

Město se snaží napravit chybný privatizační prodej oblasti Na Nivách, kde vykoupilo 
zpět zdevastované domy a hledalo nejvhodnější dotační titul, aby po demolici mohlo 
bez omezujících podmínek prostor dále, brzy a účelně využít. Protože se takový dotační 
titul nepodařilo najít, zastupitelstvo schválilo provést asanaci z vlastních zdrojů.   
Podobný osud bude čekat některé vybydlené domy v Matiční nebo v Předlicích. 
Bohužel, pravděpodobně i Interhotel Máj, některé objekty v Pražské ulici. Město se 
připojuje k okolním městům a vyhlašuje opatření, kterým se v místech s vyšším 
výskytem problémového chování obyvatel přestává poskytovat příspěvek na bydlení a 
další sociální dávky. Jednak tím zabrání přílivu nových vesměs nezaměstnatelných 
skupin z jiných měst, přispěje se ke zklidnění některých problémových lokalit a časem 
se i zhodnotí majetek vlastníků bytů v širším okolí. Město také chce část bytů vykupovat 
a tím si zajistit skladbu obyvatel. 

Zabránit odchodu, především mladých obyvatel města bude i pro další volební období 
jeden z největších úkolů. Je třeba myslet na mladé, přizpůsobit některé aktivity jejich 
naturelu a přestat chápat Ústí jako ošklivé průmyslové město. To dávno neplatí, zlepšil 
se vzhled, zlepšily se služby, rostou i příležitosti k uplatnění v zaměstnání nebo 
podnikání.  

PaedDr. Petr Brázda, zastupitel statutárního města Ústí nad Labem 
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Kde všude mohou úste čtí senio ři získávat slevu. 

Dopravní podnik m ěsta Ústí n.L.  

Od 62 let základní jízdné sníženo na 10 Kč.  Od 70 let jízdné zdarma. V obou případech 
se věk prokazuje občanským průkazem.  

Muzeum m ěsta Ústí nad Labem 

Od 70 let vstup zdarma, příjemci důchodu a majitelé Senior pasu do 70 let slevy. 

FK Ústí n.L., HC Slovan  Ústí n.L. 

Vstup od 70 let zdarma, v pokladně vyzvednout bezplatně vstupenku.  

Basketbalový klub Ústí n.L., Volejbalový klub Ústí n.L. 

Slevy vstupného pro seniory 

Severočeské divadlo opery a baletu, D ům kultury 

Na některá představení a na další kulturní akce mívají Kluby seniorů zlevněné 
vstupenky. Je třeba navštívit některou akci seniorů v Domě kultury a informovat se o 
možnostech účasti na některých aktivitách (Kurz počítačových dovedností, kurz paměti, 
výtvarný kroužek, atd.) 

Plavecká hala, M ěstské lázn ě, Lázně Brná 

Sleva od 62 let. 

 

Na X. sjezdu KS ČM dne 21. 4. 2018 v Nymburce nás zastupují 

 

   

Pavel Vodse ďálek, Jan Jane ček a Martin Trnovec 
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                Úkoly OV KS ČM a ZO KSČM (SSK) na m ěsíc duben 2018. 
 
 
1. Na úrovni OV KS ČM: 

• kontrola zajištění akcí na I. pololetí 2018, oslava Svátku práce 1. máj, 73. výročí 
osvobození, Pietní akt v Terezíně, dětský tábor 

• kontrola naplňování úkolů stanovených v POZ zajištění komunálních voleb na 
podzim 2018 

• seznámení se se závěry X. Sjezdu KSČM ze dne 21. 4. 2018 v Nymburce 
 
2. Na úrovni ZO KS ČM a stranických skupin: 

• Zabezpečit úkoly stanovené na I. pololetí roku 2018 
• Zhodnotit činnost zastupitelů za KSČM, projednat stanovené úkoly v 

personálním obsazení kandidátních listin do obecních voleb v roce 2018 
• zpracovat obsazení okrskových volebních komisí na komunální volby v roce 

2018 
• seznámit se se závěry X. Sjezdu KSČM z 21. 4. 2018 
 

3. Na členských sch ůzích ZO KSČM a stranických skupinách: 
• Zabezpečit úkoly k plánovaným akcím na 1. pololetí roku 2018 
• zhodnotit zastupitele KSČM v okruhu působení ZO KSČM 
• projednat, schválit návrhy na kandidátní listiny KSČM do obecních voleb v 

okruhu působení ZO KSČM či SSK 
• projednat, schválit obsazení okrskových volebních komisí v okruhu působnosti 

ZO KSČM, SSK 
• seznámit se se závěry X. Sjezdu KSČM z 21. 4. 2018 

 
4. Ekonomické úkoly: 

• výběr příspěvku členů za I. a II. Pololetí roku 2018 
• zabezpečit výběr mimořádného členského příspěvku k X. Sjezdu KSČM 

 
5. Významná výro čí: 

• 5. dubna 1943                                       vyhlášení Košického vládního programu 
• 12. dubna 1961                                     let prvního člověka do vesmíru 
• 22. dubna 1870                                     narození V.I. Lenina 

 
6. Akce na duben 2018 : 

•   3. dubna 2018 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a SSK  zasedačka  
• 12. dubna 2018 od 15,00 hodin 5. zasedání VV OV KSČM    kancelář předsedy  
• 17. dubna 2018 od 15,00 hodin zasedání VSK OV KSČM         zasedačka OV  
• 19. dubna 2018 od 15,00 hodin 3. zasedání pléna OV KSČM    zasedačka OV  

 
7. Akce na kv ěten 2018: 

• 1.květen  2018           od 10,00 hodin    oslava Svátku práce         Městské sady 
• 3. května 2018           od 15,00 hodin    5. zasedání VV OV KSČM     zasedačka  
• 7. května 2018           od 15,00 hodin    porada předsedů ZO a SSK   zasedačka  
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  Životní výročí ZO KSČM   

                         duben 2018             

        

Jana Machyniaková 1.ZO 76     

Růžena Skokanová 13.ZO 92 
 

     

Karolína Horáková 13.ZO 91     

Jiří Kajzr  13.ZO 78     

Pavel Kocman 24.ZO 24     

Věra Křížová  24.ZO 88     

Jiří Votruba  28.ZO 75     

Jiří Čmuchař  28.ZO 85     

Marta Homolková 3.ZO 86     

Pavel Čihák  31.ZO 73     

Pavel Matouch 31.ZO 66     

František Štrébl 35.ZO 74     

Helena Koutová 42.ZO 84     

Jaroslav Slavík 44.ZO 66     

Alena Loudová  44.ZO 63     

Josef Sklenička 44.ZO 70     

Jan Janeček  5.ZO 35     

Růžena Vágnerová 51.ZO 76     

Václav Bastl  51.ZO 87     

Květoslava 
Čelišová 52.ZO 72     

        

        

        

        

        

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

                  

 

 

 


