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Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Ústí nad Labem. 
 
                                                              V Ústí nad Labem dne 24. listopadu 2020. 
 
Vážené soudružky, vážení soudruzi. 
Vzhledem k tomu, že současná situace je pro naši práci trochu složitá a neumožňuje 
nám běžnou stranickou práci, dovoluji si tě oslovit alespoň tímto způsobem a přinést 
tak aktuální informace. Od posledního zasedání VV a pléna OV KSČM v Ústí nad 
Labem se fakticky naše činnost soustředila pouze na telefonní spojení, sms nebo 
emaily. Nicméně se událo několik událostí, o kterých vás chci informovat. 
 
ÚV KSČM a XI. Sjezd KSČM: dostali jsme informaci o tom, že XI. Sjezd se 
odkládá na listopad 2021 s odůvodněním, že je uzavřena smlouva s Výstavištěm v 
Brně a to nám umožňuje konání až v listopadu 2021, respektive při uspořádání XI. 
sjezdu jinde, dojde k porušení smlouvy a budeme platit pokutu. 
Městský výbor Brno nám ovšem zaslal otevřený dopis, kde konstatují, že sjezd lze 
uskutečnit v jiných termínech. Proto jsme se jakožto ÚKV KSČM k tomu připojili. 
Domnívám se, že pokud to situace umožní, tak není nutné XI. Sjezd KSČM zbytečně 
odkládat. 
 
Ústecký KV KSČM: od Krajské konference neuběhlo mnoho času a vedení 
krajského výboru se nebylo pod mým vedením schopno sjednotit v činnosti. Kvůli s. 
Šenfeldovi nejdříve rezignoval tajemník s. Rybák a následně jsem rezignoval i já/ 
rezignační dopis jsem Vám všem poslal/. Také jsem rezignoval na člena VV ÚV 
KSČM. Bohužel se stalo i to, že i přes schválení nového Organizačního řádu ÚKV 
KSČM, na základě“ tlaku“ s Šenfelda nebyl ve VV ÚV KSČM projednán byl odložen. 
Musím Vám sdělit, že po celou dobu co jsem byl členem VV ÚV KSČM za Ústecký 
kraj se tato věc u ostatních Organizačních řádů ostatních KV KSČM nestala/ 
maximálně bylo uloženo tyto řády dopracovat, ale byly schváleny. 
Z tohoto důvodu jsem svolal zasedání ÚKV KSČM, který zvolil nového předsedu 
ÚKV, tajemníka ÚKV a změnil doporučení na zástupce ve VV ÚV KSČM po mé 
rezignaci za Ústecký kraj, odvolal s. Šenfelda z místa místopředsedy a zvolil nového 
místopředsedu ÚKV / viz krajské stránky webu https://usteckykraj.kscm.cz/cs/nasi-
lide/vedeni-kv/. 
 
OV KSČM v Ústí nad Labem. 
- činnost OV KSČM je v tuto dobu omezena na dopolední hodiny v týdnu, 
popřípadě na práci z domu. Prosím při nutném setkání s námi se spojte 
telefonicky a dohodněte s námi potřebné a ať jsem, nejdete zbytečně. 
- Na základě doporučení z vedení KSČM se schůzová činnost pozastavila. Rozhodnutí 
nechávám samozřejmě na Vás a doporučuji se maximálně chránit. 
- Nicméně máme určité povinnosti. Konkrétně jednání Nominačních členských 
schůzí o okresní nominační konference během měsíce prosince až února 2021. 
- příští týden svolám mimořádné zasedání VV OV KSČM k zpracování návrhu pro 
vaše jednání ČS k nominaci našich zástupců do poslanecké sněmovny PČR za náš 
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okres, který bude nutno projednat a po té schválit na okresní nominační konferenci 
KSČM v Ústí nad Labem 
 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje: 
Uskutečnilo se ustavující zastupitelstvo Ústeckého kraje, k tomu napsal 
předseda klubu našich zastupitelů Jarek Komínek článek do našich Haló novin. 
Kdo to nečetl, tak v krátkosti se jedná o toto: 
-V pondělí 16. 11. 2020 se poprvé od voleb sešlo nové zastupitelstvo, které zvolilo 
nové vedení Ústeckého Kraje. ANO i ODS už od voleb společně vystupovali jako „ 
jeden muž“. Po různých kotrmelcích krátce po volbách nakonec přizvali do koalice 
Spojence pro kraj (PRO, Zelení, TOP09 a další strany, vytvořili koalici a zbytek stran, 
které ve volbách uspěly, odstavili na druhou kolej. Ve vzduchu byla nervozita, 
působilo to až chaoticky a trvalo déle než kdy v minulosti. Za všechno mohla 
prapodivná hra, kde vítěz voleb bral vše, a s opozicí se nejednalo. Vyzvali nás sice k 
navržení členů výborů a komisí, naše návrhy ale odmítli a s některými lidmi vedli 
individuální jednání, čímž opozici rozklížili. Výsledek byl zmatek. Za náš okresní 
výbor jsem předsedovi klubu poslal 5 návrhů na zařazení do výborů a komisí 
/všichni byly z kandidátní listiny/. Nakonec, každý okresní výbor z kraje dostal 
pouze dva návrhy za nás Jana Chudobová – Výbor pro národnostní menšiny a 
Honza Janeček Výbor pro sociální věci bezpečnost. 
Jak to vlastně dopadlo: Radu ovládají ANO, ODS a Spojenci pro kraj. Výborů a tudíž 
jejich placených předsedů z řad koalice přibylo. Nepsaná pravidla říkají, že opozici 
připadá vedení kontrolního a finančního výboru – proto, aby byla koalice alespoň 
trochu pod kontrolu / za našeho vedení kraje tomu tak bylo/. 
Kontrolní výbor sice bude řídit Pirát pan Baudis, finanční výbor, ale nechtěli dát panu 
Ušákovi ze STAN a tak si ho prostě také nechali, jako by další opoziční strany nebyly. 
Z řad nově zvolených lidí vyčnívá pan Kulhánek z ODS, který bude neuvolněným, 
ale placeným náměstkem hejtmana a zároveň placeným členem výboru. Radní přitom 
v minulosti členy výboru nebývali, přístup na jejich jednání mají i bez toho. 
V minulých volebních obdobích jsme se snažili opozici vnímat jako partnery a 
naslouchat jí. 
Kritizovali nás za příliš velký počet placených politiků – a podržte se – mají dokonce 
o jednoho víc. Nedočkavost s jakou se vrhají po funkcích, trochu připomíná období 
před osmi a více lety.  
Snad to tentokrát neskončí ostudou a miliardovými dluhy ….. 
 
 
Se soudružským pozdravem 
 
                                                                               „ Čest práci“ 
 
 
 
                                                                                    Pavel Vodseďálek 
                                                                 předseda OV KSČM v Ústí nad Labem 
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Úkoly okresní organizace KSČM v Ústí nad Labem prosinec 2020. 
 
1.  Na úrovni OV KSČM: 

� zabezpečit projednání návrhů na kandidátní listinu za okres Ústí nad 
Labem pro nominační konferenci KSČM k volbám do PS PČR v 
roce 2021. 

� zajistit zpracování a odevzdání rozpočtu OV KSČM na rok 2021. 
 
2.  Na úrovni výborů ZO KSČM a stranických skupin: 

� zabezpečit nominační členskou schůzi ZO KSČM, stranické 
skupiny. 

� Zajistit zhodnocení plánu práce za rok 2020 a příprava plánu práce 
na rok 2021. 

� projednat odběr příspěvků od jednotlivých členů KSČM a jejich 
odevzdání na OV KSČM do 15. 12. 2020. 

 
3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupin: 

� Vyhodnotit plány práce za rok 2020, schválit plány práce na rok 
2021. 

� projednat hospodaření ZO KSČM a stranické skupiny za rok 2020 a 
připravit hospodaření na rok 2021. 

� Schválit nominaci pro kandidáty na volby do PS PČR pro okresní 
nominační konferenci včetně schválení delegátů. 

 
4. Ekonomické otázky: 

� Zaplacení členských příspěvků za 2. a 3. čtvrtletí roku 2020, včetně 
vybrání sjezdového příspěvku od každého člena KSČM ve výši 50.- 
Kč.  

� Zpracovat rozpočet na rok 2021. 
 
5. Plán akcí na prosinec 2020: 

� 3. prosince 2020 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM  
                                                                             kancelář předsedy OV 

� 7. prosince 2020 od 14,00 hodin porada předsedů ZO KSČM 
                                                                              kancelář předsedy OV 

� 10. prosince 2020 od 15,00 hodin 8. zasedání pléna OV KSČM 
                                                                              zasedačka OV  
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SLOUPEK emeritního HEJTMANA 

 
Nová koalice začala tím, co sama kritizovala 
  
Uteklo to, uteklo, čtyři roky v osmém patře, osm let v sedmém patře. Poznal jsem 
mnoho lidí, snažil jsem se držet hesla nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se 
neponižuj. Díky Ústeckému kraji jsem se podíval i do světa. A to jsem využil minima 
pozvání. Ale nedá se na to zapomenout Peking, Soul, Pusan, Vladimír, Dubaj, 
Ostróda, Užhorod, Helsinky, Brusel, Drážďany, Berlín, Žilina, Štrasburk, Mogylev, 
Novi Sad, Vršac, Milano, Vaduz. To není chlubení, znám mnoho lidí, kteří jezdí po 
světě několikrát za rok a některá moje místa by jim nestála ani za zastávku. Ale poznal 
jsem křížem krážem náš Ústecký kraj, obrovské množství lidí. Říká se, nechlub se, 
kolik Tě zdraví lidí ve funkci, počkej kolik Tě pozdraví až v ní nebudeš. Loučilo se 
jich hodně, uvidíme až je potkám. Ano měl jsem své fandy, ale i své kritiky. Celkem 
pravidelně mě kritizovali pánové Zíbner, Bilský, Šír či Šenfeld. Tedy z těch, co se 
hlásí ke komunistické straně. Asi největší hřích bylo, že jsem funkci hejtmana přijal. 
Ale vše je za námi. V pátek jsem definitivně vyklidil kancelář, řadu věcí jsem si 
nechal na památku. Nejen můj odbor, ale řada dalších zaměstnanců se se mnou hezky 
rozloučila.  A v pondělí bylo ustavující zasedání nového zastupitelstva. Ráno jsem 
vrátil služební auto, počítač, služební karty a klíče od kanceláře. Zasedání jsem 
absolvoval celé. Náš malý klub byl ještě menší, Jaromír Kohlíček byl omluven. Na 
základě povolebních jednání, kdy s námi z koalice vlastně nikdo nejednal, nebyla 
šance na žádné funkce. Při volbě hejtmana hlasovali mimo koalice ještě okamurovci, 
chtěli předsedu kontrolního výboru a Radek Černý, který ho měl údajně také slíbený. 
Novému hejtmanovi Janu Schillerovi jsem předal hejtmanský řetěz, cena 250 tisíc a 
bude ho mít zapsaný na kartě jako já. Ale výbor rozhodly jiné hry a předsedu 
kontrolního výboru dostali piráti. Vyřazeni tak byli nejsilnější opoziční STAN. 
Smutnou postavou byl nový náměstek  Jiří Kulhánek (ODS). Největší kritik vedení 
v minulém zastupitelstvu. Nechal se zvolit hlasy koalice za neuvolněného náměstka 
a také členem sociálního výboru. To nemá logiku, jednání by se měl účastnit 
automaticky. Důležitou sociální oblast bude řídit z kadaňské radnice za 71 914 korun, 
jak bylo schváleno. Samozřejmě plat starosty je mimo. Mělo by to být obráceně, 
uvolněný náměstek a neuvolněný starosta. Pan Kulhánek celou dobu kritizoval, že 
jsme měli moc uvolněných zastupitelů, nová koalice má o jednoho navíc. Uvidíme, 
jak bude opozice schopna spolupracovat. Slyšet byl STAN, Lepší sever a náš Jaroslav 
Komínek. Na zasedání seděli zastupitelé podle abecedy, na dalších to bude podle 
klubů, Tak uvidíme příště.        Oldřich Bubeníček 
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Rozhovor Haló novin se zastupitelem Ústeckého kraje  Jaroslavem Komínkem a 
novým p ředsedou KV KS ČM ÚK 

Po našem vládnutí žádná kauza nezbyla 

Třináct zastupitel ů. Ne v kraji, v celé republice. Co k tomu s odstupe m času říci?  

Bohužel ne v kraji, ale v celé republice. Navíc pouze ve čtyřech krajích ze třinácti! To je prostě katastrofa. 
Třináct zastupitelů jsme měli minulé volební období jen my tady v Ústeckém kraji. A bylo o nás slyšet! Za 
osm let jsme odvedli kus práce. Když jsme před osmi lety přebírali kraj, tak jsme ho dostali se dvěma 
miliardami korun dluhů a pokutou 600 mil. Kč za pochybnosti v čerpání dotací ROP Severozápad. Do 
dopravy jsme museli vrátit koncepčnost, museli jsme vyřešit, co s torzem vlakové dopravy, která tady 
přežívala. Zavedli jsme funkční integrovaný systém, kde jsou i všechny provozy MHD všech větších měst… 

Když se teď ohlížím za těmi osmi lety, tak se nám podařily neskutečné věci. Nemocnice v Krajské zdravotní 
jsme začali kompletně rekonstruovat, nově vybavovat a modernizovat. Povedlo se nám zachovat 
onkologické oddělení v chomutovské nemocnici… 

Podle výsledk ů to ale asi pro ty, kte ří volili, bylo málo … Šlo ud ělat víc?  

Určitě ano. Ale jak jsem říkal, lépe by se kraj rozvíjel, kdybychom například nemuseli platit skoro dvě miliardy 
za průšvihy někoho jiného. A vidíte, zrovna ODS se vytasila s kampaní »Víme, kde soudruzi udělali chybu« 
a dnes se vrací do vlády v Ústeckém kraji. Vládnout bude společně s ANO. 

Kde je chyba?  

Faktem je, že naší straně neskutečně moc chybí profesionální a dobře cílená propagace. Přestože Haló 
noviny pravidelně o práci v regionech informují, někdy se něco objeví i na centrální facebookové stránce, tak 
pro vedení strany jako bychom nebyli. Respektive dá se říct, že to vypadá tak, že kromě poslanců nikdo jiný 
nic nedělá. Za celých osm let v radě kraje jsem byl na jediné tiskové konferenci a hejtman Bubeníček také. 
A to si myslím, že témat, o kterých jsme mohli mluvit, bylo mnoho. 

Mnoho stranických kolegů svoji práci odvádí dobře. Ale k čemu nám to je, když to vlastně skoro nikdo neví? 
Co si budeme povídat, dneska se masivně využívají sociální sítě. Jsou zde kolegové, kteří se snaží svoji 
práci prodat (Konečná, Ondráček, Štefek, Valenta…), ale tím to skoro končí. Jmenovaní si ale propagaci 
dělají sami, na »své triko«. 

Ideální by bylo, kdyby k tomuto existovala centrální podpora. Volič příliš neřeší, jak která strana pracuje na 
kraji. Dívá se především na celorepublikovou image. A proto také ten výbuch. Naše strana je pro voliče 
nečitelná, postrádá tah na branku, neumí dobře prezentovat svůj program, neumí zaujmout veřejnost, 
nenašla způsob, jak se programově ukotvit tam, kde je momentálně mezera na politickém trhu, naopak, 
nechala si přebrat témata oportunisty. Také nemá nějakou výraznou osobnost, jako je třeba na Slovensku 
Ľuboš Blaha. 

Tento levicový politik opoziční strany SMER se dokázal neskutečně vypracovat za čtyři roky především svojí 
obratnou mluvou a svými statusy na Facebooku. Před čtyřmi lety měl 450 fanoušků. Nyní má 83 tisíc. Mluví 
věcně, rozumně. To je prostě osobnost, která v naší straně není. 

Zpět k volbám. Vy v Ústeckém kraji m ůžete být »v klidu«, aspo ň jste se do zastupitelstva dostali…  

No v klidu… Podle mě to, že nás »přežila« pouze hrstka, je něco, co by nás v klidu nechat nemělo. Jsme 
jeden ze čtyř krajů, kde jsme ještě »přežili«, ale na druhou stranu, za to, co jsme pro tento kraj odvedli, je to 
smutné. Každopádně jako zastupitelé máme závazek k lidem, kteří nám dali svůj hlas, a to budeme taky chtít 
na 100 procent splnit. Pro nás nic nekončí. 

Budeme velmi důsledně kontrolovat a sledovat to, co nové vedení kraje bude dělat a kam bude kraj směrovat. 
Určitě nechceme připustit, aby ODS svým nástupcům za pár let předávala kraj v podobném stavu, v jakém 
jej předala před osmi lety nám. 



7 

 

Zvláště k zamyšlení také je, že díky hlasům KSČM v Poslanecké sněmovně přežívá vláda Hnutí ANO. Zatím 
u nás v kraji se ANO hned po uzavření volebních místností (a zřejmě už před tím) domluvilo s ODS, jednali 
jako »jeden muž« a nás rovnou odsunuli na druhou kolej. 

Musím přiznat, že naopak v klidu nejsme z výhledu na volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce. 
V Ústeckém kraji bychom asi i dnes dokázali získat alespoň jeden mandát. Dokáže ale strana celostátně 
překročit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny? Aktuální průzkumy to rozhodně nenaznačují. Přitom 
je za minutu dvanáct zkusit situaci zachránit – především, jak jsem již říkal, mnohem lépe komunikovat 
s voliči. Věřte, že i uvnitř strany máme řadu zkušených odborníků, kteří by tento nelehký úkol dokázali 
smysluplně řídit. 

Práce zastupitele ve čtyřech lidech asi bude o n ěčem jiném než dosud. Navíc v opozici.  

Ano. Bude. Nyní budu hlavně hlídat současnou koalici, aby nepošlapala vše dobré, co jsme tady mnoho let 
budovali. 

Čemu konkrétn ě se v zastupitelstvu budete v ěnovat?  

Samozřejmě dopravě, ale po pravdě to nezáleží na tom, co chci já. Pokud nás koalice nepustí do všech 
výborů a komisí, tak to bude složité. Na druhou stranu si říkám, že »my« jsme umožnili všem opozičním 
stranám nejen zastoupení ve všech výborech a komisích, ale přenechali i každé opoziční straně jednoho 
předsedu výboru. Je to projev dobré politické kultury a doufal jsem, že v tomto bude nová koalice pokračovat. 
Opak je pravdou, počet výborů si navýšili, ale všude (kromě kontrolního výboru) dosadili své lidi. 

Jaké činnosti se budete v ěnovat jako ob čan?  

Určitě se budu motat dál kolem dopravy. Jsem stále ještě radní města Chomutova, školím a učím v autoškole 
a také jsem předseda OV KSČM Chomutov. Rád se svezu trolejbusem nebo v autobuse. Myslím, že se nudit 
nebudu. 

Podle nového vedení byl kraj p ředán zadlužený. Tvrdí to hlavn ě kadaňský starosta Ji ří Kulhánek 
z ODS, která šla do voleb s heslem »Víme, kde soudr uzi z kraje ud ělali chybu«. Komunisté 
i s SPD/SPO v kon čící rad ě, to byl podle politologa z Univerzity J. E. Purkyn ě Lukáše Novotného pro 
Ústecký kraj cejch. Expert na cokoli Alexandr Vondr a dokonce řekl, že to bylo osm ztracených let. 
Jak to vidíte vy?  

Možná soudruzi z kraje udělali chybu v tom, že zrovna za vládu ODS zaplatili ty miliardy dluhů a málo na to 
upozorňovali. Lidé už na řádění – a to slovo se nebojím použít, ostatně několik soudů už skončilo 
odsouzením a další běží - politiků ODS před lety asi zapomněli. 

Možná někdo vnímá komunisty ve vedení kraje jako cejch. Objektivně toho ale kritizovat příliš nemůže. Pan 
Kulhánek zřejmě udělal pro Kadaň jako starosta hodně práce, o tom žádná, ale nemůže přece opomíjet, co 
tady u nás v kraji ODS provedla. Také mu dala cejch, ovšem podložený: Palermo severu. O podvodech 
v ROP Severozápad, jejichž důsledky jsme spláceli dvě volební období, se bude povídat ještě hodně dlouho. 

Pana politologa Novotného neznám, ale pokud se mu něco nelíbí či má svůj »politologický názor«, rád ho s 
ním proberu. Alexandr Vondra se jako místopředseda ODS asi nemůže vyjadřovat jinak. O tom, co u nás 
v kraji ODS provedla, jsem už psal. 

Může se ješt ě KSČM vyhoupnout v kraji tak vysoko?  

Věřím, že ano. Již zde několikrát zmiňovaná ODS byla osm let v opozici a po jejích kauzách to vypadalo, že 
zanikne. Dvě volební období tu padali kostlivci ze skříní. Po našem vládnutí žádná kauza nezbyla. Začínáme 
nyní pracovat na obměně krajského vedení. Začínáme připravovat volby do Poslanecké sněmovny a blíží se 
volby komunální. Uvidíme, jak se do práce budou chtít zapojit všichni členové strany. Určitě si myslím, že 
dobrý základ, z kterého lze čerpat, máme. Jak jsem už říkal, ve straně je plno pracovitých a schopných lidí. 

Již jste zmínil, že p říští rok budou op ět volby. Co d ělat, aby totální propadák p ři krajských volbách 
neznamenal propad mimo velkou politiku i ve Sn ěmovn ě? 

Tohle nechám zatím bez podrobného komentáře. Dodám jen jedno. Je to jako na fotbale. Když se tým 
zachraňuje, výměna trenéra je jedna z posledních možností. Někdy ale bývá ta nejúčinnější. 
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