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Zamyšlení lídra kandidátky KSČM pro volby do 

zastupitelstva Ústeckého kraje 
 
Žijeme v kraji natolik rozmanitém, že je až s podivem, jak vše k sobě ladí, vzájemně se 
doplňuje a utváří  jedinečnou harmonii. Na jedné straně vidíme průmysl, který je stěžejní 
energetickou hnací silou našeho regionu, na straně druhé nelze přehlédnout krásu a 
rozmanitost zdejší přírody a bohatost kulturních památek. Abychom mohli v tomto kraji 
všichni vést spokojený a plnohodnotný život, je potřeba neustále usilovat o jeho rozvoj.  
 

Co se týče přírody, zde se musí naše úsilí zaměřit na dopady klimatických změn a vytvářet 
projekty, které jim budou předcházet. Mám na mysli především zvýšenou péči o ochranu 
krajiny, vody, půdy a lesů. V odpadovém hospodářství se zasadit o lepší propracovanost v 
nakládání s odpadem se zaměřením na výstavbu moderních třídíren, tak aby se odpad stal 
znovu surovinou a ne skvělým byznysem pro pár vyvolených. 
 
Kvalita života člověka je ve velkém měřítku ovlivněna také zdravotní a sociální péčí.  V této 
oblasti je potřeba zejména zvýšit důraz na posílení terénních sociálních služeb pro seniory a 
hendikepované osoby. Neméně důležité je zajištění stabilizace zdravotních pracovníků, 
například poskytováním kvalitního služebního bydlení za regulované nájemné, a to jak ve 
městě, tak i na venkově. Chtěli bychom rovněž zastavit privatizaci a likvidaci zdravotnických 
zařízení zejména v malých obcích. 
 
Nadále se budeme věnovat zkvalitnění veřejné dopravy, vyhovující návaznosti spojů, 
promyšlenému vytváření dopravních staveb a oprav. Řidičům je třeba vytvořit lepší 
podmínky pro výkon jejich povolání nákupem kvalitních autobusů a tím zlepšit také komfort 
pro cestující. 
 
V našem kraji se chceme zaměřit na výstavbu bytových domů obecních i družstevních 
z veřejných prostředků s dostupnou výší nájemného. Dostupné bydlení je zejména pro 
mladé lidi důležité při zakládání rodiny. Podporou místních samospráv je třeba vytvářet 
podmínky pro zastavení vylidňování venkova a zatraktivnění života zde. Jednou z mnoha 
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věcí, jak toho lze dosáhnout, je podpora všech potřebných služeb pro občany, možnost 
společenského a kulturního vyžití. 
 
Jednou z dalších priorit KSČM je maximální podpora veřejného školství s důrazem na 
zvýšení kvality výuky s rozvojem oborů, které velmi chybí na trhu práce. Dále zajištění 
rovných podmínek pro přístup ke vzdělání pro všechny a to dle talentu žáka a ne podle 
finančních dispozic rodičů.  Společně s firmami a podniky je třeba vytvářet sérii zajímavých 
stipendií pro žáky učňovských oborů, aby nedošlo k jejich zániku a řemeslo se nestalo 
podřadným povoláním.  
 
Budeme podporovat poctivou a hospodárnou správu veřejného majetku ve prospěch všech 
občanů a zamezovat jeho rozkrádání a rozprodávání do cizích rukou.  Chceme být 
nápomocni lokální ekonomice a regionálním výrobcům, kterým chceme umožnit prosazení 
se na trhu a tak zajistit znovuobnovení soběstačnosti.  
 
Pod naším vedením chceme v kraji nadále spolupracovat a podporovat složky IZS, zajistit 
zkvalitnění jejich práce investicemi do vybavení a prostředků. Iniciativně se chceme zasadit 
o vyvolání jednání s vládou a zajistit kompenzace členům zásahových jednotek JSDH obcí za 
jejich činnost. Dále budeme usilovat o spolupráci na zajištění plného početního stavu Policie 
ČR, tak aby se všichni občané mohli cítit bezpečně. 
 
S ohledem na venkov se zaměříme na podporu zemědělců, včelařů, rybářů, chovatelů a 
pěstitelů, kterým bychom chtěli dát k dispozici znovuotevření zajímavých a jednoduchých 
dotačních titulů na podporu jejich činnosti. Jsou to totiž právě tito lidé, kteří s mnoha dalšími 
pomáhají utvářet onen jedinečný a neopakovatelný ráz krajiny a tím i celého našeho 
Ústeckého kraje, ve kterém se všichni chceme cítit dobře a bezpečně, prožívat zde důstojný a 
kvalitní život. Proto je zde pro vás KSČM, strana, která říká -  Chceme s Vámi rozvíjet náš 
kraj. 
 
Radek Černý, krajský zastupitel 
vedoucí kandidát Ústeckého kraje  
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Volební program KSČM pro Ústecký kraj na léta 2020-2024 

„Chceme s vámi dál rozvíjet náš kraj“ 
 
Vážení spoluobčané, 
 
             předkládáme Vám naše záměry pro další léta, ve kterých chceme navázat na 
vše pozitivní, co se dosud v kraji podařilo, a které chceme spolu s Vámi realizovat. 
 

Zaměstnanost 
 

• Nejdůležitější v Ústeckém kraji je řešení stále vysoké nezam ěstnanosti . 
Budeme pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce na realizaci projektu s cílem 
vytvořit nová místa nejen v sociální oblasti. 

• Využití pr ůmyslových zón a vytvá ření nových pracovních p říležitostí je naší 
prioritou.  

 
Bezpečnost 

 
• Chceme bezpe čné domovy a ulice.  Garance bezpečí je dnes jednou 

z nejdůležitějších věcí.  
• Velký d ůraz klademe na potírání kriminality a protidrogový program Policie 

ČR.  
• Máme špi čkově propracovaný integrovaný záchranný systém,  který se 

osvědčuje při živelných pohromách, hromadných dopravních nehodách a 
mimořádných událostech.  

• Budeme nadále podporovat jak profesionální, tak dobrovolné hasiče. 
• Říkáme NE p řijímání ekonomických migrant ů, řešíme vlastní sociálně 

ekonomické problémy. 
 

Zdravotnictví 
 

• Podporujeme rozvoj všech nemocnic pod Krajskou zdra votní a.s.  Chceme 
rozšiřovat krajskou síť nemocnic a zachovat stávající nemocniční síť.  

• Zasadíme se o udržení provozu protialkoholní a protitoxikomatické záchytné 
služby. 

• Podporujeme získávání nových léka řů, zubních léka řů, farmaceut ů a 
středního a nižšího zdravotnického personálu, zvyšován í kvality zdravotních 
služeb pro všechny ob čany.  

• Chceme zachovat vybudovaný rozsah centra vysoce specializované péče 
(komplexní onkologické centrum, kardiochirurgii, mamografii atd.). 

 
Školství 

 
• Podporujeme investice do rekonstrukcí školních budo v a do jejich vybavení. 

Aktivn ě podporujeme technické vzd ělávání .  
• Trváme na pokračování stipendijního programu pro studenty UJEP. Nadále 

podpo říme st ředoškolské a u čňovské vzd ělávání se zam ěřením na 
regionální pot řeby zam ěstnavatel ů. 

• Považujeme INKLUZI za nesystémový krok , který snižuje kvalitu vzdělání. 
Chceme přes krajské školské orgány a instituce a školské odbory prosazovat její 
plošné zrušení. Budeme bránit speciální školství!  
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Doprava 
 

• Chceme i nadále dopravu udržet na stávající úrovni a naplňovat tak rozvoj 
dopravní obslužnosti dle schváleného dopravního plá nu.   Dokončíme 
integraci dopravy s městy Kadaň, Duchcov, Žatec, Louny a Štětí, kde se doposud 
nepodařila. 

• Dokon číme zavedení mobilní aplikace k nákupu jízdenek. 
• Budeme dále vyvíjet tlak na Ministerstvo dopravy ke znovuobnovení železniční 

tratě Lovosice – Teplice.  
• Chceme zachovat stejný objem finančních prostředků k opravě krajských silnic ve 

stejné výši jako v předchozích letech. Bezpečnost dopravy a komfort pro 
cestující v četně modernizace vlakových nádraží a bezbariérových nás tupiš ť 
je náš cíl. 

• Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic budeme nadále prosazovat dokončení 
silnice I/13, tak aby po celém území našeho kraje byla čtyřproudá a tvořila tak 
vedle dálnic D6, D7 a D8 jednu z dalších z dopravních tepen kraje. 

 
Sociální služby 

 
• Chceme nadále podporovat činnost dom ů pro seniory s pe čovatelskou 

službou. 
• Budeme usilovat o rekonstrukci jednotlivých objektů, investovat do obnovy a 

modernizace majetku příspěvkových organizací Ústeckého kraje v sociální oblasti. 
• Chceme podporovat další vznik a fungování mate řských a rodinných center, 

rozvíjet dobrovolnictví, protidluhové poradenství, občanskou právní pomoc, 
podporovat činnost klub ů senior ů vč. osvěty vůči všemožným nástrahám, 
podvodníkům, domácímu násilí a vydírání. 

• Chceme iniciovat zastropování výše vyplácených soci álních dávek a 
přijmout d ůrazná opat ření proti jejich zneužívání. 

•  
Národnostní menšiny 

 
• Budeme podporovat kulturn ě spole čenské aktivity jednotlivých 

národnostních menšin  a umožnit tak našim spoluobčanům poznávat jejich 
kulturu a usilovat o organizování společensko-kulturní akce „Barevný region“ 
s ochutnávkou gastronomie národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji, 
včetně kulturních vystoupení jednotlivých menšin.  

• Chceme znovu ustavit Výbor národnostních menšin Zas tupitelstva 
Ústeckého kraje  a pořádat pravidelná setkání se zástupci národnostních menšin 
žijících na území Ústeckého kraje, seznamovat se s jejich kulturními, sportovními 
aktivitami a potřebami. 

• Ve spolupráci s romským koordinátorem Ústeckého kra je se chceme 
seznamovat s problematikou sociáln ě vylou čených lokalit a s jejich řešením 
na úrovni krajského ú řadu. 

 
 
 

Životní prost ředí a zemědělství 
 

• Chceme prosperující zem ědělství, které pom ůže rozvoji venkova tak, aby se 
stal venkov znovu atraktivním místem k životu , a zamezit jeho vylid ňování .  
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• Kromě podpory tradičního zemědělství Lounska, Žatecka a Litoměřicka 
pokládáme za důležitou pomoc organizacím, jako jsou v čelaři, rybá ři, 
myslivci, chovatelé, zahrádká ři apod.  

• Dotačními programy pom ůžeme malým obcím pro zachování nebo obnovu 
stálé nebo pojízdné venkovské prodejny . 

• Dalším naším cílem v oblasti životního prostředí jsou projekty pro zadržování 
vody v krajin ě, zachycování deš ťové vody a hospoda ření s vodou, dále 
rekultivace po t ěžební činnosti i revitalizace Krušných hor. 

• Podporujeme výstavbu třídíren a spaloven komunálního odpadu. Za významnou 
považujeme i podporu oprav a odbahnění skoro zaniklých rybníků a poldrů i 
opravy vodních toků. 

 
Kultura 

            
• Podpo říme investice do muzeí, galerií, hv ězdárny, v ědeckých knihoven a 

zámku Nový Hrad, které jsou v majetku kraje, stejn ě jako u Severo českého 
divadla opery a baletu v Ústí nad Labem.   

• Podporujeme památky zapsané v UNESCO v našem kraji (Krupka, M ěděnec).  
Chceme se podílet na obnově návštěvnosti galerií, muzeí, či stálých expozic. 

• Podpo říme regionální kulturní činnost ve m ěstech a obcích,  festivaly, 
soutěžní přehlídky, profesionální hudební i divadelní tělesa, tradiční lidovou 
kulturu spojenou s naší státností – Říp, Stadice, Peruc. Chceme také podpořit 
všechny typy kultury – národnostních menšin, mezigenerační, festivaly, kulturu 
dětskou a studentskou, ale i seniorskou. 

• Budeme podporovat regionální funkci knihoven z rozp očtu kraje. 
• Zachovat chceme i program „Rodinné st říbro“ , nově muzeum Praga. 
• Chceme státní kofinancování festivalů, stejně jako divadel, sborů a orchestrů. 

Chceme, aby příspěvkové organizace občanům poskytovaly v dostupných cenách 
veřejnou kulturní službu. 

 
Sport a volný čas 

 
• Budeme podporovat formou dota čních program ů sportovní kluby a oddíly ve 

vyšších sout ěžích, ale také všechny nižší sout ěže až po malé vesnické kluby 
a oddíly. 

• Budeme dle finančních možností Ústeckého kraje podporovat výstavbu nových 
sportovišť či volnočasových prostranství, protože sportovní a organizovaná 
volnočasová činnost je nejlepší prevencí proti zneužívání omamných 
psychotropních látek a kriminalitě. 

• Budeme se podílet na sportovních aktivitách po řádaných školami 
v Ústeckém kraji formou partnerství. I nadále budem e podporovat naši 
mládež, zastupující náš kraj na letních a zimních o lympiádách d ětí a 
mládeže.           
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BESEDA S PŘEDSEDOU KSČM VOJTĚCHEM FILIPEM VE ŠTĚTÍ 
 
Předseda štětské střediskové rady Petr Bureš připravil po koronavirové nucené pauze opět 
další ze zajímavých besed, a to s místopředsedou PS PČR a předsedou ÚV KSČM Vojtěchem 
Filipem, v příjemném prostředí sportovního centra Labe aréna ve Štětí.  
 
V. Filip připomenul ve svém úvodním slovu významné datum 10. 6., den kdy byla nacisty 
vypálena obec Lidice. Zmínil se o sílících tendencích přepisování dějin, snaze o degradaci 
zásluh Rudé armády a Sovětského svazu, oslavování vlasovců, kteří byli součástí 
hitlerovských vojsk. Toto my komunisté nesmíme připustit a on sám bude usilovat o 
navrácení pomníku maršála Koněva zpět do Prahy. 
 
Významnou otázkou v tomto období je, zda ubráníme svoji suverenitu nebo budeme pouze 
sluhy cizích zájmů? Pro KSČM je odpověď jasná – jsme Slované a ctíme slovanskou 
vzájemnost. Ač je to mnohdy obtížné, vždy bychom měli hledat s našimi slovanskými bratry 
společnou řeč. 
 
Z historického hlediska jsme na největší křižovatce dějin. Hrstka nejbohatších by chtěla 
ovládnout a řídit svět, ale narazila na lidi, kteří se snaží tomu zabránit. Potřebujeme, aby 
společenská dělba práce odpovídala potřebám většiny ve společnosti, která si zaslouží 
ochranu. KSČM není stranou dávek, ale stranou práce! Pro KSČM jsou prioritou produktivní 
investice, které pomohou znovu nastartovat domácí ekonomiku a dají práci našim lidem. 
Proč bychom měli nakupovat v cizině a podporovat cizí ekonomiky? Důležitější jsou přece 
naši lidé a jim je třeba pomáhat. 
 
Z řady otázek V. Filip odpovídal také, proč naši zástupci v médiích nejsou razantnější a třeba 
i agresivnější. „U lidí se naše slušnost oceňuje, zejména to, že když něco navrhujeme, 
má to hlavu a patu. Při toleranci vlády se nám podařilo prosadit řadu našich 
požadavků. My vládu nepodporujeme, pouze tolerujeme, v tom je rozdíl. Momentálně 
nám možná slušnost relativně ubližuje, ale do budoucna je to velký potenciál.  Buď 
budeme křičet, nebo řešit.“, zdůraznil Filip.   
 
K jeho slovům se připojila Květa Čelišová, předsedkyně Republikové rady seniorů v Ústí nad 
Labem. Řekla, že přílišná radikálnost nebyla už od samého počátku KSČM ve Sněmovně na 
místě a Vojtěch Filip byl vždy zárukou odbornosti a slušného vystupování. Co ji však velmi 
mrzí, je vzájemné napadání se našich lidí na sociálních sítích. „Jestli členové naší strany 
vedou nyní válku proti sobě, pak je mi líto těch těžkých let, které jsme museli prožít 
po roce 1989, kdy nás držela nad vodou především jednota, vzájemná podpora a 
spolupráce“, uvedla Květa Čelišová 
 
Jak doplnil Vojtěch Filip, naši protivníci usilují o to rozdělit nás. Bojovali proti KSČM na 
ekonomickém kolbišti a neporazili ji. Teď už útočí na jednotlivé osoby se snahou odepsat 
naše lidi. Jejich cílem je zaměstnat nás dovnitř strany, ale my musíme pracovat navenek pro 
lidi. Důležitá je věcná diskuse nikoli hádky. 
 
Celou více jak dvouhodinovou besedu můžete sledovat na kanálu Youtube pod heslem Petr 
Bureš.  Významnými hosty besedy byli poslankyně PS PČR Hana Aulická Jírovcová, Pavel 
Vodseďálek, předseda výboru pro národnostní menšiny ZÚK , dále krajský zastupitel a náš 
vedoucí kandidát do krajských voleb za Ústecký kraj Radek Černý a předseda OV KSČM 
Litoměřice Josef Šenfeld. 
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Zamyšlení nad letním dětským táborem 
pod názvem  

SKŘÍTKOVÉ A BUBÁCI 

 OD 5. 7. – 17. 7. 2020 v Horní Sytové  
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Jak bývá už řadu let, v čase prázdnin OV KSČM Ústí nad Labem pod 

vedením Jany Vlková 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 v Jizeře ale voda je 

studená je to totiž v podkrkonoší nedaleko Jilemnice. 

 Na tábor jsme odjížděli 5. července v ranních hodinách ve složení 
vedoucích Eliška Karníčková, Soňa Pulerová, Kateřina Pilníková , 

Vojtěch Filáček a já.  Na tábor jsme přijeli až k obědu.  Vedoucí 
Kačka a Vojta jsou vedoucí již z dětí, kteří se mnou jezdí už od  6 let  
Vojta měl čerstvě po maturitě  dopadla dobře chystá se na vysokou 

školu a Kačka se bude na maturitu připravovat příští rok chtěla by 
se dostat na vysokou školu obor psychologie 

Příprava na tábor, začíná prakticky hned po skončení tábora. Musí 

se domluvit vedoucí, i jakou budeme pořádat celotáborovou hru. 
Letos jsme se domluvili na úplně nové hře s názvem Skřítkové a 

Bubáci. Ale přišel měsíc březen a sním i ta strašná nemoc. Školy se 

zavřely obchody byly otevřeny jen potraviny a co teď. Nikdo nevěděl, 
co bude. Tak se nevědělo, jestli tábor bude nebo ne. V květnu se 

začali otevírat školy ale jen pro první stupeň. Začali jsme doufat, že 
snad budeme moci odjet na tábor. Vláda i hygiena nakonec tábory 

povolila ale s velkými hygienickými nařízeními. Tak jsem začala volat 
rodičům   že se na tábor pojede. Musely se sehnat roušky a 

desinfekce. S tím mě pomohl jak primátor města, tak i hejtman. A 
ještě se musela nechat udělat cedule, že do prostoru tábora nikdo 

nesmí. Na toto bylo strašně málo času ale vše se stihlo jak připravit 
celotáborovou hru tak i hygienické požadavky. 

A teď letos jsme měli i přes různé nařízení a překážka celkem 35 dětí 
ve věku 5 – 16 let.  

Letos jsme nemohli uskutečnit žádný celodenní výlet a jen jedno 

odpoledne jsme šli se podívat do Jilemnice. Při zpáteční cestě jsme 
jeli všichni na tábor vlakem. Výlet se všem líbil. 

Letos za námi podle nařízení hygieny do tábora nikdo nesmě . 

Jinak bych chtěla poděkovat za peníze  které KV KSČM poskytlo na 
tábor a to 40.000,-Kč a ještě 0V KSČM Ústí n/L 5000 Kč. I přesto byl 

poukaz na tábor za 5.400,-Kč. 



9 
 

 A co na závěr. Všichni byli na táboře spokojeni a příští na 99% tábor 

nebude. Bude tom velká škoda hlavně pro děti je to totiž bezva 
skupina. Ale uvidí se, jak to vše dopadne? 

 

                                                                           Jana Vlková 

hlavní vedoucí tábora 
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Odpovědi na otázky pro časopis „Žít kraj“ 

1) Proč jste se rozhodl znovu kandidovat do zastupitelstva ÚK? 

Již 8 roků pracuji, jako uvolněný předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva 

Ústeckého kraje. V celém tomto období jsem byl v této práci v bezprostředním kontaktu 

s občany národnostních menšin ve městě, kraji.  Snažil jsem se s občanskými sdruženími 

podporovat jejich národnostní identitu a napomáhal jsem aktivně, aby se příslušníci 

národnostních menšin sžili s našimi zvyklostmi a našimi zákony, a aby se začlenili do naší 

společnosti. V naší činnosti výboru pro národnostní menšiny se nám dařilo podporovat 

také rozvoj kultury a sportu těchto skupin našich spoluobčanů. 

Rozhodl jsem se opět kandidovat, abych v této práci mohl pokračovat, protože se nám 

podařilo uskutečnit celou řadu, dnes už tradičních akcí, ve kterých by bylo dobré nadále 

pokračovat.  Také se nám podařilo aktivovat činnost několika nových sdružení, které 

budou i nadále potřebovat pomoc.  

2) Jak se v ÚK vyvíjí oblast národnostních menšin. (Co se v této oblasti podařilo? A kde to 

naopak vázne?) 

Oblast národnostních menšin trvale žijících na území Ústeckého kraje se vyvíjí vcelku 

kladně. Spolupracujeme například s Integračním centrem pro začleňování cizinců do 

společnosti v Ústeckém kraji. Daří se nám dlouhodobě žijící cizince začleňovat do života 

v naší zemi, při zachování jejich zvyklostí, jejich kultury.  

Podařilo se organizovat kulturní a gastronomickou akci Barevný region, kde je našim 

spoluobčanům představen kulturní program, gastronomie a další národní prvky 

národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji.  

Ústecký kraj začal vydávat každý rok časopis pro národnostní menšiny, kde naše 

spoluobčany seznamujeme s činností těchto národnostních menšin, jejich gastronomii a 

zvyky.  

Za podpory Ústeckého kraje bylo otevřeno Budhistické centrum Pagoda v Mostě, pro 

velkou a velmi aktivní vietnamskou komunitu, která organizuje řadu akcí a aktivit pro celý 

kraj. 

Zbylé národnostní menšiny, které jsou zapojeni do práce výboru, organizují většinou už 

tradiční kulturní a společenské akce (Bulharská, Maďarská, Vietnamská, Slovenská, Ruská, 

Ukrajinská, Židovská obec, Německá a Romská menšina). 

 Nadále je také s Romským koordinátorem Ústeckého kraje řešeno zapojení Romské 

komunity, která je velmi aktivní v kulturně společenské oblasti. Zatím se nedaří plně řešit 

problematiku sociálně vyloučených lokalit. Tato problematika bude i následujícím 

volebním období důležitou součástí sociální práce Ústeckého kraje. 

3) Proč lidé obecně nemají problém třeba s vietnamskou komunitou, ale romskou 

komunitu ano? A co s tím?. 

Vietnamská komunita se velice dobře integrovala do naší společnosti, patří ke komunitě 

velice aktivní, drží při sobě, snaží se pomáhat v zemi, kde žijí, která jim umožnila tady žít, 

pracovat, podnikat a vzdělávat děti. Řada mladých Vietnamců má již naše občanství, 

vystudovali střední i vysoké školy. Jejich vztah k naší zemi se plně projevil při pomoci na 

jaře letošního roku, při vypuknutí koronavirové epidemie. Vietnamská komunita se od 

samého počátku zapojila do šití roušek, organizování finančních sbírek na nákup zdravotní 
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techniky pro naše krajské nemocnice, včetně velké akce, kdy ve svých prodejnách 

poskytovali zdarma občerstvení pro Integrovaný záchranný systém. Za což jim patří velké 

poděkování. Naprostá většina Vietnamců je mimořádně pracovitá. 

U Romské komunity je velký problém v jejich životě ve vyloučených lokalitách, kde jsou na 

mnoha místech velmi špatné zkušenosti s jejich chováním, pracovní aktivitou, 

dodržováním hygienických podmínek a jejich vztah k bytům. Velký počet romských 

spoluobčanů, pobírá nemalé sociální dávky od státu. Zde je jediné řešení, že vláda ČR, 

Parlament ČR přijme takové zákony, které budou řešit to, jak se tito spoluobčané budou 

zapojovat do pracovního procesu, kde se odliší, kdo se chce integrovat, kdo ne. Je nutné, 

aby se jim vyplatilo pracovat a ne žít ze sociálních či jiných dávek.  

4) Co byste chtěl v ÚK ještě prosazovat? Je nějaká oblast, kde ÚK na tom špatně? 

Chtěl prosadit opětovné ustavení Výboru národnostních menšin Zastupitelstva Ústeckého 

kraje.  

Prioritou v dalším období bude spolupráce s romským koordinátorem Ústeckého kraje při 

řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit. Vzhledem k tomu, že se koronavir 

negativně zapsal na finanční situaci státu, bude pravděpodobně ohrožen dosavadní 

způsob života obyvatel, kteří se spoléhají na sociální podporu. 

Myslím, že Ústecký kraj nemá oblast, kde by byl na tom špatně. Dost se toho podařilo 

změnit, úspěšně vyřešit.  Máme v kraji jednu z nejlépe fungujících sítí zdravotnických 

zařízení, na vysoké odborné úrovni. Velmi dobře funguje krajská doprava, podařilo se 

udržet naprostou většinu spojů, včetně rekreačních vlaků nebo i linek lodní dopravy, s 

mimořádně výhodnými tarify. Daří se i krajskému školství a sociálním službám. 

Samozřejmě jsou oblasti, které bude nutné v dalším období sledovat, zlepšovat a měnit, 

ale to řešíme v našem volebním programu do krajských voleb. 

                                                                                                                              Pavel Vodseďálek 
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        Úkoly okresní organizace KSČM v Ústí nad Labem září 2020. 

1. Na úrovni OV KSČM: 
• Projednat a zabezpečit úkoly k volební kampani do krajských voleb v měsíci říjnu 

2020 
• Zabezpečit projednání úkolů v ekonomické oblasti za I. pololetí roku 2020 

 

2. Na úrovni výborů ZO KSČM a stranických skupin. 

• Zabezpečit jednání členských schůzí k zabezpečení úkolů souvisejících s volební 
kampaní pro krajské volby v měsíci říjnu.  

• Maximální pozornost věnovat získání spoluobčanů pro podporu naší kandidátky do 
krajských voleb. 

 

3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupin. 

• Zabezpečit úkoly stanovené k volební kampani do krajských voleb, včetně zajištění 
účasti na předvolebních akcích v okrese. 

• Projednat přípravu zajištění plánovaných akcí do konce roku 2020. 
 

4. Ekonomické otázky: 

• zaplacení příspěvků za 2 a 3 čtvrtletí 2020, včetně dovybrání sjezdového příspěvku 
od každého člena 50,- Kč. 

• Zhodnotit plnění ekonomiky za I. pololetí roku 2020. 
 

5. Plán akcí na září 2020: 

31. srpna 2020 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM, SSK kancelář předsedy OV 

11. září až 13. září Turnaj ve Stolním tenise                                      Apollo, Důlce. 

17. září 2020 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM                    kancelář předsedy OV 

17. září 2020 od 16,00 hodin zasedání pléna OV KSČM                 zasedačka OV 

21. září až 24. září 2020 od 10,00 do 14,00 hodin volební stánek    Grand 

23. září 2020 od 14,00 do 18,00 hodin krajský volební mítink         Lidické náměstí 
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Akce okresních výborů KSČM v Ústeckém kraji k volbám, kterých by se dle 
 

možností měla zúčastnit první sedmička kandidátů do krajského zastupitelstva. 
 
Přehled akcí, které OV KSČM nám dodali: 
 
OV KSČM Děčín: 
29. září 2020 od 15,30 hodin Rumburk Lužické náměstí / volební mítink/ 
 
OV KSČM Ústí nad Labem: 
12. září 2020 od 17, 00 hodin Beseda v Apollu, pinčesový turnaj. 
od 21. září do 24. září 2020 od 10,00 hodin do 14,00 hodin, volební stánek Velká Hradební 
u Grandu,  hned vedle Lidického náměstí. 
23. září 2020 od 14,00 do 18,00 hodin, Lidické náměstí / krajský volební mítink/ 
 
OV KSČM Litoměřice: 
Představení kandidátů na trzích v Ředhošti: a to 13. září, 20. září, 27. září 2020 od 8,30 do 
12,00 hodin. 
12. září 2020 od 9,00 hodin KD Lovoš, Lovosice Odborný seminář. 
 
OV KSČM Teplice: 
 
29. srpna 2020 od 17,00 hodin Vatra k SNP, Duchcov – koupaliště. 
4. září 2020 Den horníků od 16,00 hodin v Košťanech – klub seniorů 
10. září 2020 Den s Kubou – beseda od 15,30 hodin v Teplicích 
16. září 2020 Václavská zábava LKŽ Teplice restaurace Aladdin od 15,00 hodin 
18. září 2020 Václavská zábava v Bílině KC Fontána od 16,00 hodin 
21. září 2020 Setkání s voliči náměstí Svobody od 15,00 do 17,00 hodin/ mítink/ 
25. září Lampionový průvod v Dubí od 18,30 hodin na Školním náměstí. 
 
Toto jsou akce, které nám OV KSČM zatím nahlásili, je možno doplnit o další akce či 
upřesnit. Nikdo neví, jak budou povolovány v souvislosti s hygienickými opatřeními. 
 
 
 
 
                                                                                        Pavel Vodseďálek 
                                                                              předseda Ústeckého KV KSČM 
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Prvních 7 kandidátů pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje 2020 
 
1. Radek Černý, 47 let, bývalý starosta obce Lovečkovice, okres Litoměřice, člen KSČM 
 
2. Ing., Bc. Petr Kubeš, 31 let, vedoucí logistik, Žatec, okres Louny, člen KSČM 
 
3. Jaroslav Komínek, 45 let, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Chomutov, člen KSČM 
 
4. RSDr. Jaroslav Horák, 69 let, ekonomický poradce, Děčín, člen KSČM 
 
5. Tomáš Zíka, 47 let, podnikatel, Dubí, okres Teplice, člen KSČM 
 
6. Radek Belej, 45 let, předseda OV KSČM, Most, člen KSČM 
 
7. Pavel Vodseďálek, 64 let, předseda OV KSČM, Ústí nad Labem, člen KSČM 

Více na: 

 https://usteckykraj.kscm.cz/cs  

 https://www.usti-kscm.cz/ 
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Životní výročí ZO KSČM 

             září 2020 

Dana Matzová 13.ZO 71 

Lubomír Adámek 13.ZO 96 
 

 
 

Irena Matoušková 13.ZO 90 
Marie Valečková 13.ZO 89 
Oldřich Turner 2.ZO 82 
Vlasta Veselá 2.ZO 100 
Olga Hermanová 2.ZO 97 
Josef Macík 24.ZO 82 
Renáta Charvátová 30.ZO 78 
Ing. Jiří Linhart 31.ZO 58 
Vladislav Kukla 31.ZO 72 
Jarmila Pecháčová 35.ZO 95 
Jitka Slancová 39..ZO 75 
Jiřina Filipcová 44.ZO 93 
Miroslava Maxová 44.ZO 72 
 Markéta 
Kubeschová 5.ZO 44 
Miroslav Jeřábek 50.ZO 60 
 Irena Sýkorová 52.ZO 78 
Josef Dyrynk 52.ZO 72 
Vladimír Vinš 9.ZO 89 

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

 

 

 

 


