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Všechno nejlepší našim ženám k jejich svátku
přeje OV KSČM Ústí nad Labem

Z krajské konference konané dne 13. února 2016
Komunisté Ústeckého kraje bilancovali
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Delegáti zvolili předsedou KV KSČM Oldřicha Bubeníčka a ten s také stal
vedoucím kandidátem do krajských voleb. Konferenci se představili i oba
kandidáti do senátních voleb, Josef Nétek z Mostu a Stanislav Körner z Ústí n.L.
Petr Brázda
Několik fotografií z konference

Ženám k jejich svátku – 8. března 2016

Vám – ženy, matky
dnes ze srdce přeji
to nejkrásnější, co si lze přát:
mír navždy ať je dobytou tvrzí,
ať nemusíte nikdy už své slzy
nad padlými syny prolévat.
To je nejkrásnější – dnes i napořád

8. března – celosvětově uznaný Mezinárodní den žen!
Aspoň ten jeden den v roce by měl být podmětem k zamyšlené pro muže všeho
věku.
Zamyšlením o tom, zda jsou schopni a moci a aspoň trochu zkusit nahradit lásku
a péči starostlivých žen, která nás provází od kolébky… Zamyšlením nad tím, jak
nám ženám samým pomohli a umožnili podílet se na utváření života a
společenských hodnot dle svých představ, které jsou tak jako tak, nám lidem,
nejnižší a nejvzácnější,
Všem ženám dnes bez rozdílu přeji hodně trpělivosti, zdraví a sil. Aby se jim
dostávalo aspoň občas něco vděčnosti a lásky, všeho co učiní jejich bytí pro ně
šťastnější, nejen ve svátek, tento nebo jiný, ale po většinu života.
Najděte si čas na přátelství – je to cesta ke štěstí. Najděte si čas na snění –
zapřáhněte hvězdy před svůj vůz. Najděte si čas milovat – je to výsadou bohů.
Najděte si čas na smích v této složité době – je hudbou duše…

Úkoly OV KSČM a ZO KSČM ( SSK)
na měsíc březen 2016.

1. Na úrovni OV KSČM :
• projednání závěrů krajské konference KSČM na podmínky OV
KSČM
• projednání zabezpečení volební kampaně do Senátních a krajských
voleb na podzim roku 2016
• zajistit důstojnou oslavu MDŽ v okrese Ústí nad Labem
2. Ve výborech ZO KSČM a stranických skupinách:
• seznámit se se závěry krajské konference KSČM a seznámení se
závěry zasedání vyšších stranických orgánů
• zabezpečit důstojnou oslavu MDŽ
• provést kontrolu ekonomiky ZO KSČM a SSK v souvislosti s
placením příspěvků, naplňování volebního fondu okresu

3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupinách :
• zabezpečit úkoly vyplívající z plánu práce na I. pololetí roku 2016
• seznámit členskou základnu se závěry krajské konference KSČM a
předání informací z jednání vyšších stranických orgánů KSČM
4. Ekonomické úkoly :
• pokračovat ve výběru členských příspěvků na 1. a 2. pololetí roku
2016
• pokračovat ve výběru volebního fondu á 50 Kč od členů a
sympatizantů
5. Významná výročí :
8. března

Mezinárodní den žen

14. března

úmrtí Karla Marxe

15. března

okupace Československa fašistickým Německem

28. března

Den učitelů

6. Akce na březen 2016 :
7. března 2016 od 15,00 hodin porada předsedů ZO a vedoucích SSK
zasedačka OV
8. března 2016 od 15,30 hodin oslava MDŽ
restaurace Domu kultury Ústí n. L.
17. května 2016 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM
kancelář předsedy OV
7. Akce na duben 2016 :
4. dubna 2016 od 15,00 hodin porada předsedů ZO a vedoucích SSK
zasedačka OV
7. dubna 2016 od 15,00
kancelář předsedy OV

hodin

zasedání

VV

OV

KSČM

Životní výročí ZO KSČM
v měsíci březen 2016

roků
Sylva zavadilová
Marie Culková
Růžena Jírovská
Gerhard Sedláček
Věra Rozmarová
Hana Černovská
Josef Zajac
Václav Šmerda
Marie
Hofhanzlová
Richard Lupínek
Jarolín Jakl
Bohuslav Tajfl
Martin Trnovec
Libuše Mülfeldová
Helena Šlapáková
Roman Lipš
Libor Verner
Vladimír Trnovec
František Patočka
Milena Frycová
Anna Nováková
Frasntišek Minárik
Jan Sedlák
Ludmila Ungrová
Josef Drtina
Pavel Ježek
Věra Kukurová
Vladimír Ježek
Karel Eimut
Antonín Poborský
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OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje
všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody

