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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 
 

Krajská konference KSČM se sešla v Domě 

kultury v Ústí nad Labem. 

Předseda KV KSČM a hejtman Ústeckého 

kraje Oldřich Bubeníček zhodnotil práci 

komunistů za uplynulé období a mohl ve 

svém projevu hovořit především o 

úspěších, které byly dosaženy při vedení 

kraje. Jako jediný kraj v České republice 

máme hejtmana a převahu v radě kraje. 

Výčet kladných výsledků můžeme začít u 

největšího zdravotnického zařízení 

v republice, Krajské zdravotní, a.s., která 

zahrnuje pět velkých nemocnic a další 

zdravotnická zařízení. Tam došlo ke 

konsolidaci a dnes se daří hospodařit 

v kladných číslech, některé primariáty patří 

ke špičce v poskytování léčebné práce. Na 

naše pracoviště se jezdí učit odborníci 

z celé ČR. Daří se zlepšovat podmínky na 

jednotlivých pracovištích, kraj vynakládá 

značné prostředky na rekonstrukce 

nemocnic a snaží se doplňovat 

nejmodernější přístrojové vybavení a 

vylepšovat prostředí pro pacienty. 

Podobná situace je ve školství, sociálních 

službách, dopravě, kultuře a dalších 

rezortech. Snahou je zajistit obyvatelům 

práci a vzdělání. Bohužel kraj patří k těm, 

které se stále potýkají s vysokou 

nezaměstnaností. Nejistota v budoucnosti 

důlní činnosti se stává hrozbou, která 

vyžaduje nejen mimořádné úsilí kraje, ale i 

účinnou pomoc vlády ČR. Je třeba posílit 

podporu v oblasti získávání velkých 

investorů, kteří budou zárukou vzniku 

nových pracovních míst. Vláda by měla 

splnit své záruky, které krajskému 

zastupitelstvu dala při podpoře jednoho 

z největších investorů v krajské Průmyslové 

zóně Triangel. 

Oldřich Bubeníček ocenil práci všech, kteří 

se podíleli na obnovení zastavených 

investic v Regionálním operačním 

programu, když kraj musel k opětovnému 

zahájení činnosti ROP Severozápad 

zaplatit nemalou částku, v podstatě za 

vládu. 

Pokud jde o činnost strany v kraji, podařilo 

se zajistit některé akce, které mají 

celostátní nebo mezinárodní dosah. 

Terezínská tryzna, Děčínská mezinárodní 

konference nebo nejnověji Litoměřický 

seminář. Jednotlivé okresní organizace pak 

připravují desítky akcí ročně, které 

pomáhají získávat voliče a příznivce strany. 

Škoda, že zatím nejsme tak úspěšní 

v získávání nových členů. Ty potřebujeme, 

protože generační obměna čeká stranu i 

v našem kraji.  

Sjezd strany, volby do zastupitelstva a ve 

dvou senátních obvodech, to jsou největší 

úkoly do nejbližší budoucnosti. Je potřeba 

vyvinout mimořádné úsilí především ve 

volební kampani, protože obhájit prvenství 

bude nesmírně těžké. 

 

V diskuzi se kromě chvály objevila celá 

řada námětů jak zlepšit činnost strany. 



Ústředním motivem bylo hledání mladých 

straníků a jejich odpovědná příprava na 

převzetí funkcí, o tom hovořil Václav 

Šenkýř z Děčína. 

Mladý komunista Lukáš Pařízek z Litoměřic 

zaujal delegáty a hosty příklady názorné 

agitace. Využívá nápadů svých 

spolustraníků, připravuje volební materiály 

a hledá co nejúspornější využívání 

finančních prostředků. Jejich heslo do 

komunálních voleb Pravé srdce bije vlevo  

by mohlo být využito v krajské volební 

kampani. Ukázal i několik nevšedních, 

vtipných a účinných příkladů z kampaně 

Die Linke. 

Jasno v cílech, průkazné argumenty a 

schopnost vysvětlovat naše cíle lidem, 

opustit opoziční zvyklosti a podávat ruku 

protestním voličům, na sjezdu neusilovat o 

novou stranu, ale o stranu akceschopnou, 

stranu, která bude sbírat hlasy 

nespokojených voličů. Lidé musejí 

pochopit, že hnutí bez programu není 

přesně to, co potřebují.  Máme-li ujít kus 

dál, musíme stranu omladit, s mladými 

musíme pracovat, najít k nim cestu. Strana 

musí být svorný tým, osobnosti se musejí 

doplňovat, řekl mimo jiné ve svém 

vystoupení Jiří Dolejš, místopředseda ÚV 

KSČM. 

 

Delegáti zvolili p ředsedou KV KS ČM  Oldřicha Bubení čka 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 
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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 KS ČM a ZO KSČM ( SSK) 

na měsíc b řezen 2016. 

 

1.  Na úrovni OV KS ČM : 

• 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 KS ČM 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 sch ůzích 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 výro čí : 

8. března                        Mezinárodní den žen 

14. března                      úmrtí Karla Marxe 

15. března                      okupace Československa fašistickým Německem 

28. března                      Den učitelů 

 

6.  Akce na b řezen 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 
kancelá ř 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 hodin  zasedání VV OV KSČM                  
kancelá ř předsedy OV  



 

 

      Životní výročí ZO KSČM 
                         v měsíci březen 2016 

   

                     roků 

    

Sylva zavadilová 13.ZO 86 
 

 
 

   Marie Culková 13.ZO 92 
    Růžena Jírovská 13.ZO 70 
    Gerhard Sedláček 13.ZO 79 
    Věra Rozmarová 17.ZO 88 
    Hana Černovská 17.ZO 86 
    Josef Zajac 19.ZO 82 
    Václav Šmerda 19.ZO 90 
    Marie 

Hofhanzlová 3.ZO 87 
    Richard Lupínek 33.ZO 73 
    Jarolín Jakl 34.ZO 68 
    Bohuslav Tajfl 35.ZO 84 
    Martin Trnovec 42.ZO 42 
    Libuše Mülfeldová 42.ZO 77 
    Helena Šlapáková 42. ZO 60 
    Roman Lipš 42. ZO 46 
    Libor Verner 43.ZO 43 
    Vladimír Trnovec 44.ZO 67 
    František Patočka 44.ZO 68 
    Milena Frycová 

 

5. ZO 87 

    Anna Nováková 
 

5.ZO 87 

    Frasntišek Minárik 
 

5.ZO 50 

    Jan Sedlák 
 

5.ZO 92 

    Ludmila Ungrová 
 

5.ZO 82 

    Josef Drtina 
 

52.ZO 78 

    Pavel Ježek 
 

52.ZO 65 

    Věra Kukurová 
 

52.ZO 68 

    Vladimír Ježek 
 

52.ZO 71 

    Karel Eimut 
 

52.ZO 83 

    Antonín Poborský 
 

52.ZO 78 

    

      

      

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



 

 

 

 


