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Jde nám o to, aby v Ústí z ůstali 
bydlet vysokoškoláci, říká lídr 

KSČM 
Udržet v Ústí nad Labem vysokoškoláky, zamezit příchodu 
nepřizpůsobivých i řešit neutěšenou situaci v sociálně vyloučených 
lokalitách patří k volebním prioritám ústecké KSČM. Její jedničkou 
pro nadcházející komunální volby je Pavel Vodseďálek. 

 
Pavel Vodseďálek je jedničkou komunistické strany v Ústí nad Labem. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA 
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Na letošní kandidátce KS ČM jste jedni čka. Vyst řídal jste Kv ětoslavu Čelišovou. 
Proč k vým ěně došlo a na post primátora aspirujete vy? 
S ohledem na svůj věk se Květoslava Čelišová rozhodla, že už do komunálních voleb 
kandidovat nebude, a na druhém místě kandidátky jsem před čtyřmi roky byl já. Naše 
orgány proto rozhodly, že se na první místo posunu. 

Jak dlouho jste se rozhodoval? 
V komunální politice se pohybuji již od roku 1992, takže jsem se rád postavil do čela 
kandidátky. Nebylo tam žádné dlouhé rozhodování. 

S jakými plány jdete do voleb? A jak je chcete napl nit? 
Jde nám hlavně o to, aby v Ústí zůstali žít a bydlet vysokoškolsky vzdělaní lidé. 
Prognóza je totiž taková, že postupem doby v počtu obyvatel klesneme k padesáti 
tisícům obyvatel, což by pro Ústí mělo velké následky. Daňová výtěžnost ze státu i 
další daňové příspěvky by šly na minimum a už bychom neměli na nic finance. Proto 
je potřeba rozvíjet nejen těžký průmysl, ale i takové podniky, kde by vysokoškoláci 
našli své uplatnění. Rozvoj ústecké univerzity je pro nás klíčový. Důležité je zároveň 
zamezit příchodu nových nepřizpůsobivých občanů, kteří se sem stěhují z celé 
republiky. Proto jsme podpořili bez doplatkové zóny, vyloučených lokalit je tu již hodně 
a další by neměly vznikat. Potřebujeme, aby se vláda a parlament víceméně probraly 
a přijaly takové zákony, které by městům pomohly. Byl jsem na návštěvě v Žilině, kde 
schválili taková opatření, že se jejich nepřizpůsobiví přesouvají právě k nám. S tím 
souvisí i obchod s chudobou, protože byty se prodaly spekulantům a podnikatelům a 
Ústí má nyní minimálně páku situaci řešit. Budeme chtít ustanovit speciální komisi 
rady města Ústí nad Labem pro vyloučené lokality složenou z odborníků, aby spolu se 
sociálními pracovníky nebo neziskovými organizacemi celou situaci začala řešit. 

Jaké zákony na Slovensku schválili, že kv ůli nim nep řizpůsobiví z ghett 
odcházejí na sever Čech? 
Například za stropovali příspěvky na bydlení, sociální dávky a z vyloučených lokalit 
odváží děti do škol i školek autobus s asistentem. Když dítě do školy nedorazí, může 
asistent přijít do rodiny a situaci monitorovat. Pokud zjistí, že dítě do školy nešlo kvůli 
tomu, že jej rodiče neposlali, může sociálním pracovníkům doporučit, aby nevyplatili 
dávky na děti. I nepořádek je tam řešen jinak, veřejně prospěšní pracovníci uklízejí v 
ghettech, v Ústí chodí po městě, což je podle mě špatně. Bohužel musím i říci, že ve 
slovenských vyloučených lokalitách byl snad větší pořádek než zde na Mírovém 
náměstí. 

Současné vedení m ěsta chce zavést na celé území Ústí bez doplatkovou 
politiku. Co vy na to? 
Není to jediné řešení, ale my jsme ho podpořili, chceme zabránit vzniku dalších 
vyloučených lokalit a přílivu nových lidí. Je ale opravdu potřeba na celostátní úrovni 
schválit příslušné zákony, aby lidé, kteří nechtějí pracovat, prostě byli donuceni a 
neživily je dávky. Často se ozývají hlasy, že je nikdo nechce zaměstnat, já mám ale tu 
výhodu, nebo možná nevýhodu, že dělám předsedu krajského výboru menšin a včetně 
té romské to mám zmapované. Je mezi nimi mnoho poctivých pracujících, ale i těch, 
kteří jsou na dávkách spokojení, a do práce se jim nechce. Špatné je, že to vidí jejich 
děti a dorůstá zde další generace považující dávky za správnou cestu. To je jedna z 
věcí, kterou bych chtěl změnit. 

Myslíte si, že usp ějete? 
Kdybych si myslel, že ne, tak nekandiduji. Bude to složité, protože je tu hodně 
volebních subjektů, to přiznávám. Trochu mě zaráží, že lidé více nesledují, kdo kde 
kandiduje. V mnoha uskupeních je řada lidí, kteří odešli například z ODA, ODS nebo 
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TOP 09 a udělali si nová sdružení, prostřednictvím kterých slibují, že konečně udělají 
ve městě pořádek. Měli na to více než dvacet let, a když neuspěli ve svých stranách, 
tak si udělali vlastní organizace. My se budeme snažit dokázat lidem, že pro ně 
chceme skutečně něco dělat a ne jen rozhodovat o zakázkách. 

 

Pokud byste volby vyhrál, co ud ěláte jako první? 
Primárně bychom se snažili zlepšit pořádek a bezpečnost v ulicích a jak jsem již říkal, 
ustanovit komisi pro vyloučené lokality. Samozřejmě bychom dál podporovali rozvoj 
sportu, kultury a usilovali o to, aby děti do 15 let jezdily městskou hromadnou 
dopravou zadarmo. Na to bychom museli najít prostředky z městského rozpočtu. Co 
se týče politických kroků, tak by to samozřejmě bylo ustanovení rady, komisí a vrhnout 
se do práce. 

Komunisté byli v minulém volebním období nap řed v opozici, pak doplnili vládu 
složenou z bývalých členů ANO. Jak byste charakterizoval pozici KS ČM v Ústí 
nad Labem? S kým se v klidu spojíte a s kým nikoli?   

Nikdy neříkej nikdy, my jsme přístupni jednat s každým, kdo se dostane do 
zastupitelstva, a snažit se o poměrné zastoupení všech v komisích, zastupitelstvu a 
tak dále. Nejvíc mě mrzí, že nám novináři říkají, že jsme v koalici se současným 
vedením radnice, tedy uskupením UFO, ale tak to není, jedná se o velmi křehkou 
spolupráci. Po rozpadu ANO přestala fungovat rada a zastupitelé museli řešit její 
záležitosti. Proto jsme po dohodě s ostatními politickými subjekty přesvědčili doktorku 
Čelišovou, aby radu doplnila a ta mohla fungovat. Není to koalice, my se snažíme 
naplnit náš volební program, takže když je v radě něco, s čím nesouhlasíme, tak naši 
podporu nemá. Trochu mě osobně mrzí, že nyní před volbami UFO prezentuje, co 
všechno se jim povedlo, a naši účast nezdůrazňují, ale když je město středem kritiky 
novinářů, většinou se objeví koalice UFO a KSČM, což se nám nelíbí. Abych ale ještě 
pokračoval v myšlence, s kým bychom šli do spojenectví a s kým ne, tak bych si 
nejvíce přál, protože došlo k totálnímu rozpadu zastupitelstva na jednotlivé skupinky, 
objevují se tam vulgarity a osobní ambice, aby se to změnilo. Lidi nezajímá, zda pro 
ně pracuje levicová, nebo pravicová radnice, ale že pro ně dělá dobré věci. 

Jaký je váš názor na podporu KS ČM vládě složené z ANO a ČSSD? 
Řeknu to takhle, protože jsem v nejvyšším vedení KSČM, tak jsem hlasoval pro 
podporu. Chtěli jsme, aby konečně už někdo začal vládnout. Řada lidí nechápe, proč 
jsme naši podporu ANO dali, ale směřovali jsme zase k tomu, aby se do volebního 
prohlášení dostaly věci z našeho programu a měli jsme tak šanci je prosadit. Pokud je 
pan Babiš přestane prosazovat, naši podporu mít nebude. Všechny politické subjekty, 
které v parlamentu jsou a prohlašují, že chtějí dělat pro lidi, se postavily do opozice, 
nám již bezvládí vadilo a rozhodli jsme, že do toho půjdeme. Nejsme v žádné koalici, a 
když se nám něco nelíbí, nehlasujeme pro to. Je to tolerance vlády do té doby, kdy 
tolerovat půjde. 

Autor: Mirka Salavová 

Zdroj: https://usti.idnes.cz/pavel-vodsedalek-komunalni-volby-2018-primator-usti-nad-labem-predseda-rozhovor-
1y3-/usti-zpravy.aspx?c=A180922_428640_usti-zpravy_vac2 
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Představujeme kandidáty 

Zastupitelstvo m ěsta Ústí nad Labem 
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Představujeme kandidáty 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Ústí nad Labem - m ěsto 
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Představujeme kandidáty 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Ústí nad Labem - Nešt ěmice 

 

 



7 

 

Představujeme kandidáty 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa 
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Představujeme kandidáty 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Ústí nad Labem - St řekov 

 

Více o kandidátkách a programech na:  
www.usti-kscm.cz 
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JAK  SE  ZMĚNILY  HODNOTY  ŽIVOTA 

 
Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů: 

 
* pýchu 
* lakomství 
* závist 
* hněv 
* smilstvo 
* nestřídmost   
* lenost. 
 

 
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby: 

 
* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí; 
* z lakomství  zákon ekonomiky;   
* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;  
* závist v boj o spravedlnost;  
* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;  
* smilstvo v prevenci proti neurózám; 
* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění 
povinností a úkolů na pozdější dobu. 

 
 

Litom ěřický odborný seminá ř 

probíhající v důstojném prostředí Kulturního domu Hrad, dosáhl ve svém čtvrtém 
ročníku rekordu – v počtu přednášejících i účastníků, kteří zaplnili prakticky celý sál. 
Reflexe stoletého výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků a úkoly pro autentickou 
levici i aktivní a přemýšlivé lidi – takový byl jeho obsah. Akci pořádal Ústecký KV KSČM 
za součinnosti levicové frakce v Evropském parlamentu GUE/NGL. 

Vzpomínkou na jedny z prvních padlých Čechoslováků v boji s henleinovci v Liptani u Krnova 
právě před 80 lety zahájila svou zdravici místopředsedkyně ÚV KSČM a 
europoslankyně Kateřina Konečná. Právě komunisté jako skuteční vlastenci jsou těmi, kteří 
důsledně připomínají tuto část historie, která nemá všeobecnou podporu v mediálním 
mainstreamu. Mnichovskou dohodu, jejíž 80. výročí hanebného podepsání »o nás bez nás« se 
blíží, zmínila ve svém vystoupení také spisovatelka Lenka Procházková. Mnichovská dohoda 
porušila mezinárodní právo, ačkoli se zaštítila údajnou ochranou lidských práv. Země 
Mnichova hrály o čas na vyzbrojení pro válku, uvedla. 

Československo jako společný domov připomněl poslanec Národní rady Slovenské 
republiky Ľuboš Blaha (Smer), který byl hostem všech dosavadních čtyř ročníků semináře. 
Vzpomíná na Československo socialistické a suverénní v době, kdy prezidentem byl Gustáv 
Husák, »velká osobnost československé levice,« řekl a vyzval k návratu levice 
k demokratickému socialismu, suverenitě a obhajobě pracujícího člověka. Blaha podrobil 
kritice Evropskou unii, jež trestá Maďarsko a Polsko za něco, »za co bude brzy trestat i ČR a 
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Slovensko«. Pokud státy EU poslouchají pokyny z Bruselu a Štrasburku, tak jsou suverénní, 
konstatoval Blaha, ale pokud se stávají alternativní silou, jako například V4, nastupují tresty. 
Blaha v té souvislosti poděkoval europoslankyni Konečné, která zajistila, aby Blaha, jenž je 
předsedou evropského výboru NR SR, měl možnost vysvětlit ve frakci GUE/NGL postoj 
slovenské vlády k masivní protificovské kampani, jež následovala po zavraždění novináře 
Kuciaka a jeho snoubenky. 

»Proti nehoráznému rozhodnutí« EP trestat Maďarsko se vymezil ve svém vystoupení také 
komunistický publicista a historik Josef Skála, jenž se spolu s europoslancem Jaromírem 
Kohlíčkem účastnil čtvrteční manifestace před maďarským velvyslanectvím v Praze. Podle 
něho nešlo v žádném případně o adoraci premiéra Orbána, nýbrž odmítnutí toho, aby České 
republice někdo ze zahraničí vnucoval, jak se má chovat. 

Nedožité 100. narozeniny 

»Československá republika vznikla jako průlom emancipace. Zato dnes vládne 
kapitulace,« poznamenal k výročí vzniku ČSR Skála, podle něhož se »ve vrchních patrech 
české politiky drží ‚rusofobní žvást‘«, česká politická scéna se mění v koňský handl a žel 
»republika stojí na straně agresora«. Skála informoval o vznikající platformě, možná spolku 
Paměť a svědomí. Vepsal si do záhlaví čelit přepisování dějin, navracet čest památce těch, 
jejichž zásluhy o mír a svobodu se zamlčují a znevažují, a konfrontovat politiku, ohrožující 
svět, pravdou o příčinách a vinících minulých tragédií. 

»Nedožité sté narozeniny« Československé republiky připomněl psychiatr a někdejší ministr 
zdravotnictví Ivan David, který svým typickým pichlavým humorem nejednou rozesmál 
auditorium KD Hrad. 

Na historické reminiscence obrátil pozornost také politolog profesor Oskar Krejčí. Současné 
Německo je třetí v Evropě ve zbrojních výdajích, a kdyby došlo k jejich dalšímu navýšení 
v souvislosti s tlaky velení NATO, Němci by se stali v této položce třetími na světě. »To, co se 
nám děje za zády, to už tady bylo,« varoval Krejčí, který tak poukázal na to, že v rámci boje 
proti nelegální migraci ztrácíme cit pro militarismus. »Je otázkou, zdali to není cílem…« 

Co je smyslem našich životů? 

Otázky, týkající se charakteru budoucí společnosti a jejího přežití, si pokládá člen Slovenské 
akademie věd profesor Peter Staněk, jehož příspěvek je tradičním zlatým hřebem 
Litoměřických seminářů. Soudobá společnost je dle něho neudržitelná nejen životním stylem, 
ale také masivní migrací, korupcí, rozkrádáním majetku… Měli bychom se každý zamyslet, co 
je smyslem našeho života a co po nás zbyde? A říkáme si pravdu? Dle něho musí platit 
rovnováha práv a povinností. Nejbližších 10 let rozhodne o stovkách let příštích. »Příští válka 
bude vyhlazovací. My lidé jsme jedinečným produktem Universa, proto nesmíme dopustit, aby 
to došlo tak daleko,« vyzval Staněk. 

Dalšími řečníky byli vojenští odborníci Martin Koller a Ivan Kratochvíl. Mediálním partnerem 
byly i Haló noviny. 

Autor: Monika Hoření 
Zdroj: Halo noviny 
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Úkoly OV KS ČM  a  ZO KSČM (SSK) na říjen 2018. 

I. Na úrovni OV KS ČM: 

• dokončit volební kampaň k volbám do obecních zastupitelstev a zajistit zdárný průběh 
voleb 5. a 6. října 2018 

• zhodnotit volby do obecních zastupitelstev v roce 2018 
• připravit jednání členských schůzí listopad – prosinec 2018 

 

II. Ve výborech ZO KS ČM a stranických skupinách:  

• zajistit účast na komunálních volbách 
• projednat stav členské základny v jednotlivých ZO KSČM a stranických skupinách 
• provést kontrolu placení členských příspěvků 
• zahájit přípravu členských schůzí listopad – prosinec 2018 

 

III. Na členských sch ůzích:  

• projednat výsledky voleb do obecních zastupitelstev 
• projednat stav členské základny KSČM, přijímání do KSČM v roce 2018 
• zahájit přípravu členských schůzí listopad – prosinec 2018 

 

IV. Ekonomické úkoly:  

• pokračovat ve výběru členských příspěvků 
• projednat stav vyhodnocení rozpočtu ZO KSČM a SSK za rok 2018 
• zahájit přípravu rozpočtu na rok 2018 

 

V. Významná výro čí: 

6. října 1944                            výročí bojů na Dukle 

28. října 1918                          vyhlášení samostatnosti ČR 

 

VI. Akce na říjen 2018:  

1. října až 4. října 2018                Volební stánek                              u Lidického náměstí 

1. října 2018  od 15,00 hodin   porada předsedů ZO, SSK               zasedačka OV číslo 16 

2. října 2018 od 15,00 hodin    volební mítink v Trmicích                Trmice 

5. až 6. října                              Volby do obecních zastupitelstev     okrskové volební komise 

11. října 2018  od 15,00 hodin  zasedání VV OV KSČM                 kancelář předsedy OV 

11. října 2018  od 16,00 hodin  zasedání pléna OV KSČM              zasedačka OV číslo 16 

 

VII. Akce na listopad:  

5. listopadu 2018  od 15,00 hodin porada předsedů ZO, SSK         zasedačka OV číslo 16. 
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NEZAPOMEŇTE !!! 

Volby do obecních zastupitelstev  
5. a 6. října 2018 

Díky za Vaši podporu a hlasy  

 


