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Příjemné prožití vánočních svátků, 
v novém roce mnoho 

štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů 
Vám přeje OV KSČM Ústí nad Labem 
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Vážení přátelé, 

blíží se konec roku, roku, který utekl jako voda a letošní konec listopadu se 
přihlásil první posel Vánoc, železná neděle.  Začal Advent a 25 dní příprav 
do štědrého dne. Perníčky už musí být napečené a po Mikuláši se začíná 
s cukrovím, tedy manželka a dcera. Já pomáhám ochutnávat. Dárky jako 
každý rok pořizuji až od bronzové, přes stříbrnou do zlaté neděle. Moc času 
nám to pravidelné týdenní tempo nedává. Pravda, mám za úkol sehnat 
stromek, stromek i nadále kupuji. Adventní věnec si kupujeme na vánočních 
trzích i věnečky pro ty, kteří už mezi námi nejsou. Každý štědrý den 
s dcerou navštěvujeme hřbitov, kde vzpomeneme na ty, kteří nejsou mezi 
námi. A nesmím zapomenout na vánočku, tedy manželka, já zajišťuji ořechy 
a jablka na vánoční stůl.  Těšil jsem se u nás v Ústí na rozsvěcení 
vánočního stromku. To, stejně jako v jiných městech a vesnicích, byla 
příležitost setkat se s tolika přáteli a známými, svátečně naladěnými, jako 
nikdy. Taky se zastavíme na našem Novém hradě na krásném Adventu 
v Jimlíně. 

Advent je předzvěstí příchodu křesťanských Vánoc, příchodu narození 
Mesiáše. Pro mne, zvláště v době, kdy máme co do činění s projevy úplně 
jiného než našeho způsobu života, bude ten letošní Advent příležitostí 
malinko zpomalit a zamyslet se. Zamyslet se nad tím, jestli křesťanské 
hodnoty, na kterých je naše civilizace, z větší části postavena, budou 
dostatečně silné, abychom je dokázali uhájit.  Věřím ale, že se nedáme.   

Tak šťastné a veselé Vánoce, přátelé.                     Váš Pavel Vodseďálek 
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TÝDEN NABITÝ UDÁLOSTMI  
Minulý týden byl nabit událostmi. V pondělí se konalo ustavující zasedání zastupitelstva. 
Předcházela mu řada dlouhých jednání, nakonec jsme se rozhodli pro trojkoalici. A první 
kroky nasvědčují, že by to měla být dobrá volba. Ovšem všichni zastupitelé se musí 
uvědomit, že musí být během jednání v sále a hlasovat. To je rozdíl proti minulému 
zastupitelstvu. Ale věřím, že se situace časem ustálí. Nakonec již při hlasování o 
sociálních bodech hlasovala s koalicí i ODS. Jde přece o občany našeho kraje a kraj 
samotný. Nakonec jsou ve vedení kraje zastoupeny všechny volební strany. Prosadil 
jsem, aby opoziční strany dostaly předsedy kontrolního i finančního výboru. Je jen na 
nich, jak s nabídkou naloží. Není to slabost koalice, ale gesto ke spolupráci. KSČM mimo 
šesti radních obsadí i posty tří předsedů výborů, pro výchovu, vzdělávání a 
zaměstnanost Radmila Krastenicsová, pro kulturu a památkovou péči Jaroslav Dubský a 
pro národnostní menšiny Pavel Vodseďálek. Nováčkem v radě je mostecký Radek Belej.  
Zastupitelstvo v prosinci již bude ryze pracovní. 
 
V úterý se otevírala významná stavba na silnici I/27. U obce Velemyšleves se po dvou 
letech prací vypíná nad obcí nový obchvat. Mohutná stavba stála 500 milionů korun a 
výrazně zlepší dopravu mezi Mostem a příjezdem na dálnici D7. Nyní ještě stejná akce u 
obce Žíželice a jízda z Mostu do Žatce bude výletní trasou. Ministr Dan Ťok mě opět 
potvrdil, že počítá s termínem otevření dálnice D8 na 17. prosince. Rozhodující budou 
zátěžové testy tento týden. Večer jsem se sešel s předsedou oblastní rady Zakarpatí 
Michailem  Rivisem. Byl na dovolené v Mariánských lázních. Navázali jsme na naši 
návštěvu Užhorodu v srpnu. Oboustranný zájem na navázání partnerských vztahů trvá.  

 
A přišla středa. Ústecký kraj navštívil již počtvrté oficiálně prezident 
republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou. Bylo mi ctí je opět vítat s 
manželkou Jitkou před krajským úřadem. A celá třídenní návštěva se 
nesla v přátelském duchu. Prezident se setkal s novými zastupiteli i 
vedením krajského úřadu, řediteli krajských příspěvkových organizací 
a na obědě se senátory a poslanci zvolenými v našem kraji. Na 
střelnici ve Vysočanech si prezident zastřílel z útočné pušky a měl 
jsem možnost střílet také. Tři střely, tři přesné zásahy. A proti 
samopalům, které pamatuji, tato puška „nekope“. Potom následovala 

beseda s vojáky 4. brigády rychlého nasazení. Miloš Zeman navštívil Krupku, Štětí, 
Libochovice a Podbořany. Na druhém pracovním obědě se setkal se zemědělci a 
potravináři. Na pracovní večeři s představiteli organizací, které zajišťují akce zařazené 
mezi rodinné stříbro Ústeckého kraje. Byly to velice příjemné diskuse. Podle policejních 
odhadů přišlo v Krupce na náměstí na 700 lidí, ve Štětí, Libochovicích a Podbořanech po 
500. Přiznám se, že jsem v tomto počasí tolik lidí nečekal. Na závěr návštěvy prezident 
ocenil výsledky za minulé volební období, podpořil novou krajskou koalici a předběžně 
jsme dojednali poslední návštěvu v jeho volebním období na září příštího roku. O 
návštěvě podrobně informovala média včetně Haló novin. S prezidentovým mluvčím 
Jiřím Ovčáčkem mám jedno společné, oba jsme pracovali v Haló novinách. 
 
A sobota již byla plně v duchu nacházejících Vánoc. V Bílině jsme rozsvěcovali krásně 
nazdobený strom. Celé odpoledne probíhal na Mírovém náměstí bohatý kulturní 
program, plno stánků, vůně svařáku i klobásek. V 19 hodin jsem strom rozsvítil s 
vnučkou Nelinkou a potom následoval parádní ohňostroj. Na náměstí přišlo na tři tisíce 
lidí, pěkná akce. 
 
Oldřich Bubení ček, hejtman Ústeckého kraje (převzato z Čtrnáctideníku OV KS ČM Teplice)  
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Klobouk až k zemi, comandante en jefe!  
Kuba se radovat umí. Teď jí do smíchu není. Vlhnou i tisíce chlapských očí. 
Odešel comandante en jefe. Vrchní velitel. Compaňero Fidel. Slzy, které ho provázejí, 
nejsou na povel. Blahem se tetelí jen revanšistická emigrace. Na nekrofilní verbež sází 
jen zatmění ducha i svědomí. Kuba hrávala potupnou dvojroli. Třtinové plantáže - a 
červené lucerny. Napřed ji pásli španělští grandi. Pak americký mamon a dělové čluny. 
Místodržící byli darebáci. Zkurv...syni, ale naši. Liberální otčenáš neměl šanci. Lidským 
právům, terorizovaným nadoraz, zbyla jen partyzánská válka. Velel jí dědic latifundií. 
Útok na Moncadu přežila jen hrstka. Nad kuráží Fidelovy gerily se tají dech. Sám 
vyfasoval patnáct let. Celá si neodseděl jen díky amnestii. Na krvavé satrapii si ji vynutil 
demokratický svět. Druhá gerila trvala tři roky. Když dobyla Havanu, vítaly ji tu statisíce. 

S Fidelem vstoupil pokrok tam, kde míval vstup 
přísně zakázán. Z pajzlu je ostrov svobody. Ani 
Beverly Hills, tím méně však slumy, v nichž napříč 
Amerikou živoří miliony. Se zuby jako noty na 
buben. V příšeří šedého zákalu. Bez kanalizace i 
pitné vody. V sevření drogových mafií. A hrdelního 
zločinu. Kuba ty hrůzy nezná už přes půl století. 
Nouzi vyhnala tím, o čem je demokracie 
především. Bezplatnou zdravotní péčí i vzděláním. 
Právem na práci, nezávislým na sadismu pracky 
trhu. Na kulturu a umění, necenzurované žádnými 
sponzory. Ten projekt spoléhal, tak jako každý 
jiný, i na mezinárodní zázemí. Fidel tu solidaritu 
vracel i tam, kde šlo o krk. Angolu, napadenou 
JAR, ubránily kubánské pluky. To dorazilo i režim 
apartheidu. Na zemi krvácející i za jiné však číhal 
podraz tam, kde ji to nenapadlo ani v nejčernějším 
snu. Kobercem cuknul už Gorbačov. Jelcin ji vydal 
napospas. Fidel tu mnichovanskou zradu ustál. 
Z pasti vyvázl originálně i tentokrát. Pozval do 
země kapitál, mající Ameriky plné zuby. Jen ale za 

podmínek, výhodných i pro Kubu. Nařvanec, nadržený na americké století, čekal 
kapitulaci. Fidel se opřel i o jeho konkurenci. Kuba se do loupeže tisíciletí nutit nemusí. 

Tohle vše dokáže jen chlap každým coulem. Mozek, co zvládá celé panorama. Virtuóz 
strategické fantazie. Maestro filigránské taktiky. Charakter, na nějž je 
spolehnutí. Barbudo se zvídavou duší kluka. S mimikou a očima, před nimiž neroztaje jen 
psychopat. To charisma umělo divy i na dálku. Z očí do očí o to víc. Mně se to poštěstilo 
čtyřikrát. Byly to úchvatné debaty. Fidel perlil i brilantními žerty. Tím vážněji mířil k jádru 
věci. Co vše je cílem dluhové léčky, odhalil už v polovině 80. let. Tak jako mrákoty 
»katastrofy«, nastražené i na spojence. Z těch, kdo se mu za to pošklebovali, jsou 
politické mrtvoly. »Elity« mamonu, který křečkuje z cizí práce, sejdou z mysli. Před 
Fidelem smeknou až k zemi i příští staletí. Na chvíli, kdy nás opustí, číhá hejno supů už 
roky. Čeká je kolosální blamáž. Kuba se svobod, jež přišly s Fidelem, nevzdá. Bude je 
bránit jako lev. Tak jako celý svět, pohrdající Mnichovem napodruhé. Hasta la victoria, 
comandante en jefe! Siempre! 

Josef SKÁLA, místop ředseda ÚV KS ČM (převzato z HaNo)  
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Neonacisté z Ukrajiny k nám budou voln ě 
cestovat?  

Od Nového roku může pro Ukrajince začít platit bezvízový režim, na čemž se dohodli 
diplomaté členských zemí EU. Tím pádem občané Ukrajiny nebudou potřebovat ke 

krátkodobým cestám do EU víza. 

Položme si otázku, zdali je v národním zájmu Česka 
podporovat tento bezvízový styk. Myslím, že nikoli. 
Například z toho hlediska dovozu »levné práce« z 
Ukrajiny. Pokud tento dovoz »levné práce« ze země, 
která donedávna byla zmítána občanskou válkou, 
posílí, tak to logicky sníží cenu práce v Česku. 
Samozřejmě, že na tomto trendu zejména 
zbohatnou podnikatelé a pracovní agentury. A to 
ještě více, nežli doteď. Je smutné, že tuzemská 
vláda toto nebere v potaz. Zde považuji za nutné 
zmínit, že dohoda ohledně bezvízového styku s 
Ukrajinou ke krátkodobým cestám do Unie údajně 
zakazuje občanům Ukrajiny pracovat v zemích EU. 
Ale jak vše bude ve skutečnosti, je jiná otázka. 

Ovšem největší nebezpečí spatřuji v tom, že na 
Ukrajině je několik dobrovolnických polovojenských 
batalionů, patřících tamním oligarchům, které se 

netají sympatiemi k neonacismu, konkrétně například batalion Azov. Jak víme, tak tyto 
bataliony se aktivně zapojily do bojů na východní Ukrajině, kde probíhala občanská válka. A 
pokud lidé, kteří se netají sympatiemi k neonacismu, zabíjeli i civilisty v době ukrajinské 
občanské války, budou moci bezvízově cestovat například do ČR, tak je to pro nás 
bezpečností riziko. To je prostě fakt, který nelze popřít. Ale bezpečnostní riziko představují i 
ti, kteří bojovali a zabíjeli na straně separatistů. 

Opravdu chceme, aby se tito lidé pohybovali na území České republiky? 

Petr CVALÍN, člen KV KS ČM Plzeňského kraje (převzato z HaNo)  
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Úkoly okresní organizace KS ČM v Ústí nad Labem 
prosinec 2016  

1. Na úrovni OV KS ČM : 
• Zabezpečit projednání hospodaření OV KSČM na rok 2017, včetně 

stanoviska ORK 
• Vyhodnotit plán práce za II. pololetí roku 2016 
• Vyhodnotit nominační členské schůze v ZO KSČM a stranických skupinách 
• Zabezpečit stanovené úkoly v POZ nominační okresní konference KSČM 

2. Na úrovni výbor ů ZO KSČM a stranických skupin: 
• Zajistit vyhodnocení činnosti ZO KSČM a stranické skupiny včetně 

hospodaření za rok 2016  
• Zajistit naplnění úkolů stanovených pro nominační členskou schůzi ZO 

KSČM a stranické skupiny 
• Sestavit rozpočet ZO KSČM a stranické skupiny na rok 2017 

3. Na členských sch ůzích ZO KSČM a stranických skupin: 
• Zajistit zhodnocení práce, hospodaření za rok 2016  
• Zajistit schválení rozpočtu ZO KSČM a stranické skupiny na rok 2017 
• Zabezpečit konání a předání materiálů na OV KSČM z členských 

nominačních schůzí ZO KSČM a SSK / návrhy projednané do PS PČR, 
delegáty okresní konference nominační/ 

• Zpracovat stav členské základny k 31.12.2016 a předat na OV KSČM 
4. Ekonomické úkoly : 

• Zaplacení členských příspěvků za celý rok 2016, jejich odevzdání na OV 
KSČM 

• Uzavření pokladní knihy ZO KSČM, stranické skupiny. Odevzdání všech 
finančních prostředků a pokladních knih do 15.12.2016 na OV KSČM  

5. Plán akcí na prosinec 2016: 
12.prosince 2016 od 15,00 hodin  porada předsedů ZO KSČM a ved.SSK   
                                                                                                           zasedačka OV 
15.prosince 2016 od 15,00 hodin  zasedání VV OV KSČM  kancelář předsedy  OV 
15.prosince 2016 od 16,00 hodin zasedání pléna OV KSČM            zasedačka OV 
 

6. Plán akcí leden 2016 : 
2.ledna 2017 od 15,00 hodin  porada předsedů ZO KSČM a vedoucích SSK  
                                                                                                           zasedačka OV 
7.ledna 2017 od 9,00 hodin  okresní nominační konference             Dům kultury-
restaurace 
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Něco málo ke zlepšení nálady do Nového roku 2017 
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Životní výročí ZO KSČM 

v měsíci prosinec 2016 
   

  
Hana Němcová 

        
52.ZO 76 

  Ladislav Bureš 13.ZO 84 

  

Anna Mikulčíková 13.ZO 73 

 

 

 

 Miroslav Blažek 13.ZO 62 

  Dagmar Pechová 17.ZO 96 

  Radek Houf 19.ZO 45 

  Emil Král 19.ZO 89 

  Eva Rybková 3.ZO 84 

  Marie Faturiková 3.ZO 66 

  František Jílek 31.ZO 64 

  Miroslav Král 34.ZO 87 

  Václav Formánek 34.ZO 85 

  Vladimír Kopecký 35.ZO 83 

  Eva Jelcinová 44.ZO 85 

  Antonín Povr 44.ZO 95 

  Hana Němcová 44.ZO 75 

  Václav Němec 44.ZO 60 

  Jana Chudobová 50.ZO 62 

  Vladimír Ličman 50.ZO 77 

  Zdenek Štěpánek 52.ZO 88 

  

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

     


