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Obracíme se na všechny naše členy a příznivce
Komunistická strana Čech a Moravy v minulých krajských volbách zvítězila a společně
se zastupiteli za ČSSD vytvořila koalici, která čtvrtým rokem řídí Ústecký kraj.
Historicky prvním hejtmanem za naši stranu se stal Oldřich Bubeníček. Výsledky
hospodaření kraje a realizované akce ukázaly, že vláda nad krajem je v dobrých
rukách.
Aby naše strana potvrdila výsledky z minulých voleb, bude v předvolebním období
potřeba zapojit co největší počet členů a příznivců do získávání voličů pro naše
kandidáty. Obracíme se proto na Vás s žádostí o pomoc.
1. Úspěch ve volbách je především závislý na hlasech našich členů a všech
příslušníků jejich rodin. Přesvědčte všechny rodinné příslušníky z široké rodiny,
aby k volbám šli a volili naše kandidáty.
2. Oslovujte své známé, naše příznivce a požádejte je o podobný postup, jaký
uplatňujeme u našich rodin. Seznamte je s naším programem.

Krajské volby společně s I. kolem Senátních voleb proběhnou v termínu
7. – 8. 10. 2016.
II. kolo Senátních voleb proběhne o týden později, a to
14. – 15. 10. 2016.
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Volební program KSČM pro Ústecký kraj na roky 2016–2020

„Dokázali jsme, že to umíme!“
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám naše záměry pro další roky, ve kterých chceme navázat na
vše pozitivní, co se dosud v kraji podařilo, a které chceme spolu s Vámi realizovat.
Zaměstnanost
Prioritou je řešení vysoké nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Iniciovali jsme
ustavení Paktu zaměstnanosti, ve spolupráci s Úřadem práce realizujeme projekty na
vytvoření stovek pracovních míst v sociální oblasti. Aktivně jednáme o využití
průmyslových zón a tvorbě nových pracovních příležitostí. V zóně Triangle je nyní na
dva tisíce pracovních míst.
Největší investor v Čechách, firma Nexen Tire
Corporation, zde zahajuje výstavbu výrobního areálu. Podporujeme další těžbu uhlí na
Mostecku a Bílinsku, kterou elektrárny využívají na výrobu elektrické energie a tepla.
S velkým zájmem se letos setkalo vyhlášení nového dotačního titulu na podporu
začínajících podnikatelů, ve kterém chceme pokračovat.
Bezpečnost
Chceme bezpečné domovy a ulice. Garance bezpečí je dnes jednou
z nejdůležitějších věcí. Vedení kraje úzce spolupracuje s Policií ČR, podporuje
moderní materiální vybavení. Velký důraz klademe na potírání kriminality a
protidrogový program Policie ČR. Podporujeme požadavky na početně vyšší obsazení
obvodních oddělení, a tím i posílení hlídkové služby, kontrolu sociálně vyloučených
lokalit. Máme špičkově propracovaný integrovaný záchranný systém, který se
osvědčuje při živelných pohromách, hromadných dopravních nehodách a
mimořádných událostech. Říkáme NE přijímání ekonomických migrantů, řešíme
vlastní sociálně ekonomické problémy.
Zdravotnictví
Za základ považujeme realizaci „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních
služeb v Ústeckém kraji na období 2015–2020“. I nadále budeme podporovat
poskytovatele zdravotních služeb formou dotačních programů bez ohledu na jejich
zřizovatele. Spolu s tím budeme nadále zlepšovat přístrojové vybavení i podporovat
investiční akce Krajské zdravotní a.s., jejímž jediným vlastníkem je Ústecký kraj.
Základem bude ale snaha zabezpečit dostatek lékařů, zdravotních sester i dalších
odborností. Proto chceme pokračovat v realizaci stipendijních programů i v podpoře
vzdělávacích akcí pro lékaře a sestry a vědecké činnosti ve zdravotnictví.
U Zdravotnické záchranné služby hodláme i nadále zlepšovat podmínky a
vybavení stanovišť ZZS, včetně sanitek a nového systému výrazně lepší komunikace
mezi zasahujícími záchranáři a zdravotními zařízeními, do kterých pacienty následně
převážejí.
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Ve spolupráci s městy chceme pokračovat v zajišťování
pohotovostních služeb a v projektu „Časná defibrilace je možná“.

lékařských

Školství
Pokračovat hodláme i v investicích do rekonstrukcí školních budov i do jejich
vybavení. S tím souvisí i podpora technického vzdělávání v maturitních i učebních
oborech. Máme stipendium pro dvanáct nedostatkových učebních oborů. Chceme
docílit a podporovat středoškolské či učňovské vzdělávání se zaměřením na regionální
potřeby zaměstnavatelů. Podporujeme osvědčené stipendium pro vysokoškoláky.
Velký význam mají páteřní školy. Podporujeme Fakultu výrobních technologií a
managementu UJEP, její systémové propojení s páteřními školami Ústeckého kraje.
Rozvíjí se spolupráce s Dopravní fakultou ČVUT v Děčíně. Jsme pro zachování
vesnických malotřídních škol, které mají význam pro rozvoj venkova. Plnou podporu
mají střední školy se speciálním zaměřením: Děčín – lodní dopravy a řemesel,
Šluknov – lesnická, Děčín - zahradnická a zemědělská, Rumburk – mediální grafiky a
polygrafie, Štětí – obalové techniky. Je nutné udržet na vysoké úrovni vybavenost
rekonstruovaných objektů dětských domovů, které zajišťují dětem druhý domov. Plně
podporujeme odpovídající finanční ohodnocení práce učitelů.
Doprava
Chceme udržet současnou dopravní obslužnost obcí a naplňovat rozvoj
dopravní obslužnosti dle námi připraveného dopravního plánu. Jednat s dalšími městy
o přistoupení do Dopravy Ústeckého kraje, což znamená tarifní zaintegrování a
možnost pro občany cestovat různými dopravními prostředky na jednu jízdenku.
Cílem je rovněž dále rozvíjet turistický provoz na regionálních železničních
tratích a stabilizovat projekt i na další sezóny. Rozšířit víkendový provoz a prodloužit
stávající lodní linku na trasu Litoměřice-Děčín.
V opravách silnic hodláme zvyšovat objem finančních prostředků na
rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy, pokračovat v jejich efektivním vynakládání
s cílem zhodnocovat majetek Ústeckého kraje a zvyšovat kvalitu a bezpečnost
cestování po našich silnicích.
Chceme regulovat těžkou nákladní dopravu na silnicích nižších tříd tak, aby
byla maximalizována bezpečnost občanů na těchto komunikacích a ty nebyly
nadměrně ničeny dopravou, pro kterou nebyly stavěny.
V součinnosti s ministerstvem dopravy hodláme pracovat na zkrácení termínu
dokončení dálnice D7 a přestavby silnice I/13 na čtyřproudou komunikaci v celé její
délce.
Ve spolupráci s obcemi bychom rádi realizovali chybějící cyklostezky a na těch
fungujících dobudovali chybějící infrastrukturu.
Sociální služby
Máme v plánu pokračovat v potřebných rekonstrukcích objektů domů pro
seniory a ústavů sociální péče a zajistit podmínky pro výstavbu nového domova pro
seniory ve Velemíně. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí chceme
řešit nedostatek financí na sociální služby, které od roku 2015 přešlo na kraje. Nejsme
přesvědčeni, že přerozdělení obyvatel Ústavů sociální péče do samostatného bydlení
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je vždy tou správnou cestou. Sociální ústavy chceme dále provozovat na odpovídající
úrovni. Chceme zastavit transformaci sociálních zařízení a přehodnotit zbavování se
takového majetku.
Společně s dalšími institucemi budeme řešit i problémy v sociálně vyloučených
lokalitách, ve kterých žije v našem kraji téměř 38 tisíc lidí.
I nadále chceme spolupracovat s Radou seniorů, Svazem důchodců a Svazem
zdravotně postižených při řešení problémů seniorů a občanů se zdravotním
postižením.
Podpoříme výstavby menších zařízení pro seniory v obcích, podpoříme terénní
pracovníky včetně osobních asistentů pro nemohoucí.
Životní prostředí a zemědělství
Chceme prosperující zemědělství, které pomáhá rozvoji venkova a brání jeho
vylidňování. Kromě podpory tradičního zemědělství Lounska, Žatecka a Litoměřicka
pokládáme za důležitou pomoc malým organizacím – včelařům, rybářům, myslivcům,
chovatelům, dobrovolným hasičům, zahrádkářům apod. Podpoříme i tradiční
vyhodnocení nejlepších regionálních potravin.
Podpoříme rekultivace po těžební činnosti i revitalizaci Krušných hor.
Pokračovat budeme i v podpoře hospodaření v lesích a rozvoji ekoagro oblastí.
Využijeme i možnosti pro pokračování „kotlíkové dotace“ včetně rozšiřování okruhu
jejich žadatelů.
V odpadovém hospodářství podporujeme výstavbu třídíren a spaloven
komunálního odpadu. Za významnou považujeme i podporu oprav a odbahnění téměř
zaniklých rybníků a poldrů i opravy vodních toků.
Kultura
Za nejdůležitější považujeme realizaci Koncepce rozvoje kultury a památkové
péče v Ústeckém kraji pro roky 2014–2020. Jsme krajem s bohatými kulturními
památkami, žádná zatím není na seznamu UNESCO. Podporujeme nominaci
Hornické kulturní krajiny Krušnohoří ve spolupráci s Karlovarským krajem a
Svobodným státem Sasko i žádost pevnostního města Terezína a Žatce, města
chmele.
Podpoříme nutné investice do muzeí, galerií, hvězdárny, vědecké knihovny a
zámku Nový Hrad, které jsou v majetku kraje, stejně jako u Severočeského divadla a
baletu v Ústí nad Labem, který kraj vlastní z 50%. Důležitým úkolem je oprava a
dostavba galerie Benedikta Rejta v Lounech. Chceme zvýšit návštěvnost galerií a
muzeí, včetně obnovy stálých expozic.
Podporovat budeme regionální kulturní činnost ve městech a obcích, festivaly,
soutěžní a postupové přehlídky, profesionální hudební i divadelní tělesa. Opomenuta
není ani tradiční lidová kultura, kam patří i místa, spojená s naší státností, a sice Říp,
Stadice a Peruc. Chceme v rozpočtu posílit dotace na záchranu a obnovu kulturních
památek.
Nadále budeme podporovat městské a obecní knihovny, které v současné době
podporujeme 8 miliony Kč ročně.
Chceme podpořit všechny typy kultury – národnostních menšin, mezigenerační,
festivaly, kulturu dětskou a studentskou, ale i seniorskou. Naší filosofií je udržet
současnou síť kulturních institucí, poskytnout občanům základní nabídku služeb
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v kultuře a v rámci dotačních titulů podpořit co nejvíce žadatelů, kteří chtějí obnovovat
kulturní památky, pořádat kulturní akce a zachovat tak kulturní krajinu na území kraje.
Pokračovat chceme i v programu „Rodinné stříbro“ - akce, většinou kulturní, které se
pravidelně každý rok opakují a svým významem přesahují hranice našeho kraje.

Granty a dotace, financování
Chceme pokračovat ve snižování nákladů, včetně nákladů na energie, kde by
úspora v příštích dvou letech měla dosáhnout 44 milionů Kč.
I nadále počítáme s dotacemi pro složky integrovaného záchranného systému.
Zajistíme zvýšení finančních prostředků do Programu obnovy venkova ÚK. Důležitá je
pro nás jednoduchost v podmínkách žádostí.
Ústecký kraj má „rozklikávací“ rozpočet, a je možné tak získat přehled o
příjmech a výdajích.
Budeme pokračovat ve snižování zadluženosti kraje, chceme zlepšit evidenci
nemovitého majetku. Je naší snahou realizovat investice tak, aby pokryly celé území
kraje a kraj se tak rozvíjel rovnoměrně.
Máme hotový akční plán, plán akcí pro financování z dotací Evropské unie a
vlastní plán investic a oprav. To vše provázené s vyrovnaným rozpočtovým výhledem
do r. 2021.
Pokračovat chceme i ve zveřejňování zakázek, kdy se každý může přihlásit.
Dosavadní práce ukázala, že se zamezilo předražování jejich realizace. Odblokovali
jsme Regionální operační program, umožnili jsme tak obcím a městům realizovat své
projekty.
Sport a volný čas
Zaměříme se na podporu malých vesnických klubů a oddílů formou dotačních
programů včetně podpory významných sportovních akcí v kraji. Chceme pokračovat v
podpoře výstavby sportovišť pro volný čas a vytvářet podmínky pro sportování dětí a
mládeže. To pokládáme za nejlepší prevenci proti drogám, hazardu, násilí a brutální
kriminalitě.
Budeme podporovat dokončení Labe arény v Račicích jako olympijského
centra.
Podpoříme a budeme se aktivně podílet na sportovních akcích v základních
školách v Ústeckém kraji formou partnerství, kde chceme podpořit více sportů včetně
tzv. netradičních.
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Rozhovor s Naším předsedou
zveřejněný v Haló novinách 24. srpna 2016
Laťku jsme nastavili vysoko
Čtyři roky Ústecký kraj spravovala koalice dvou levicových subjektů, KSČM a
sociální demokracie. Vy jste vedl výbor pro národnostní menšiny, který má úkol
zapojovat příslušníky různých národnostních menšin do života naší společnosti.
Jak se dařilo jeho úkoly plnit?
Především mám upřímnou radost, že se podařilo výbor stabilizovat a, že jeho členové
se aktivně zapojili do společné práce. Ve výboru dnes působí naprostá většina
zástupců národnostních menšin, žijících v našem kraji. Je pravdou, že převážná část
naší práce se zaměřuje na pomoc se zajišťováním kulturních a společenských akcí,
ale integrace je stále jedním z našich hlavních úkolů. Snažíme se popularizovat vztah
příslušníků menšin ke vzdělání. Připravili jsme vyhlášení nejlepšího studenta
středoškoláka z řad menšinových obyvatel a tím dáváme najevo, že nám záleží na
tom, aby vzdělání umožnilo všem zapojení do života a tvořivé práce. Navíc i dnes se u
nás objevují noví zájemci o usídlení v našem kraji, kteří hledají buď ochranu,
přicházejí za prací nebo za příbuznými.
Jaké akce výbor pomáhal zajišťovat, které nové aktivity se
v posledních čtyřech létech objevily?
Velká většina aktivit je dlouhodobějšího charakteru jako každoroční
společenská událost, Katarinská zábava, nebo tradiční akce při
otevření lázeňské sezóny, které zajišťují Maďaři.
Pozadu nezůstávají ani Slováci, ti pořádají besedy a setkání se
slovenskými spisovateli a umělci nebo česko-slovenské odpoledne
na zámku v Trmicích.
Také Bulhaři jsou aktivní. Pravidelně se zúčastňuji jejich tradiční akce, cesty na
Moravu, do Mikulčic, k uctění památky věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Židovští spoluobčané mají kromě celé řady kulturních aktivit, jako jsou besedy nebo
výstavy, publikační činnost, velmi dobře propracovanou podporu svých seniorů,
udržují a obnovují židovské hřbitovy.
Aktivní jsou i Romové, na území našeho kraje působí celá řada jejich tanečních,
hudebních nebo pěveckých souborů, oslava lunárního roku nebo volba královny krásy,
to je zase doménou vietnamské komunity.
Novinky, které byly realizovány, v posledních čtyřech létech jsou například Romský
charitativní ples, který má velmi vysokou kulturní úroveň a navíc výtěžek plesu je
určen k podpoře některých důležitých zařízení, např. Onkologického centra Krajské
zdravotní a.s. nebo Dětského domova na Střekově a velmi zdařilou akci je Barevný
region, akce, kde se představují jednotlivé národnostní menšiny, jednak v kulturním
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vystoupení, ale také například připravují národní jídla nebo nápoje, které nabízejí
k ochutnávce.
Jak jsem výše zmínil, výbor inicioval, vznik projektu Nejlepší středoškolský student.
Sedm nejlepších studentů bylo odměněno hodnotnými cenami a vlastně založilo
tradici, která určitě napomůže k propagaci vzdělání nejen mezi příslušníky
národnostních menšin.
Všechny tyto aktivity se snažíme, alespoň částečně podporovat finančně. Jednotliví
zástupci vedení menšinových organizací podávají žádosti o dotace, v různých
dotačních programech. Z velké části bývají úspěšní.
Členem výboru je i krajský romský koordinátor nebo ředitel poradny pro integraci. Oni i
další členové výboru pomáhají jednak při zajišťování samotných akcí, ale i se
získáváním sponzorů.
V poslední době stoupl v Evropě počet lidí, přistěhovalců, kteří hledají mnohdy
ochranu, někdy jen lepší životní podmínky. Zabývá se touto situací Váš výbor?
Samozřejmě, že migrační krize nás nenechává lhostejnými. Členové výboru pro
národnostní menšiny se na zvyšující počet ekonomických migrantů a v jejich řadách i
možných bojovníků IS, dívají s vážnými obavami. Věřte, že nikdo z nás nikdy neodmítl
a neodmítne pomoc potřebným. Naše podmínky jsou ale jasné. Takový žadatel se
musí ztotožnit se zákony a zvyklostmi naší země a musí se chtít zapojit, podle svých
schopností, do práce. Ostatně dosavadní výsledky Ústeckého kraje při pomoci
příslušníkům nejrůznějších národnostních menšin ukazují, že naprostá většina je u
nás spokojená, našla si práci, nepomýšlí na návrat do původní vlasti a stala se
součástí života našeho kraje.
I v dalším období bude Výbor pro národnostní menšiny jedním z potřebných orgánů
Zastupitelstva Ústeckého kraje. Mám za to, že laťka je hodně vysoko a nový výbor
bude mít na co navázat.
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Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK)
na září 2016
Na úrovni OV KSČM:
•
•

zajistit obsahové, organizační zajištění volební kampaně do senátu PČR a
krajských voleb v říjnu 2016
projednat závěry a úkoly vyšších stranických orgánů do podmínek okresu

Ve výborech ZO KSČM a SSK:
•
•
•

projednat a zabezpečit úkoly k volbám do PS PČR a krajských voleb v říjnu
2016
projednat stav přijímání do KSČM v jednotlivých ZO KSČM a SSK a stav
členské základny
projednat informace z vyšších stranických orgánů

Na členských schůzích ZO KSČM a SSK:
•
•
•
•

projednat zabezpečení úkolů stanovených okresním výborem ke krajským a
senátním volbám 7. - 8. října 2016
projednat a zajistit úkoly stanovené vyššími stranickými orgány do podmínek
ZO KSČM a SSK
projednat stav členské základny, přijímání do KSČM v jednotlivých ZO KSČM a
stranických skupinách našeho okresu
projednat přípravu sestavení rozpočtu ZO KSČM a SSK na rok 2017, zahájit
přípravu nominačních členských schůzí v okrese

Ekonomické úkoly:
•
•

pokračovat ve výběru členských příspěvků, volebního fondu a odevzdat je na
OV KSČM
projednat přípravu rozpočtu ZO KSČM, stranických skupin na rok 2017 a
schválit ho na jednání členské schůze

Významná výročí:
1. 9. 1939
8. 9. 1943
29. - 30. 9. 1938
Akce na září 2016:
8. září 2016 od 15,00 hodin
15. září 2016 od 15,00 hodin
15. září 2016 od 16,00 hodin
30. září 2016 od 13,00 hodin

začátek II. světové války
poprava J. Fučíka
podepsání Mnichovské dohody

porada předsedů ZO KSČM, SSK
zasedání VV OV KSČM
zasedání pléna OV KSČM
krajský volební mítink

zasedačka č. 16
kancelář předsedy
zasedačka č. 16
Lidické náměstí

Akce říjnu 2016:
3. října 2016 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM, SSK
7. - 8. října 2016 volby do krajského zastupitelstva a senátu PČR
14. - 15. října 2016
druhé kolo senátních voleb do PČR

zasedačka č. 16
volební místnosti
volební místnosti
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Kandidátní listina do krajských voleb Komunistická strana Čech a Moravy
1. Oldřich Bubeníček, 63 let, hejtman Ústeckého kraje, novinář, Bílina
2. Radek Belej, 41 let, předseda OV Komunistické strany Čech a Moravy, Most
3. Jaroslav Komínek, 41 let, radní Ústeckého kraje, Chomutov
4. Radek Černý, 44 let, starosta obce Lovečkovice, Lovečkovice
5. RSDr. Stanislav Rybák, 68 let, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Louny
6. Pavel Vodseďálek, 61 let, předseda OV Komunistické strany Čech a Moravy, Ústí
7. RSDr. Jaroslav Horák, 66 let, odborný referent, Děčín
8. Jitka Sachetová, 62 let, radní Ústeckého kraje, Polepy
9. Ing. Jaroslav Dubský, 66 let, místostarosta města Krupka, Krupka
10. Václav Beneš, 63 let, starosta obce Blatno, Blatno
11. Ing. Radmila Krastenicsová, 49 let, středoškolská učitelka, Most
12. Ing. Ladislav Drlý, 62 let, radní Ústeckého kraje, Chomutov
13. Mgr. Petr Vomáčka, 69 let, lékárník, Dolní Poustevna
14. PaedDr. Petr Brázda, 72 let, učitel, Ústí nad Labem
15. PaedDr. Václav Homolka, 61 let, senátor Parlamentu ČR, Klášterec nad Ohří
16. Tomáš Zíka, 43 let, designér interiérů, Dubí
17. Ing. Jiří Novák, 70 let, předseda představenstva Krajské zdravotní, Most
18. JUDr. Karel Krčmárik, 68 let, právní poradce, Žatec
19. Bc. Jiří Šír, 43 let, samostatný referent, Malšovice
20. Gabriela Hubáčková, 41 let, poslankyně Parlamentu ČR, Ústí nad Labem
21. Ing. Josef Šenfeld, 54 let, poslanec Parlamentu ČR, Hoštka
22. Nataša Schalková, 61 let, pokojská, Duchcov
23. Ing. Petr Pracný, 49 let, manažer, Most
24. Jana Pilařová Honsová, 50 let, odborná referentka, Málkov
25. Soňa Grochalová, 55 let, tajemnice OV KSČM, Čížkovice
26. Václav Chmara, 70 let, občanský zaměstnanec Vojenské správy, Lubenec
27. Miloslav Buldra, 58 let, provozní zámečník, Ústí nad Labem
28. Ing. Josef Váňo, 64 let, předseda OV Komunistické strany Čech a Moravy, Jílové
29. Ing. Ivo Perna, 65 let, předseda Hospodářské a sociální rady Litoměřicka, Hoštka
30. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., 63 let, poslanec Evropského parlamentu, Teplice
31. Iva Mazánková, 64 let, účetní referentka, Dobroměřice
32. Zdeněk Jung, 34 let, pracovník provozu Trezor, Most
33. Jaroslav Cingel, 64 let, správce budov, Jirkov
34. Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá, 28 let, finanční účetní, Děčín
35. Josef Dyrynk, 69 let, technik, Ústí nad Labem
36. Andrea Fricová, 42 let, učitelka, Chomutov
37. Jitka Hanousková, 64 let, tajemnice OV KSČM, Újezdeček
38. Petr Kubeš, 27 let, skladník, logista výroby, Žatec
39. Martin Hošek, 46 let, elektrikář, Most
40. Roman Rožec, 58 let, tajemník OV Komunistické strany Čech a Moravy, Děčín
41. Jan Janeček, 33 let, projektový manažer, Ústí nad Labem
42. Petr Bureš, 39 let, referent zahraničního obchodu, Štětí
43. Petr Kadavý, 64 let, revizní technik, Krupka
44. Ing. Hana Aulická Jírovcová, 35 let, poslankyně Parlamentu ČR, Most
45. Jan Švestka, 42 let, obchodní zástupce, Chomutov
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46. PaedDr. Zdeněk Dušek, 63 let, učitel, Litoměřice
47. Drahomír Faix, 56 let, strojírenský technik, Louny
48. František Minárik, 50 let, analytik, Ústí nad Labem
49. Emília Procházková, 58 let, učitelka, Šluknov
50. Pavla Čapková, 41 let, finanční správa, Bohušovice nad Ohří
51. Bc. Lukáš Brázda, 26 let, student vysoké školy, finanční managment, Bílina
52. Milan Hanták, 69 let, chemik, Postoloprty
53. Mgr. Jana Ječná, 67 let, právnička, Litvínov
54. Miroslav Bureš, 67 let, odborný referent, Chomutov
55. Bc. Martin Stojan, DiS., 43 let, strážník městské policie, Rumburk
56. Viktor Malinkovič, 63 let, technik, Ústí nad Labem
57. Daniela Březovská, 67 let, odborná referentka, Klášterec nad Ohří
58. Andrea Pokorná, 39 let, logistka, Krupka
59. Alena Mádlová, 58 let, tajemnice OV KSČM, Lenešice
60. Rostislav Šíma, 52 let, technik, Litvínov
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Životní výročí ZO KSČM
v měsíci září 2016
Dana Motzová

13.ZO

67

Lubomír Adámek

13.ZO

92

Irena Matoušková

13.ZO

86

Marie Valečková

13.ZO

85

Věra Trnková

17.ZO

92

Bohumír Jirásek

19.ZO

88

Marie Schmiedová

19.ZO

89

Oldřich Turner

2.ZO

78

Vlasta Veselá

2.ZO

96

Olga Hermanová

2.ZO

93

Josef Macík

24.ZO

78

Zdeněk Dvořák

24.ZO

70

Vlasta Růžičková

3.ZO

83

Bedřiška Virtivá

3.ZO

89

Renata Charvátová

30.ZO

74

Eliška Dvořáková

30.ZO

87

Ing. Jiří Linhart

31.ZO

54

Vladislav Kukla

31.ZO

68

Stanislav Zigo

34.ZO

78

Jarmila Pecháčová

35.ZO

91

Rudolf Mareš

36.ZO

77

Jitka Slaninová

39.ZO

71

Jiřina Filipcová

44.ZO

89

Miroslava Maxová

44.ZO

68

Rudolf Vlasák

5.ZO

96

Michal Rezler

5.ZO

55

Miroslav Jeřábek

50.ZO

56

Irena Sýkorová

52.ZO

73

Josef Dyrynk

52.ZO

69

Vladimír Vinš

9.ZO

85

OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje, všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní
pohody
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Krajský výbor KSČM Vás zve 30. září 2016 od 13.00hod na předvolební mítink do
Ústí nad Labem na Lidické náměstí.
Program:
13,00 - 14,30 hodin přivítání účastníků Oldřichem Bubeníčkem, vystoupení dua EVA a VAŠEK
14,30 - 15,00 hodin vystoupení dvou dětských souborů
15,00 – 16,00 hodin vystoupení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa a představení se kandidátů do
krajského zastupitelstva a do senátu parlamentu ČR
16,00 – 17,00 hodin hudební produkce skupiny OLD BOYS
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