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OV KSČM Ústí nad Labem                                            ZÁŘÍ 2022                    

www.usti-kscm.cz      ov.usti@kscm.cz            

  

 

 

Komunistická strana Čech a Moravy zahájila celoroční kampaň se 

sloganem "Vymažeme fialovou", kterým KSČM důrazně odmítá 

politiku vládní koalice.  

Kampaň, která bude pokračovat i po podzimních volbách, bude mimo 

jiné vyzývat občany k účasti na akcích KSČM proti vládě Petra Fialy, 

která nejenže neplní předvolební sliby, ale stále více dává najevo, že 

zájmy občanů České republiky pro ni rozhodně nejsou na prvním 

místě. 

V této souvislosti KSČM vyzývá všechny nespokojené občany, spolky 

a subjekty, aby se k těmto akcím připojili, protože jedině dostatečně 

silným občanským tlakem lze dosáhnout zásadní změny politického 

kurzu. 

Kromě celoroční kampaně „Vymažeme fialovou“ pokračují i kampaně 

pro komunální volby a volby do Senátu Parlamentu České republiky 

pod společným heslem „Máme řešení - Teď a tady!“ 

 

http://www.usti-kscm.cz/
mailto:ov.usti@kscm.cz
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Komunální volby 2022 
Rozhovor s lídrem za KSČM do zastupitelstva města Ústí nad Labem 

 Pavlem Vodseďálkem pro měsíčník Žít Ústí 

 

1. S jakou programovou prioritou a cílem vstupuje ústecká KSČM do předvolební kampaně 

pro komunální volby 22. a 23. 9. 2022? 

 

Těch priorit je několik. Pokud se má město vyvíjet k lepšímu, je třeba podporovat aktivity, 

které tomu napomohou. Velmi důležité bude prosadit, aby VRT (vysokorychlostní trať) měla 

zastávku v Ústí. To by mělo napomoci k zvýšené pozornosti významných firem a město by 

mohlo profitovat ze vzniku nových pracovních příležitostí. S tím souvisí i další priorita, 

budování parkovacích míst.  Ukazuje se, že této oblasti doposud vládne živelnost a 

nahodilost a pokud, vývoj automobilismu půjde nadále stejným tempem, bude parkování 

problém. Rádi bychom také podpořili takové aktivity, které budou řešit byty pro mladé nebo 

nové obyvatele města. Podpoříme družstevní nebo městskou výstavbu. Dále chceme 

samozřejmě pokračovat v podpoře rozvoje naší ZOO, podpoře rozvoje kultury, sportu a 

všech akcí, které budou v zájmu občanů našeho města. 

 

2. KSČM nechyběla v žádném zastupitelstvu města v novodobé historii. Vzhledem 

k neúspěchu v parlamentních volbách a výrazné ztrátě voličské podpory na republikové 

úrovni, nemáte obavy, že by Vaše strana od letošního podzimu neměla komunální 

zastupitele? 

 

Možné je všechno, ale postavili jsme kandidátku z lidí, kteří pro město žijí a chtějí pomoci k 

lepšímu žití tady. Navíc máme celou řadu osvědčených a zkušených kandidátů. Přiznám se, 

že při sestavování kandidátky jsem se poprvé setkal s tím, že lidé by rádi na kandidátce byli, 

ale obávali se. Bohužel  Antibabiš není jediný program některých politiků. KSČM je už více 

než třicet let neustále předmětem nepřátelské kampaně. Přesto věřím, že ústecké 

zastupitelstvo bude i po volbách se zástupci KSČM. 

 

3. Co se Vám podařilo prosadit ve prospěch občanů a Vašich voličů v uplynulých čtyřech 

letech práce v zastupitelstvu? 

            Během celého volebního období jsme se snažili vždy podpořit, jakékoli akce,    

Investice, které byly v zájmu občanů města Ústí nad Labem. V rozpočtech jsme podporovali 

opravu chodníků, silnic, posílení rozpočtů obvodních radnic na údržbu zeleně a pořádku. 

Podporu velkých kulturních, sportovních akcí města. Zřízení fondu obnovy pro ZOO v Ústí 

nad Labem, kde každý rok město dává 20 milionů do tohoto fondu na důležité investice 

k záchraně a obnově naší krásné ZOO. V investicích jsme podpořili rekonstrukci ubytovny 

v Čelakovského ulici, Krásném Březně, opravy silnic, chodníků, řešení v Matiční ulici. 

Podporujeme vybudování nového centra kamerového systému pro Městskou policii v Corsu, 

včetně rekonstrukce Corsa, na vrácení kultury do oblasti Krásného Března. Samozřejmě 

nezapomínáme na podporu činnosti sociálních služeb, dětských organizací, které pracují 

s dětmi a mládeží, mládežnických sportovních klubů. 
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4. Jaké jsou podle Vás největší nešvary ústecké komunální politiky a vlád koaliční uskupení? 

Nemáte pocit, že město Ústí nad Labem v posledních letech přešlapuje na místě a zaostává 

v modernizaci a rozvoji oproti jiným krajským městům? 

 

Město samotné několik volebních období doslova trpí roztříštěností zastupitelstva. Ano, 

potřebujeme vizionáře, ale ne snílky. Do funkcí je třeba dosadit ústecké patrioty, pro které 

bude práce pro město prvořadým cílem a také jediným pracovním zapojením. Bohužel vítěz 

rozděluje a panuje, i když nemusí mít dostatek schopných a připravených, odborně zdatných 

lidí. Po některých volbách nestačí kanceláře pro náměstky, ale práce příliš vidět není. Volí 

se podle marketingu jednotlivých uskupení. 

 

5. V čem nebo kde vidíte největší dluh městských reprezentací? Je to stav komunikací, 

bezpečnost, čistota, zoo nebo jiné problémy? 

 

Přidal bych ještě špatné výsledky některých městských sportovců. Jinak komunikace, chtěli 

bychom sestavit komisi, která by připravovala podklady pro opravy. Stav některých ulic je 

dlouhodobě špatný a nebezpečný.  

Pokud jde o bezpečnost a čistotu. Je třeba zaměřit se na určitá místa a důsledně vyžadovat 

plnění norem bezpečnosti a pořádku. Někdo ve vedení to má určitě v gesci. 

ZOO, musí skončit politické tanečky s obsazováním vedoucích, ale i pracovních míst, 

město musí najít prostředky k výrazné podpoře jak chovů, tak mobiliáře. Pomoci musí i 

kraj.  

Sport, především fotbal a hokej trpí dlouhodobě. Město by mohlo hledat především 

podporovatele.  Problém se v současnosti bude prohlubovat. Energie budou sportovní kluby 

jen těžko zajišťovat se stávajícími rozpočty. 

 

6. Ekonomická situace státu a hlavně českých rodin je v důsledku po sobě jdoucích krizích a 

v souběhu s extrémním růstem cen energií velmi kritická. Dá se na úrovni města občanům 

pomáhat? 

 

Město příliš možností nemá. Snad jen dotovat městskou dopravu a vstupy na některá městská 

zařízení. Může ovšem pokračovat v budování sociálních bytů, zařízení pro seniory, možná 

obnovou nebo novým zřízením sociálních jídelen. Neměla by ustat podpora sportu především 

u dětí a mládeže, ale i sportu dospělých. Nelze zapomínat na sociální aktivity a kulturu. 

Samozřejmě, šetřit se musí, nelze mít patro plné náměstků. 

 

7. Bude muset město v dalších letech spíše šetřit nebo je naděje na rozvoj a investice? 

 

Uvidíme. Město příliš prostředků nemá, patříme ke krajským městům s nízkými daňovými 

příjmy. Jsme, bohužel Popelkou mezi krajskými městy. Záležet bude na Praze a ta nám příliš 

nakloněna nebyla. Samozřejmě chceme-li město pozvednout, prostředky na rozvoj a 

investice se musí najít.  Možná bude třeba víc vyjednávat a kontrolovat. Snažit se hledat ve 

větší míře i finanční prostředky ve vyhlašování nových dotačních programů ministerstvech, 

Evropské unie, mít připravené projekty, abychom byli připraveni. 
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Krátký životopis: 

Narodil jsem se v podkrkonoší v městě Semily, kde jsem žil krátkou dobu po narození. Po té se moji rodiče 

rozhodly přestěhovat do Ústí nad Labem z důvodů pracovních příležitostí, možnost získání bytu a moje 

matka žila v Ústí nad Labem od dětství. Takže jsem vyrůstal ve Všebořicích, kde jsem začal chodit do základní 

školy a potom na II. stupni jsem dojížděl do Ústí nad Labem. Po té jsem absolvoval v Děčíně učební obor 

automechanik a po té nástavbu Střední odbornou školu strojní ukončenou maturitou. Pracoval jsem 

v různých profesích, jako automechanik, řidič nákladních vozidel v Pozemních stavbách Ústí nad Labem, 

funkcionář Socialistického svazu mládeže, KSČ, opravář textilních strojů v Benaru ve Velkém Březně, po 

privatizaci u soukromé firmy „ Bohuslav a syn“ ve Velkém Březně na výstupní kontrole vyráběných chladičů 

do automobilů Tatra, Avia a dalších podobných zakázek. V zastupitelstvech působím od roku 1991 : 

Zastupitelstvo Neštěmic, po té 3 volební období Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, 2 volební období 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, kde jsem byl uvolněným předsedou Výboru pro národnostní menšiny 

v Ústeckém kraji. 

Jsem, ženatý mám dvě dospělé děti a to syna Pavla a dceru Janu a nyní žiju v Sebuzíně, kam jsem se 

přestěhoval z Krásného Března. 
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Volební číslo 11 – program magistrát 

 
Volební číslo 2 – program ÚL město 
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Volební číslo 6 – program Severní Terasa 

 

Volební číslo 8 – program Střekov 
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Volební číslo 8 – program Neštěmice 
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Informace, kde dále jsme postavili kandidátky v okrese Ústí nad Labem 

 
Město Chabařovice  

 
Město Chlumec 
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Obec Libouchec 

 
Obec Řehlovice 
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Město Trmice 

 
Obec Zubrnice 
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Volby do Senátu PČR  
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