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Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce
přeje OV KSČM Ústí nad Labem

Náš kraj oslavil v letošním roce 15 let své existence. V roce příštím
pak budou volby do krajského zastupitelstva. Protože KSČM
v minulých krajských volbách zvítězila a spolu s ČSSD řídí Ústecký kraj
a řídí ho velice úspěšně, budeme se k těmto volbám postupně vracet.
Dnes je to článkem z Krajských novin.

Máme rádi náš kraj
S potěšením sleduji jak se mění k lepšímu, jak si opět vybudoval velmi zajímavou
pozici mezi ostatními místy u nás. Vždyť jako jedinému, rostou našemu kraji
procenta přijíždějících návštěvníků. Mizí nálepka devastovaného prostoru a
objevují se nové a nové lokality, které stojí za návštěvu. Ústecký kraj má velmi
dobře připravenou a hlavně využívanou strategii rozvoje cestovního ruchu.
Vznikly destinační agentury, kraj se pravidelně prezentuje na výstavách a
veletrzích. A má co nabídnout. Například v Poohří, krásný zámek a lázně
v Klášterci, v Kadani úžasné náměstí, klášter a zajímavé nábřeží Maxi psa Fíka.
Žatec a jeho chrám chmele a piva, ale i Dočesná. Za návštěvu stojí doslova
z popela vyrostlý Nový hrad v Jimlíně. České středohoří, Česko-saské Švýcarsko a
Krušnohoří i tady je plno nových turisticky zajímavých novinek.
Zajímavé je i postupné propojování turistických lokalit cyklostezkami, atraktivní
je třeba plavba po Labi lodí Porta Bohemica. A právě tuto plavbu jsem absolvoval
s vnoučaty v této sezoně. Doporučuji všem, pravda není to zrovna levná
záležitost, ale tři vnuci na to asi nezapomenou. S kluky jsme navštívili i Hřensko,
využili labského přívozu v Dolním Žlebu, tam je u cyklostezky velmi dobrá
restaurace a skončili jsme v děčínském aquaparku. A samozřejmě, jako ústecký
patriot, byli jsme v ZOO, jeli lanovkou na Větruši a byli se koupat u nového jezera
Milada. Nejen já, ale i moje vnoučata, máme rádi náš kraj.
Petr Brázda

Okresní konference KSČM v Ústí n.L. dne 12.12.2015
V ústeckém domě kultury se sešli delegáti a hosté na okresní konferenci
Komunistické strany Čech a Moravy. V úvodu hlavního referátu se předseda
ústeckého OV KSČM zaměřil na postoj naší strany k otázce migrace. Nevidíme
problém v soužití s migranty, pokud budou schopni asimilace, budou schopni
přijmout naše zákony a pravidla, podle kterých žijeme v naší zemi.
V naší zemi se stále stupňuje nenávistná kampaň proti levicovým názorům,
historie je účelově překrucována, uměle jsou rozeštvávány skupiny lidí. Tento
trend vede k fašizaci.
Strana je ohrožena nejen vnějšími vlivy, ale i pokusy o rozložení zevnitř. Tomu je
třeba razantně čelit.
V této atmosféře se v současnosti nacházíme a vzhledem k tomu, že stále
dochází k přirozenému poklesu naší členské základny, musíme být o to
jednotnější.
V našem okrese se chystáme na volby do Senátu PCR a do krajských voleb.
V kraji obhajujeme prvenství a dobrou práci komunistů ve vedení kraje. Nebude
to ale vůbec lehké, protože vzniká celá řada nových subjektů, bohužel vesměs
pravicových a dobře finančně postavených.
Předseda se dále zaměřil na členskou základnu a shrnul příčiny, které vedou
k poklesu počtu členů a malému zájmu o členství v KSČM. Mladí jsou znechucení
politikou v naší zemi a chybí u nich zájem o aktivní politickou práci. Mají obavu o
práci, nebo z určité diskriminace. Někteří nám dávají najevo sympatie a volí nás,
ale do strany nevstupují.
Je však třeba ocenit práci našich zastupitelů všech stupňů, kteří jsou vlastně
nejlepšími propagátory naší strany.
V diskuzi podrobně informovala o situaci v městském zastupitelstvu PaedDr.
Květoslava Čelišová. Tady došlo k jedinému možnému kroku, totiž k odvolání
vedení, které vzniklo po volbách. Město, které se topí v dluzích, bylo ohroženo
doslova diletantským řízením a nebezpečím dalšího zadlužování (např. korekce
z dotací, megalomanskými záměry atd.).
S. Brož, předseda ZO Severní terasa se zabýval úbytkem členů a postupným
poklesem aktivit, který je zapříčiněn stoupajícím věkem. Řekl také, že mladí
kromě existenčních obav, nemají povědomí o našem programu. Měli bychom si
také znovu přečíst Komunistický manifest.
Delegáti zvolili předsedou OV KSČM soudruha Pavla Vodseďálka, který se také
stal vedoucím kandidátem kandidátky okresu do krajských voleb. Kandidátem na
senátora za volební obvod Ústí nad Labem je JUDr. et. Mgr. Stanislav Körner.

Předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek a vedoucí kandidát do krajských voleb

Delegáti okresní konference KSČM zvolili tyto kandidáty do krajských voleb
Vedoucí kandidátky:

PAVEL VODSEĎÁLEK

Kandidáti: Petr Brázda, Gabriela Hubáčková, Miloslav Buldra, Josef Dyrynk, Jan Janeček,
František Minárik, Viktor Malinkovič, Zdeněk Kuba
Náhradník: Jaroslav Slavík

Fotografie z vystoupení s. Brože

Kandidátem na senátora byl zvolen delegáty okresní konference KSČM
JUDr. et. Mgr. STANISLAV KÖRNER

Stanislav Körner a předseda volební komise Josef Třešňák

Něco málo o našem kandidátu na senátora
JUDr. et Mgr. Stanislav Körner (*1967 Ústí nad Labem)

Absolvent Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda (1985-1989),
Fakulty právnické Západočeské univerzity (2000-2005) a Filozofické fakulty UJEP
v Ústí nad Labem (2008-2013). Profesní dráha (pestrá): 1989-1993 3.
motostřelecký pluk v Lounech, do roku 1999 v soukromém sektoru, 1999-2006
správní rada Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, od roku 2006 vedoucí
oddělení v odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Záliby: historie se
zaměřením na vojenství a právo, sportovní střelba.
S šestnácti lety praktického výkonu státní správy v rámci Ministerstva vnitra
(odbor azylové a migrační politiky) a Krajského úřadu Ústeckého kraje (odbor
dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend) v úzké
součinnosti s orgány Policie České republiky i obecními policiemi na území
Ústeckého kraje se JUDr. et Mgr. Stanislav Körner profiluje jako odborník na
výkon veřejné správy na úseku dopravy, bezpečnosti a krizových situací.

Několik fotografií z konference

Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK)
na měsíc leden 2016
1. Na úrovni OV KSČM:

• Projednat stav členské základny k 31.12.2015 v okrese Ústí nad Labem
• Projednat inventarizaci majetku OV KSČM v Ústí nad Labem k 31.12.2015
• Projednat a schválit hospodaření OV KSČM v Ústí nad Labem
k 31.12.2015
2. Ve výborech ZO KSČM a stranických skupinách:

• Schválení plánů práce ZO KSČM a stranických skupin na rok 2016
• Zabezpečení úkolů související s volbami do Krajského zastupitelstva o
Senátu v roce 2016
• Seznámit se ze závěry okresní konference KSČM ze dne 12.12.2015
3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupinách:

• Seznámit se ze závěry OK KSČM ze dne 12. 12. 2015
• Zabezpečit úkoly související s volbami do krajského zastupitelstva a
senátu v roce 2016
• Schválení plánů práce ZO KSČM a stranických skupin na rok 2016

4. Ekonomické úkoly:
• Zahájit výběr členských příspěvků na 1 a 2. čtvrtletí na rok 2016
• Pokračovat ve výběru volebního fondu od členů KSČM a sympatizantů

5. Významná výročí:

•
•
•
•

1. 1. 1993
1. 1. 1959
21.1.1924
21.1.1949

den obnovy samostatného Českého státu
svátek Kubánské republiky
91. výročí úmrtí V. I. Lenina
založení RVHP

6. Akce na leden 2016
• 4. ledna 2016 porada předsedů ZO KSČM a SSK 15.00hod. zasedačka č.16

Životní výročí ZO KSČM
v měsíci leden 2016

Zdeňka Adámková
Zdeněk Košek
Anna Mikulčíková
Jiřina Hlavsová
Zdeněk Janoušek
Jana Čechová
Marie Protivová
Jana Špiňarová
Miloslav Buldra
Jana
Vodseďálková
Tibor Ferko
Josef Hanko
Vilém Moravec
Gabriela
Hubáčková
Miloslav Trnka
Jindřich Sýkora
Josefa Rathauská
František Soukup
Ivan Haluza
Vladimír Josífek
Petr Kovář
Miluše
Ostrihuňová
JUDr. Josef Malý
Jan Říčan
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