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NENECHME TO TAK 
Volby do Evropského parlamentu 2019 

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 24. května od 

14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin. 

 

Více na: 

http://www.nenechmetotak.cz 

https://www.usti-kscm.cz/kandidatky 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveme Vás na pietní akt v Terezíně 

který se koná v sobotu 4. května 2019 

od 10. 00 hodin 

na Národním hřbitově 

Odjezd autobusu je v 8.30 hod. 

od Finančního ředitelství 

Ústí nad Labem (dříve UHLOZBYT) 

 

 



4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 15. dubna 2019. 
 
V pondělí 15. dubna 2019 se uskutečnilo 4. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. Jako 
první bod jednání byl věnován Strategickému rámci udržitelné městské mobility. Tento 
dokument je podmiňující pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů ESIF 
pro města nad 50 tisíc obyvatel a je vyžadován Evropskou komisí. Jde o trvale 
udržitelný rozvoj dopravního systému města a jejich kooperace na celém území města. 
Tento dokument byl schválen včetně akčního plánu a udržitelnost městské mobility. 
Dalším bodem jednání byl materiál k ocenění Tepelného hospodářství města Ústí nad 
Labem s.r.o. s tímto bodem jsme nesouhlasili. Byl podmiňován možností odprodeje pro 
energetickou společnost. Pozměňovací návrh k možnosti vypuštění odstavce o možném 
odprodeji se vládnoucí koalice vyjádřila záporně tak jsme pro toto usnesení nehlasovali. 
Hlasování dopadlo 19 hlasů vládnoucí koalice pro, 14 zastupitelů se zdrželo a mi dva 
(já a Honza Janeček) jsme byli proti. 
Dalšími body jednání Zastupitelstva byly materiály o poskytnutí dotací v oblasti kultury 
v oblasti volno-časových aktivit činnosti dětí a mládeže do 18. let, / pro Junák- český 
skaut, středisko Šíp Neštěmice, Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, Pionýr 
z. s. - Pionýrská skupina Dravci a YMCA Ústí nad Labem/.  
Dále poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „ Akce mimořádného významu pro 
statutární město Ústí nad Labem“ / celkem 14. akcí během celého roku 2019/. 
Dále poskytnutí dotace pro „ Lodní dopravu v roce 2019“ pro převozní lodě Marie a 
také dodatek ke Smlouvě k zabezpečování půl Maratonu v Ústí nad Labem.  
Všechny tyto materiály byly schváleny i našimi hlasy.  
Poté se také projednávaly další materiály ke změně Integrované strategie Ústecko – 
chomutovské aglomerace. Jedná se o možnost čerpání přes 2,15 mld. Kč pro různé 
žadatele z pěti operačních programů EU a realizaci integrovaných projektů. Tento 
materiál jsme podpořili. Celkové hlasování proběhlo 30 zastupitelů pro a 3 zastupitelé 
se zdrželi. 
Po té byl blok prodejů, odkupů a darování pozemků v lokalitě Božtěšice. Projednáno a 
schváleno. 28 hlasů pro 1 proti 6 se zdrželo.  
Dále bod darování pozemků v katastru Skorotice, v nové výstavbě rodinných domků 
na pozemcích soukromého investor, který předal městu silnice, chodníky, veřejné 
osvětlení do správy měst. Ještě vše není dobudováno, ale žije tady již 80 domácností v 
rodinných domcích a silnice, chodníky, osvětlování nebylo udržováno. Byla sepsána 
petice, aby to měst převzalo, i když pan podnikatel to nemá dobudováno a plno parcel 
na rodinné domky není ještě obsazeno. Po dlouhé diskusi a snaze změnit usnesení až to 
bude „dobudováno“ ať to předá městu, žádné z pozměňovacích návrhů nebyly přijaty. 
Takže pozemky na konec byly přebrány. Hlasování 20 pro 8 se zdrželo a 7 hlasů bylo 
proti. Vládnoucí koalice toto usnesení prohlašovala, naši zastupitelé se zdrželi 
hlasování. 
Nebyly odkoupeny pozemky od ČD a.s. v takové výši, jak dráhy navrhovaly. Bylo 
uloženo vedení města dále jednat o ceně těchto pozemků. 
Dále schválen prodej pozemků na Klíši, který vznikl při převodu digitalizace map. 
Dále byl schválen bod na poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a 
služeb blízkých službám sociálním v roce 2019. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali 
pro. Bylo schváleno pověření Finančního výboru ZM kontrolou v Činoherním studio 
Ústí nad Labem a Muzea města. Poté proběhla diskuze v bodu různé k problémům 
města. 
Pavel Vodseďálek 
 

 



Shrnutí XVII. ro čníku Stolně  - pinčesového turnaje 

V pořadí již XVII. ročník stolně-pinčesový turnaje je za námi uskutečnil se v termínu od 
22. 3. – 24. 3. 2019. Vlastní turnaj probíhal v sobotu 23. března v Ústí nad Labem. 

V sobotu ráno probíhal dětský turnaj, kterého se zúčastnilo mnoho dětí. Mezitím se 
dospělí registrovali, po obědě se uskutečnilo rozdělování do pěti výkonnostních skupin. Turnaj 
to byl dlouhý, hrálo se skoro až do 19.00 hod. Mezitím, co se sčítaly výsledky, tak hráči po 
lítém boji odpočívali.  Za chvíli následovalo vyhlášení výsledků: 1. skupina a zároveň 
absolutní vítěz turnaje – Štěpán Rejent, 2. skupina – Jiří Šonda, 3. skupina – Luboš 
Petříček, 4. skupina – Vašek Prušák, 5. Skupina – Jana Radilová. Výherci obdrželi 
hodnotné ceny, pohár a diplom. Turnaje v kategorii dospělých se zúčastnilo 48 hráčů 

V 19:00 byla zahájena beseda, které se zúčastnily s. Pavel Vodseďálek, předseda OV 
KSČM Ústí nad Labem; Jaromír Kohlíček a Lukáš Pařízek. 

Debata byla velmi zajímavá. Probíraly se především aktuální témata financování 
regionálního sportu z rozpočtů Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem.  

Stolně – pinčesový turnaj by se nemohl uskutečnit bez finanční podpory OV KSČM 
Ústí nad Labem, Ústeckého krajského výboru KSČM, a poslance Evropského parlamentu Ing. 
Jaromíra Kohlíčka, CSc., za což jim patří naše velké poděkování. 

Letošního XVII. ročníku se celkem 100 účastníků z celé ČR a již se všichni těšíme na 
ročník příští. 

Za organizátory Jan Janeček 

 



 

 

 

 



SJEZDOVÁ ZNÁMKA 50 K Č 

Na ekonomické zajištění XI. sjezdu KSČM v dubnu 2020, bylo na 
6. zasedání ÚV KSČM 30. 3. 2019 schváleno vyhlášení sjezdové 
známky ve výši 50 Kč na člena. Vybrané finanční prostředky 
zůstanou v plné výši v příjmu organizačních jednotek k úhradě 
dopravy a ubytování delegátům na sjezd a na posílení rozpočtu 
organizační jednotky. Výše finančního příspěvku se zapíše do 
příspěvkové karty člena KSČM, sjezdové známky se vydávat 
nebudou. 

Z historie 

 

 



 
 

Nikdy nezapomeneme 
 
Americké "omyly" na konci války, nebo začátek celosvětového terorismu USA, o 
kterém se mlčí? Plzeň na Doubravce - v  bývalé konzervatoři, která je již několik let 
opuštěna, je umístěna pamětní deska na vzpomínku za zahynulou celou třídu – 38 
dětí a učitelku. 
V závěru války se město stalo cílem "spojeneckého bombardování,“ uvedla na začátku 
krátkého pietního aktu Hana Vočadlová. 

Noc se změnila v den 

„Dne 17. dubna 1945 přišel první velký nálet. Z 16. na 17. dubna to byl britský nálet. 
Tuto noc se nad Plzní objevilo 222 bombardérů typu Lancaster. Nejprve označily cíle 
barevně hořícími pumami. Podle výpovědi pamětníků se noc změnila v den. Ve vzniklé 
záři bylo prý možné číst noviny. Během 17 minut shodily spojenecké letouny 891 
trhavých a 4 tuny zápalných bomb.“ Kromě nádraží bombardovaly část obytné čtvrti 
Doubravky, Roudné, celou Jatečnou kolonii a také Plzeňské pivovary, uvedla dále 
Vočadlová. „Bilance náletů byla hrozivá. Obětí bylo mnoho, zbořeno bylo 120 domů, 
těžce poškozeno dalších 154. Památku dětí, které při tomto bombardování zahynuly, 
připomíná pamětní deska v chodbě konzervatoře a lípa, vysazená v Habrmanově 
parku, která nese jméno paní učitelky – Květa.“ 
 

 



 
 
 „Ani na takové oběti druhé světové války by se nemělo zapomínat,“ pokračovala dále. 
„ Amerických a britských vojáků, které Plzeň jako své osvoboditele oslavuje, zahynulo 
při postupu našim územím mnohem méně, než v jeden jediný okamžik našich civilistů. 
Vzhledem k časovému odstupu ubývá pamětníků těchto událostí.“ 
  

Plzeň po americkém náletu 

 



Ve světle faktů jsou megalomanské oslavy adorace US ARMY v Plzni spíše zločinem 
a výsměchem obyčejným lidem a zabitým, než skutečná pocta "osvoboditelům". Kdo 
si toto připomněl z amerických rádoby hrdinů na oslavách? 
"Je přímo nepochopitelné, že v dnešní době jsou prezentovány nápady, aby ve 
jménu demokracie a ochrany lidských práv bylo použito moderních zbraní, včetně 
jaderných,“ ukončila svůj projev Vočadková. 

Dlouhá léta se mlčelo, kolik padlo při osvobození Plzně amerických vojáků, kterou tak 
hrdinně Patton osvobodil a kterému dokonce nazpívali posmrtně píseň o radaru… 

Za pět dní bojů o Plzeň padlo generálu Pattonovi množství vojáků v 
počtu jeden z juniorské 16. divize.  Opilý spadl z auta. Dále pak bylo zraněno 7 
vojáků americké armády. Bylo zajato asi 7000 německých vojáků a bylo rozdáno 
několik milionů žvýkaček. 

 V boji o Šumavu padlo 10 amerických vojáků, což zajisté dokazuje urputné boje… 

Celkem padlo na území ČSR 116 amerických vojáků (počty se mění, ale většina 
badatelů se shoduje na tomto čísle) a 144 000 ruských vojáků.  

Při osvobození Prahy pravděpodobně padlo asi 300 sovětských vojáků a asi 500 
vlasovců. 

Jak je vidět, hlavní tíhu nesl generál Patton a američtí vojáci, proto musí mít řádné 
oslavy… 

Článek v The New York Times z 22. dubna 1945 líčí dva dny po osvobození Aše a 
Hitlerových narozeninách, jak byli při vstupu do města Američané zklamáni, že je 
radostně nevítaly davy Čechů. A jak přiznal voják, pozvaný na oslavu do Plzně: byli 
jsme dislokovaní na okraji Plzně, holek tam moc nebylo, tak jsme si z nudy zkoušeli 
vařit alkohol. 

Samozřejmě že armáda generála Pattona, která skoro nebojovala, vypadala jinak než 
zbídačelá armáda SSSR, která v pětiletých bojích poztrácela statisíce svých kamarádů 
a spolubojovníků.  

Oslavujete také osvobozeni Prahy Američany? Jejich nálet úplně na konci války zbořil 
mj. klášter Emauzy, domy a zabil přes 700 Pražanů! 
A co ti Plzeňáci  nemají kus studu a zničení Škodovky náletem spojenců je jim 
jedno? Američané ničili i zásoby, které mělo dostat obyvatelstvo!!! Ve veřejných 
mediích se pravdu nedozvíme. Ta jsou řízena jako ve všech koloniích USA a jejich 
poskoky v politice a mediích! Rudoarmějců zemřelo u nás v boji pres 200 
000, Američanu asi 350. 
Nastal čas, abychom my, nefanatičtí obdivovatelé USA začali psát skutečnou pravdu o 
historii Československa, potažmo České republiky. Fakta lze dohledat, stačí vědět, 
kde! 

 

 

 

 

 



Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK) na měsíc květen 2019. 
 
 Na úrovni OV KSČM:  
 zabezpečení 1. máje, akce k výročí osvobození Československa, 

vzpomínkovou akci v Terezíně 4. 5. 2019 
 věnovat pozornost přípravě a zajištění voleb do Evropského parlamentu 

24.5. - 25. 5. 2019 
 zajistit projednání materiálu k Celostranické konferenci KSČM dne 8. 6. 

2019 k programu KSČM 
2. Ve výborech ZO KSČM a stranických skupinách: 
 zajistit úkoly k 1. máji, akcím k osvobození Československa 
 zajistit úkoly k volbám do Evropského parlamentu 
 příspěvky od členů KSČM za 1. čtvrtletí 
 příprava dokumentu k Celostranické konferenci KSČM k programu KSČM 

na 8. 6. 2019 
3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupinách: 
 zabezpečit úkoly k 1. máji, osvobození Československa, Terezínské Tryzně 
 zabezpečit úkoly k volbám do Evropského parlamentu 24. 5. - 25. 5. 2019 
 přijmout stanovisko pro Celostranickou konferenci KSČM k programu 

KSČM 
4.  Ekonomické úkoly: 
 zabezpečit odběr příspěvků KSČM na 1. a 2. čtvrtletí 2019 
 zahájit výběr sjezdové známky od členů KSČM ve výši 50,- Kč 

5. Významná výročí měsíce: 
 1. 5. 1886                       1. máj Svátek práce 
 5. 5. 1945                       Pražské povstání 
 9. 5. 1945                       Osvobození Československa 
 14. 5. 1955                     založení Varšavské smlouvy 
 14. - 16.5 1921               založení KSČ 
 25. - 29. 5. 1949              IX. Sjezd KSČ 

6. Akce na květen 2019: 
 1. 5. 2019  od 9,00 hodin       oslava Svátku práce                Městské sady 
 4. 5. 2019  od 10,00 hodin     Terezínská tryzna                   Národní hřbitov 
 6. 5. 2019  od 15,00 hodin    porada předsedů ZO  a SSK      zasedačka č.16 
 9. 5. 2019  od 15,00 hodin    zasedání VV OV            kancelář předsedy OV 
 9.5.2019   od 16,00 hodin    zasedání P-OV                          zasedačka č. 16 
 23. 5. 2019 od 15,00 hodin   zasedání VV OV            kancelář předsedy OV 
 24.5 – 25.5. 2019  volby do Evropského parlamentu         volební místnosti 
 31.5 2019   od 10,00 do 17,00 hodin  loď   Ústí n.L. - Roudnice n.L. a zpět 

7. Akce na červen 2019: 
 3. 6. 2019  od 15,00 hodin porada předsedů ZO a SSK             zasedačka 16 
 6. 6. 2019  od 15,00 hodin  zasedání VV OV              kancelář předsedy OV 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Zamyšlení nad květnovým dnem 

 

Vážení a milí přátelé,  
 
slavíme 1. máj. Slaví se již po 129. S nostalgií vzpomínám na všechny 1. máje, u kterých jsem 
byl jako účastník. Vždy byla krásná atmosféra, radost, spokojenost. Lidé se setkávali, bavili, 
povídali, někdy i nadávali. Přes různé problémy, nepochopení, průvod ale vždy vyjadřoval 
jakousi spontánnost, víru, přesvědčení, spokojenost. Pravda v průvodu nekráčeli žádní boháči, 
kteří přišli ke svému bohatství neslušnou cestou. V průvodu kráčeli ti, kteří poctivě pracovali, 
slušně vydělávali, měli za co žít, radovali se, byť nehýřili přemrštěným bohatstvím. Byly to 
krásné chvíle, na které se nezapomíná. Socialistická společnost byla spravedlivá ke všem.  
 
Jako kluk jsem prožíval máje v protektorátu. Na nic se tehdy nevzpomínalo. Lidé mlčeli, žili ve 
strachu, strachovali se o svůj život. Až po válce občané vyvěšovali československé vlajky, 
které jsem tehdy ještě neznal, vyhrávali na harmoniku, sázeli lípy, radovali se. Ač jsem  
jako kluk mnohé nechápal, radoval se také, protože se radovali i rodiče a vedli mě k místům, 
kde občané vysazovali lípy, kde byl kulturní program. Otec na cestě k našemu stavení vysázel 
také 2 lípy. Stojí dodnes. Jsou vzrostlé, je jim přes 74 let. Připomínám často tu krásnou  
chvíli, kdy otec lípy vysazoval. Říkal, že je to náš národní strom, že se vysazuje na počest 
osvobození vlasti, svobody. Od té doby chovám k lípám úctu. Trhám lípový květ na čaj, suším 
květy na zimu. Čaj z květu pomáhá při nachlazení. Lípy mám rád, obzvláště ty, které sázel 
otec.  
 
Po válce byly všechny májové dny  krásné, zvláštní, příjemné, radostné. 1. máj, 5. a 9. květen, 
dny vzdoru proti fašismu a osvobození Rudou armádou. Den matek. Pravidelně jsem ve škole 
společně s ostatními a řídícím učitelem vyráběl skládačku s texty mamince. Pak 27. máj kdy od 
nás z obce odjela v roce 1945 rumunská vojska a u nás skončila 2. světové válka. Tehdy byla v 
obci velká oslava a všichni se radovali, tancovali.  
 
Jako starší jsem chápal máj jako lásky čas. Vyhledával verše našich básníků s motivy lásky, 
nebo vhodnou třešeň k políbení s dívkou, kterou jsem miloval. Měsíc máj byl vždy tím 
nejkrásnějším měsícem. Žádný únorový Valentýn. Navíc není náš. Kdosi nám stále vnucuje, 
abychom přijímali něco  cizího, z jiného prostředí. Máj vždy byl naším měsícem lásky a snad 
zůstane. Měsíc máj je měsícem našeho osvobození, nového života, který začal 5. a 9. května 
1945! U nás v obci 27. května 1945!  
 
Malé zamyšlení před příchodem májových dnů posílám i  vám. Posílám májový pozdrav! 
Věřím, že si užijete májové dny v lásce, v pohodě. A třeba i v pokročilejším věku  najdete 
vhodnou třešeň, která bude svědkem  vaší  trvalé lásky, spokojenosti. A určitě si připomeňte  
povstání našeho lidu 5. května a naše osvobození před 74 lety.  

Váš čtenář  
 


