
 

 Celoměstská schůze KSČM města Jihlavy ze dne 4. 12. 2014  
Zpráva o činnosti MěstV KSČM přednesená předseda MěstV KSČM Ing. Pavlem Šlechtickým  
 

Předmětem naší schůze je hodnocení činnosti naší strany a MěstV KSČM v Jihlavě od 
poslední městské konference KSČM konané 18. 11. 2013. Neměnným cílem MěstV bylo 
udržení a prohloubení podpory naší strany ve veřejnosti našeho města. K tomu přispěly 
všechny naše základní organizace strany v Jihlavě. Předsedům základních organizací KSČM a 
všem jejich členům v Jihlavě bych chtěl za jejich práci poděkovat. Rok 2014 byl významným 
volebním rokem. Proběhly volby do Evropského parlamentu. Našim kandidátům KSČM, kteří 
přijeli do Jihlavy oslovit naše spoluobčany, jsme se celý den věnovali a podpořili je v jejich 
kampani. Od začátku roku 2014 se MěstV KSČM věnoval intenzivně přípravě komunálních 
voleb v Jihlavě. Byla připravena kandidátka KSČM, která byla v tajných volbách Městskou 
volební konferencí KSČM schválena. MěstV KSČM připravil konkrétní volební program na 
příští volební období, který měl v jihlavské veřejnosti velmi dobrou odezvu. V Jihlavě jsme 
vedli kontaktní volební kampaň na čtyřech shromážděních na Masarykově náměstí, na 
sídlištích, v příměstských obcích města. KSČM v Jihlavě ve volbách do jihlavského 
zastupitelstva skončila třetí za Hnutí ANO a sociální demokracií. Z krajských měst jsme 
společně s Ostravou měli nejlepší volební výsledek. Výsledky voleb v Jihlavě poznamenala 
velmi nízká volební účast, výrazné vítězství Hnutí ANO i velký počet hlasů stranám, kteří 
nedosáhli 5% výsledek a do zastupitelstva se nedostali. Byla vytvořena staronová koalice 
ČSSD, ODS, lidovců a nově Fóra. V opozici zůstala KSČM, ANO, velmi oslabená TOP 09 se 
dvěma zastupiteli se o své úloze v zastupitelstvu jasně nevyjádřila. Komunistické zastupitele 
v Jihlavě čeká v následujícím volebním období náročná práce. MěstV KSČM se dále podílel na 
oslavách 1. Máje, 9. Května v Jihlavě. Byli jsme přítomní na pietním aktu v Třešti i při 
odhalení památníku partyzána Karpova v Sedlejově. Zvýšenou pozornost jsme věnovali 
našim informačním možnostem. Velmi mně těší téměř dvojnásobná účast čtenářů webových 
stránek MěstV KSČM než v uplynulém období. Písemné vydání jihlavské Jiskry se naopak 
podařilo jen jednou. Řada našich členů již využívá sociální internetové sítě. Zdroj našich 
informací zůstávají Haló Noviny. Pozornost je třeba věnovat regionálnímu zpravodajství. 
MěstV KSČM ve své činnosti úzce spolupracoval s organizacemi působícími v Jihlavě 
Levicovým klubem žen, Klubem českého pohraničí, pobočkou Česko kubánského přátelství. 
Někteří naši členové intenzivně pracují v dalších společenských organizacích města, na 
příklad ve Svazu důchodců, Českého svazu zahrádkářů, Rybářském svazu. Všem je za to třeba 
poděkovat. Velmi si ceníme našeho přátelství s Komunistickou stranou Německa družebního 
města Jihlavy Heidenheimu. Jsme rádi, že němečtí soudruzi v Heidenheimu obhájili ve 
volbách svoji účast v městském zastupitelstvu. Naše schůze se koná 25 let od událostí v roce 
1989. Přes všechny problémy můžeme konstatovat, že KSČM je v naší republice 
respektovanou a významnou stranou s podporou značné části našich občanů. Jsme si 
vědomi, že se nacházíme v obtížném období. Česká společnost je názorově rozdělená. 
Nedaleko našich hranic, na Ukrajině je výbušná situace ohrožující mír v Evropě. Při případné 
eskalaci situace bude potřebné, tak jak jsme to dělali při bombardování Jugoslávie, připravit i 
v Jihlavě protiválečné protesty. V příštím roce 2015 je třeba udržet systém stranických 
organizací v Jihlavě, pokračovat při získání nových členů strany, jak tomu bylo v tomto 
období, kdy v Jihlavě vstoupili do KSČM čtyři noví, převážně mladí členové. Činnost strany v 
Jihlavě zaměřit na širokou veřejnost. Připravit kandidáty z Jihlavy do Krajského 
zastupitelstva, do Senátu jejichž volby budou na podzim v roce 2016. Děkuji za pozornost a 



přeji všem do nového roku hodně zdraví, prosím, aby jste to vyřídili všem členům Vašich 
organizací.  


