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Okresní konference 2008
Jaká byla okresní konference?
Krátká, věcná, pracovní, snad i dobře připravená. To nejlépe ohodnotí jednotliví
účastníci, ať už delegáti z jednotlivých základních organizací nebo četní hosté. Je samozřejmé,
že při zpětném hodnocení se najdou věci, které šly udělat lépe a jinak. Ale to už tak je v lidské
povaze, že po bitvě bývá každý generál. Chceme se proto v následujícím řádcích vrátit jen
k několika dílčím poznatkům.
Na činnosti okresní organizace se výrazně počíná projevovat stárnutí členské základny.
Noví členové nepřibývají a pokud ano, tak jejich aktivita nebývá významným přínosem pro
činnost ZO. Rovněž se v našich organizacích projevuje vliv mezilidských vztahů. Někdo
s někým nechce či nemůže pracovat a to také výrazně omezuje počet aktivně pracujících
komunistů.
Věcná, soudružská kritika byla vždy jedním z hnacích motorů činnosti komunistů. Rovněž
mezi komunisty nebývalo zvykem kritizovat kritika, ale na některá diskuzní vystoupení se nedá
nereagovat. Hodnotit činnost ostatních komunistů ve stylu "mělo by se..." resp. "oni to udělali či
neudělali..." je strašně jednoduché, ale už z toho, že kritik sám sebe vyčleňuje z kritizovaného
kolektivu a staví se mimo něj a jaksi i nad něj, je zřejmé, že kritik sám se na práci moc nepodílí
pokud vůbec nějak a pouze "zpoza buku" kritizuje. Že by bylo jeho záměrem otrávit i těch
posledních několik iniciativních komunistů za kterými je vidět jejich práce nejen v dávné
minulosti, ale i v současnosti a pokud jim zdraví dovolí, tak na ně bude spolehnutí
i v budoucnosti. Za to jim patří velké poděkování, vždyť žít ze vzpomínek na dobu, kdy KSČ
byla dominantní politickou silou ve společnosti, to se přece nedá.
I z tohoto důvodu se podařilo ustavit nové okresní orgány, delegovat svého zástupce
do ÚV KSČM a zapojit naše kandidáty do krajské kandidátky komunistů pro volby do krajského
zastupitelstva. Navržení volitelé se v pondělí 11. února na krajském výboru KSČM v Plzni
budou podílet na určení konečného pořadí našich kandidátů na volebním lístku. Potom už bude
jen záležet na naší členské základně i na našich sympatizantech, jak silné poslanecké
zastoupení budeme po krajských volbách mít.
O náladě, která vládla v pěkně připraveném sále hotelu Hubertus v Poběžovicích,
se můžete sami přesvědčit v naší fotogalerii.
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