OV KSČM DOMAŽLICE
Zpráva o činnosti okresní organizace
přednesená na okresní konferenci
v Poběžovicích 3. 4. 2010
RSDr. L a d i s l a v U r b a n
O práci okresní organizace od minulé okresní konference,
dalších úkolech do VIII. sjezdu KSČM
Vážené soudružky delegátky, vážení soudruzi delegáti, milí hosté.
V jaké době to žijeme? Současný kapitalismus se dostal do vleklé krize finanční, hospodářské, sociální
i mravní. Ano, světová ekonomická a finanční krize trvá již třetím rokem. USA i EU i mnoho jiných vlád přijalo
řadu opatření, kterými se snažily pomoci především velkým bankám a společnostem na úkor a z peněz občanů.
Např. jen v srpnu 2009 byla tato pomoc 10 bilionů dolarů. Tím dále vzrostla hodnota majetku malého počtu lidí.
Např. průměrný ředitel v USA již vydělává 400 násobek průměrné mzdy svých zaměstnanců. Hodně naděje ve
zlepšení situace se vkládalo do nového amerického prezidenta Baracka Obamy. On byl však skutečnými vládci světa
vybrán ke svému poslání již v roce 2004. Jeho přípravu a budoucí politickou kariéru zajišťoval vlivný demokrat
Abner Mikava a jeho lidé ze skupiny „Židé pro Obamu“ financované finančními instituty Goldman Sachs, JP
Morgan a Exceloon. Postupně se přidávaly nadnárodní monopoly obávající se ztráty trhů v případě výbuchů
antiimperialistických nálad, generálové bouřící se proti dobrodružství neokonzervativců a další. Jen pro vaši
informaci, mezi demokraty a republikány nepanuje nepřátelství jako mezi jinými stranami ve světě. Proto je
demokrat Obama přítelem republikána McCaina, který je v ministerstvu zahraničí pověřen korupcí pravicových
stran ve světě. Obama zase pracoval v podobné instituci vedené Madeleine Albrightovou odpovídající za korupci
levicových stran. Společně s ní se podílel například na destrukci režimu v Keni. Obama se vždy pohyboval v utajené
zóně americké politiky. Je specialistou na tajné akce a rozvracení. Co můžeme od takového muže v čele USA
očekávat? Jistě ne zlepšení údělu prostých Američanů nebo zvýšení míru ve světě. A to i přes určitou snahu po
snížení jaderného potenciálu USA a Ruska v poslední době.
Několik slov k situaci u nás.
U nás je situace podobná, i když má trochu jiné rysy. Nezaměstnanost překročila již loni 8 %, HDP poklesl
o 4,1%, objem mzdových prostředků stagnoval. Aby se mohly nejbohatším zabezpečit vyšší zisky, musí se snížit
výdaje na zdravotní a sociální pojištění ostatních. Aby šéf polostátního ČEZ mohl brát svých třicet milionů ročně
na platu a další desítky milionů na výnosu z podnikových akcií, je na to třeba někde vzít, a proto až zloději v naší
vládě ČEZ zprivatizují, bude ředitel brát 100 milionů ročně a zahraniční vlastník miliardu zisku na dividendách.
Vláda ani pravicové strany nehledají věcné a reálné úspory ve výdajích státu a obcí, které vzrostly oproti
minulému období 6 x. Pouze se zaměřují na snížení mandatorních výdajů a z nich jen na prosazování asociálních
reforem. Přitom ignorují informace o korupci na každém kroku, propojení státních a obecních aparátů s podniky,
o totální nehospodárnosti. Nezabývají se analýzou výdajů, jejich velikostí a oprávněností. Nepřipravují žádné změny
ve své činnosti. Nikdo také neprovedl rozbor toho, jak vznikl deficit státního rozpočtu. Na co byly vynaloženy
prostředky státního dluhu? Proč byl rozprodán pod cenou - nebo rozdán majetek v řádu několika bilionů korun? Jen
v dividendách plyne do zahraničí každým rokem na 160 miliard korun. Proč dochází k astronomickému
předražování státních zakázek? Např. na severní Moravě bylo určeno 110 miliard na ekologické škody, na jejichž
likvidaci stačí 40 miliard. Zbytečné armádní výdaje, proč? O desítky miliard předražená výstavba dálnic, proč?
Nebo Praha 70 milionů na to, zda má být u nás olympiáda, 800 milionů na Opencard. Miliardy úniků v Lesích ČR,
ČD, České poště a dalších. Proto je stát zadlužen bezmála 1 200 miliardami Kč, rodiny mají dluhy také přesahující
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1 bilion a také podnikatelská sféra je zadlužena. Prý je to zdravé, uvidíme v blízké budoucnosti, jak to bylo zdravé.
Jako občany nás musí znepokojovat nejen rozkrádání a špatné hospodaření státu, ale i snahy
Sudetoněmeckého landsmanšaftu a přístup naší vlády k jeho požadavkům. K Lisabonské smlouvě prohlásil Bernd
Posselt – mluvčí sudetoněmeckého krajanstva: „Podařilo se nám prostřednictvím vlád v Berlíně, Vídni a Budapešti
dosáhnout toho, že Benešovy dekrety nebyly v poznámce pod čarou zmíněny přímo ani nepřímo.“. Práva
národnostních menšin jsou v Listině rozvíjena nikoli jako tradičně chápaná ochrana menšin v jejich obecně platném
lidskoprávním pojetí, ale jako právo národnostních skupin, které je tradičním nástrojem expanzivního německého
nacionalismu od konce první světové války. Sudetoněmecká domovská rada v prohlášení ze 7. listopadu 2009 říká:
„Česká republika musí konečně zrušit rasistické a protiprávní Benešovy dekrety. Státům EU musí být zdůrazňováno,
že lidská práva a práva národnostních skupin jsou v České republice definována a vykonávaná jinak než v celé EU.
To je nepřijatelný stav.“. Tolik definice.
Do popředí nátlaku na Českou republiku ohledně tzv. Benešových dekretů a při prosazování práva
národnostních skupin se posouvá maďarský nacionalismus. Případný úspěch Maďarů vůči Slovensku by pak sloužil
jako precedens i pro postup tzv. Sudetských Němců proti ČR. Taková je skutečnost.
Soudružky a soudruzi,
na VII. sjezdu KSČM jsem navrhl sjezdovou tézi: „KSČM respektuje Ústavu ČR a prosazuje její plné
uplatňování v životě společnosti. KSČM podporuje takový stát, který bude plnit své základní funkce ve prospěch
svých občanů.“ Dostalo se mi výsměchu a okřiknutí od návrhové komise sjezdu, že nejsme pro žádný kapitalistický
stát. Tvrdím! - naprosté nepochopení situace. Čím měl sjezd oslovit občany? Čím chceme naplňovat, v případě
volebního úspěchu, svůj program? Čím chceme ovlivňovat společnost? Měl jsem další návrhy, ale nebyly přijaty.
Jsem přesto přesvědčen, že komunistická strana nemá jiný nástroj pro realizaci sociálně ekonomického programu
než stát. Jsme však ještě komunistickou stranou? Tvrdíme, že ano.
Pokud by pojmenování komunistická strana neodpovídalo povaze naší strany, pak to znamená, že se
vzdáváme nejen osmdesáti devíti let své existence, ale existence období po II. světové válce do r. 1989. Odmítnutí
názvu navrženého Marxem by znamenalo odmítnutí Marxe a marxismu. Komunismus je projekt marxismu. Vzdá-li
se strana marxismu, dává jí to povinnost, vymazat slovo komunismus ze svého pojmenování. Naše komunistická
strana je přesvědčena, že politika není spravování toho co už je ve znamení korupce, konkurence a výkonnosti.
Komunistická strana si nehraje se slovy, takže systémová změna znamená skutečně změnu systému. Hovořit ale
musíme o cestě této změny. Současně to neznamená, že je naše současná politika vyprázdněná, pokud nejsou
objektivní ani subjektivní podmínky takové změny. Politikou současnosti je práce pro okruh občanů, kteří naši práci
potřebují a stojí o to, abychom jejich zájmy hájili právě my.
Často se na různých úrovních přeme o to, zda jsme stranou masovou nebo volební. Myslím, že jde pouze
o nepochopení. Jsme stranou masovou, protože chceme působit na masy, ne proto, aby nás bylo mnoho, a jsme
stranou volební, protože jiná cesta k naplnění našeho programu v současnosti není. Je možné jen uspět ve volební
soutěži politických stran. Používat slovo masy pro občany není v současnosti vhodné a proto není vhodné se ani
nazývat masovou stranou, lepší je říkat, že jsme stranou pro lidi, pro občany.
Proč o tom hovořím? Protože je nutné si vyjasnit pojmy. Hledat společnou řeč, a to zvláště dnes, kdy dravé
tažení západní pseudokultury a reakční ideologie, které sahá až do válečného období, kdy nacisté a vichisti pod
záminkou spásy kultury prosazovali své zlověstné plány. Ze stejných popudů studenoválečníci tančili kolem bourání
hranic mezi socialistickými a kapitalistickými státy. Společná evropská kultura, civilizace a decimování národní
kultury. Proč? Inu jadrná národní kultura by popsala skličující obraz, jak se česká pospolitost kulturně vyprazdňuje.
Ovšem kulturní a intelektuální zmatenost současným západníkům typu Havla vyhovuje. Vlastenectví je prý projev
kmenového nacionalismu a čecháčkovství říká Havel, neboť chce národ zapřáhnout do cizího chomoutu. Nemůže
proto potřebovat aby ve státě převládal duch vlastenectví, národní hrdosti aby se národ sjednocoval na základě
společného cíle. Jak by pak národ, který je odsouzen k podřízenosti, mohl obdivovat kulturu svého vzoru velikého
národa německého? Všechno národní a progresivní musí být zamořeno umělou lavinou. Primitivní zábavou,
religiozitou působící zejména na mládež, drogami a dalšími možnostmi tzv. svobody, protože reakce se poučila, jak
mládež osudově zasáhla před dvaceti léty do mocenského řádu. Aby se něco podobného nemohlo opakovat, musí se
mladí lidé připravovat na plnění úkolů, jež budou v souladu s názory zaměstnavatelů a hlavně se nesmí zajímat o
politiku. Také vědcům se říká: nepokoušejte se být tvůrci světa, lidské společnosti, nechtějte se zapojit do
komplexního vytváření světa. Nejste tu abyste přispívali ke kultivaci lidské společnosti a vytvářeli architekturu světa
– neboť to by byl další konec civilizace, další ohrožení svobody (V. Klaus Rok první str. 77) – to už je hluboké
temno. Kulturní barvitost je přitom pro svět stejně cenná jako barvitost a pestrost rostlinných a živočišných druhů.
Zmizí-li česká kultura, zmizí český národ.
Poslední zasedání ÚV KSČM 27. března t. r. všechny tyto otázky hodnotilo a zdůraznilo, že současná krize
nekončí, ale bude mít ještě další vážný průběh. Zároveň předseda strany s. Filip zdůraznil, že strana je schopna
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oslovovat občany, stát v čele řešení společenských problémů. Na zasedání byl také schválen volební program pro
nastávající volby do poslanecké sněmovny a provedeno naše vymezení vůči ostatním politickým stranám na naší
scéně.
KSČM si v letošním roce připomíná 20 let od svého vzniku z rozpadající se KSČ. Za celou dobu se
nezpronevěřila komunistickým myšlenkám a přečkala soustředěné útoky na svoji existenci. Sebevědomě můžeme
vykročit do dalších let. Dvacet let naši činnosti jednoznačně prokázalo, že nejsme zatíženi korupcí, rozkrádáním
společenského vlastnictví a zhoršováním životních podmínek našich občanů. Vždy jsme stáli proti všem těmto
praktikám ostatních politických stran.
ÚV KSČM vydal při příležitosti 20. výročí pamětní listy pro všechny členy strany. Několik desítek těch
nejobětavějších bylo oceněno přímo na zasedání ÚV. Vy, delegáti dnešní konference, jste obdrželi pamětní list ve
svých podkladových materiálech. Dovolte, abych vám poděkoval za vaši práci pro komunistickou stranu a popřál
hodně sil a zdraví do dalšího období. Ostatním členům okresní organizace předáme pamětní listy na členských
schůzích ZO.
Soudružky delegátky, soudruzi delegáti.
Naše okresní organizace se snaží v současných podmínkách rozvíjet svoji činnost tak, jak nám to množství
a aktivita členů a podpora sympatizantů dovolují a také skromné finanční prostředky umožňují. Minulá okresní
konference přijala usnesení, jehož hodnocení bylo v podkladové zprávě. Podařilo se zabezpečit volby do KZ,
zlepšovat materiální podmínky pro práci OV. Nepodařilo se pravidelně pracovat s předsedy ZO KSČM, navázat
kontakty s levicově smýšlejícími odboráři a dosáhnout s nimi trvalejší spolupráci, protože se odboráři většinou
nechtějí politicky profilovat a tvrdí, že jsou nestraničtí. Nepodařilo se svolávat zastupitele OZ a MZ ani ustavit
okresní radu zastupitelů, protože naše kandidátka na předsedkyni okresní rady zastupitelů byla v místě odvolána
z funkce starostky a odstoupila z OZ. Nepodařilo se prohloubit spolupráci s levicovými podnikateli a naopak se tato
spolupráce snížila. Rovněž se nepodařilo včas projednat dokument k řízení, změnám stylu, formám a metodám
stranické práce v ZO ani OV, protože tento dokument byl ÚV KSČM předložen velmi pozdě, až po jednání VČS
v letošním roce. Vidíme, že ne vše se nám podařilo splnit a doháníme tyto úkoly i v současné době. Podařilo se však
uchopit iniciativu ve vztahu k vyjádření odporu občanů k vybudování americké vojenské základny a umístění radaru
americké obranné iniciativy. Společně s ostatními okresy našeho kraje a s okresy středočeského kraje jsme
zabezpečili výraznou vysvětlovací kampaň, uskutečnili protestní blokádu prostoru v Brdech, zúčastnili se aktivně
setkání občanů v Míšově i protestní demonstrace v Praze, která proběhla i za spolupráce Pražské rady KSČM.
K tomu, že americká strana zatím odstoupila od vybudování vojenské základny u nás, asi více přispěla světová
ekonomická krize i nové vedení americké administrativy, které hledá levnější a účinnější nástroje svého rozpínání
ve světě. Přesto se určitě i akce KSČM a občanských iniciativ přidaly na váhu při rozhodnutí o Míšově. Je to cesta,
kterou musí KSČM uchopovat i jiné důležité otázky ve společnosti a snažit se svými akcemi dostat do čela
občanského odporu.
Naše práce mezi občany je velmi ztížena jak snižující se aktivitou naší členské základny a finančními
možnostmi, ale zejména dvacetiletou válkou médií a politických stran proti KSČM. Uvědomujeme si, že v současné
době nejvíce občanů osloví ten subjekt, který zabezpečí snižování nezaměstnanosti a udržení sociálních jistot.
V podkladové zprávě máte uvedeny základní údaje o nezaměstnanosti v našem okrese. Míra nezaměstnanosti již
přesáhla 10% a činí 3 389 lidí bez práce při pouze 105 volných pracovních místech. Nejde však jen o tato čísla. Jde
o to, že se dále snižuje odborová organizovanost a dále se snižují zaměstnanecké výhody a pracovní jistoty. Např.
obchodní řetězec PENNY v Domažlicích přijme pracovníky na tříměsíční zkušební dobu a nutí je pracovat mnohem
větší počet hodin, než činí fond pracovní doby. Hodiny odpracované navíc si však pracovník nesmí ani vybrat jako
náhradní volno, ani je nedostane proplaceny. To je jen jeden příklad. Zaměstnavatelé chtějí maximální flexibilitu
pracovníků - to znamená, že je zaměstnají kdy chtějí, propustí kdy chtějí, zaplatí kolik chtějí a diktují si i další
podmínky, které často hraničí s lidskou důstojností. Nízká organizovanost v odborech a nízké uvědomění lidí a ztráta
solidarity působí i na vyjednání podmínek v rámci kolektivních smluv. Současná krize nutí zaměstnavatele plnit
úkoly s co nejnižším počtem zaměstnanců. Zvyšuje se pracovní intenzita a míra vykořisťování. To je třeba říci
naplno. Těžko se zaměstnavatelé budou vracet ke stavu před krizí, když se přesvědčili, že to jde s méně pracovníky.
Politická strana nemůže suplovat odborovou organizaci. Můžeme však lidem pomáhat právní pomocí v jejich
sporech. Zatím máme právní poradnu na úrovni kraje. V okrese po smrti s. JUDr. Cenefelse nemáme bezplatnou
právní poradnu. Existuje sice při ÚP, ale ta nesplňuje to, co pro lidi dělal dr. Cenefels. Jiné možnosti zatím nemáme.
Bohužel, zanikl i systém PASS, který byl i v našem okrese zastoupen prodejem textilu a obuvi. Je to škoda, protože
po vytlačení asijských trhovců, bude lidem velmi těžko. V současnosti se naše strana snaží o plošné pokrytí
republiky sítí sociálně právního poradenství. Je to důležitý krok, který nesmí jít do ztracena, protože tím můžeme
lidem skutečně pomáhat. Dalšími oblastmi, na které se KSČM musí neustále soustřeďovat, je zdravotnictví
a důchodový systém. Zdravotnictví, které poskytuje služby na základě veřejného pojištění a důchodový systém
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průběžného charakteru, garantovaný státem, jsou poslední dvě zlatá vejce, na která se třese kdejaký podnikavec.
Další privatizace zdravotnictví může přinést jen zhoršení dostupnosti péče pro většinu občanů. Přesun vybíraných
finančních prostředků sociálního pojištění na penzijní soukromé fondy by znamenal postupný rozvrat současného
zabezpečení občanů ve stáří a v případě nezaměstnanosti i systém sociálních dávek. Pokud není na důchody, je třeba
říci pravdu, že je to proto, že nefunguje ekonomika a nehledat hloupé lži typu dlouhověkosti dnešních důchodců a
snižování porodnosti atp.
Soudružky a soudruzi,
stále více se také hovoří o ochraně přírody a vlastně v širším měřítku i uchování lidské civilizace. Jde
o velmi důležitý úkol, který je dlouhodobý a musí být řešen plánovitě a soustavně. V poslední době se strana práv
občanů – zemanovci snaží vytrhnout jednu záležitost z tohoto celku a využít ji k získání hlasů některých občanů. Jde
o budoucnost Šumavy, se kterou i náš okres sousedí. Ještě před zřízením ŠNP v roce 1991 byla Šumava nazývána
plícemi Evropy a chrámem zeleně. Dnes je situace díky názorům některých tzv. ochránců přírody katastrofální.
Ekologická katastrofa se projevuje po prosazení bezzásahovosti v prvních zónách parku. Postupně se 11 500 ha lesa
mění v mrtvou krajinu. Plochy s odumřelými stromy přichází o mechy a lesní podrost, který usychá, a následně je
tenká vrstva půdy splavována dešti do údolí. Přináší to dalekosáhlé změny přírodního a životního prostředí na celé
Šumavě, zhoršení vodního hospodářství, ohromné ekonomické škody na znehodnoceném dřevu a postupné
uvolňování stovek tisíc tun CO2 do ovzduší a roční ztrátu produkce kyslíku až ve výši 50 000 tun. Odborné
vyjádření máte předloženo dnes i s peticí předsedovi vlády a předsedovi PS k seznámení a podpisu. Jsem
přesvědčen, že tento problém není problém žádné politické strany, ale, že jej musíme i my plně chápat a trvat
na řešení. Jde o budoucnost našich dětí. Je to problém občanů celé naší republiky.
Naše práce v ZO i OV se musí více zaměřit právě na tyto základní oblasti a tak, jako jsme pozvedli hlas proti
radaru, musí být slyšet i v oblasti ochrany přírody, ochrany zdravotnického a důchodového systému a ochrany lidí
práce. Jde o zcela konkrétní akce a činnosti a jejich větší zviditelnění v regionálním i celostátním tisku a ostatních
médiích. V tom má rostoucí úlohu i internet. Náš okres se může pochlubit tím, že webové stránky má zásluhou s.
K. Runkase ZO v Holýšově a také OV zásluhou s. J. Bartoníčka. To zdaleka všude není. Přitom internet je forma,
kterou můžeme oslovovat mladé lidi a dokonce je i získávat do naší strany. V našem okrese vznikl i projekt
„Obsaďme internet“ s. V. Křenka, který dal k využití celé straně, a v němž je upozorněno na nutnost on-line besed
a internetové televize. V loňském roce s. Dofek zpracoval televizní reportáž z letního kina v Domažlicích, která je na
centrálních stránkách KSČM. Všem těmto soudruhům je třeba poděkovat. Jde to ztěžka, ale je to životní nutností pro
stranu.
Dnes, kdy ubývá čtenářů HaNo, protože staří odchází a mladí čtou málo, kdy se v obcích ruší výlepové
plochy pro plakáty a sdělení a vývěsní skříňky politických stran pro informování občanů, kdy rozhlas a televize
dávají naším názorům velmi malý prostor, jsou internet, internetové rádio a internetová televize velmi účinným
a finančně dostupným nástrojem oslovení veřejnosti.
Soudružky a soudruzi,
VČS, které předcházely dnešní konferenci, měly různou úroveň a byly připraveny s různou pečlivostí. Byla
i místa, např. Kout, Mrákov nebo Vidice, kde VČS opět neproběhly. Hlavním důvodem byl pasívní postoj
funkcionářů ZO, kteří ani na nátlak OV nechtěli schůze svolat. Jinde VČS proběhly za pomoci OV, což je v pořádku,
protože pomoc ZO je jeden z hlavních úkolů OV. V minulém období zanikly dvě ZO. ZO Srbice, předseda ukončil
činnost bez vědomí některých členů, kteří tím nemohli zůstat v kontaktu se stranickou organizací v okrese. To
v současnosti napravujeme. Naproti tomu ZO Domažlice 10 v místním penzionu se snažila o zachování stávajících
podmínek pro jeho obyvatele do poslední chvíle a to i tím, že oslovila našeho poslance a zastupitele krajského
zastupitelstva. Ani ti však nezvrátili rozhodnutí, které připravilo minulé vedení penzionu pod taktovkou ODS. Proto
se jednotliví obyvatele penzionu stěhují do jiných lokalit a členové přešli do ZO KSČM č. 3 Domažlice. Musíme
poděkovat s. Váňovi, s. Bambasovi a s. Bambasové, že se toto podařilo. Velmi svízelná je i činnost ZO na Babyloně,
kde předseda je odkázán na invalidní vozík a jediný, kdo zajišťuje jakési fungování ZO, je s. Navrátil, který je sám
vážně nemocen. Ostatní ZO KSČM konaly VČS dle POZ OV a za různě velké pomoci z úrovně okresních orgánů.
Postup v přípravě a jednání VČS byl projednáván v orgánech OV KSČM. Ve zprávách a v diskuzi na VČS se
projednávala celá plejáda problémů a úkolů. Zejména se hovořilo o zajištění voleb do PS i do obcí, dále k dopravní
obslužnosti, péči o seniory. Hovořilo se i k soustavnému poklesu členské základny a snižování aktivity vinou
rostoucího věku a zvyšující se nemocností členů ZO. Působení na veřejnosti je dále ztěžováno i rušením vývěsních
skříněk v obcích a také malým odběrem HaNo, které neznají zejména občané nesepjatí přímo s naší stranou. Bylo
hovořeno i ke kauze místopředsedů Dolejše a Miloty, ale i obecněji k tomu, že nám ve straně stále chybí dostatek
pokory, taktu, vzájemné pomoci a solidarity. Přitom právě těmito vlastnostmi, vysokou morálkou by se měla naše
strana odlišovat od ostatních. Dost silně zazněla kritika na nejednotné vystupování vedoucích funkcionářů
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ve sdělovacích prostředcích a malá aktivita proti rostoucím útokům vůči KSČM. VČS projednávaly i otázky
vlastního hospodaření, placení ČP a kádrové otázky - byly potvrzeni nebo zvoleni funkcionáři ZO a delegáti na OK,
případně padly i návrhy na obsazení dalších funkcí ve straně. Podařilo se sloučit dvě ZO ve Staňkově a díky
s. Václavu Černému se jejich práce zlepšila. Také v Poběžovicích se podařilo obnovit činnost ZO po odchodu
s. Ráce z funkce předsedy. Ze ZO je nutné poděkovat všem aktivním členům, ať již jejich aktivita směřuje dovnitř
strany nebo vně k ostatním organizacím a občanům. Dovolte, abych přeci jenom některé členky a členy jmenoval:
např. ss Bambasová, Bambas, Horák, Hromádková, Meca, Břízová, Forstová, Murinová, Heroldová, Bílková,
Minařík, Kardinál, Pankrác, Bastiánová, Böhm, Kotun, Sýkora, Bešta, Jansa, Sladký, Šturm, Bartoníček, Doubek,
Červený. Mencl, Izák, Jansová, Milisderfer, Kopček, Hofman, Runkas, Bubeníčková, Valachovič, Vogeltanz Jan,
Vogeltanz Václav, Vogeltanzová, Novák P., März, Mlezivová, Novák F., Šimková, Koutník, Stýskal, Pelnář V.,
Mazanec, Skočdopole, Nechoďdomů, Macháček, Volfík, Černý, Hermannová, a další.
Přes toto množství aktivních členů není situace v ZO KSČM dobrá, Úbytek členů, vysoký věk většiny
ostatních a zdravotní problémy podvazují aktivitu a akceschopnost ZO. Jak z toho? To trápí nejen náš okres,
ale celou stranu. Proto VII. sjezd KSČM uložil se tímto zabývat. Začal vznikat dokument nazvaný Projekt. Měl být
připraven k projednání na VČS, což se však ÚV KSČM nepodařilo a byl připraven až těsně před okresními
konferencemi. Náš OV dokument ihned namnožil a předal všem ZO tak, aby jej mohly předat všem delegátům
k prostudování. Doufám, že jste jej již únoru nebo březnu dostali k prostudování. VV OV se s dokumentem také
zabýval a pověřil návrhovou a programovou komisi zpracováním návrhu připomínek, které bychom mohli dnes
přijmout jako stanovisko naší konference. Na konečném návrhu stanoviska se nejvíce podílel člen ÚV s. Křenek
a máte je ve svých podkladech. Moc vás prosím, věnujte stanovisku svoji maximální pozornost. Všechny nápady
a doporučení nebudou sloužit jen k dopracování stanoviska, ale jako podklad pro přípravu našich delegátů
na celostranickou konferenci a hlavně i pro zlepšení naší vlastní práce.
Soudružky a soudruzi,
v podkladové zprávě jste se dočetli, že jsme v loňském roce přijali 11 nových členů. Největší zásluhu na tom
měl s. Zdeněk Izák, který jich vloni získal 8 a předloni 6 nových členů. Nakonec přišel i s nápadem, že by mladí
mohli vytvořit fotbalový tým. Myšlenku dotáhl až do praktické realizace. Zajistil registraci klubu a vlastní základnu
s hřištěm u Stráže. Samozřejmě fotbal potřebuje finanční zázemí, které nemáme. Proto jsme mladým nabídli, aby se
aktivně podíleli na volební kampani a peníze, které by dostala pošta nebo cizí brigádníci, by mohly být jejich.
Přemýšlíme i o sponzorech a rádi bychom znali i váš názor a návrhy, jak našemu SK Rudá hvězda Stráž pomoci.
Samozřejmě, že nemůžeme práci KSČM zúžit jen na sportovní nebo kulturní aktivity. Ale můžeme přes ně získávat
příznivce, sympatizanty nebo i nové členy. Nevím, jak se k mladým lépe dostat.
Ve volbách do krajského zastupitelstva v roce 2008 jsme sice v kraji neudrželi zastoupení z volebního
období 2004-2008 a naše zastoupení zaznamenalo ztrátu jednoho mandátu. Práce zastupitelů je však snazší
a smysluplnější, protože spolupráce s vládnoucí ČSSD je odvozena od toho, že vlastně ČSSD bez nás nemůže nic
podstatného prosadit. V okrese máme jen jednoho zastupitele, tak jako v předchozím období. Na počet hlasů jsme
v roce 2000 získali 3300 hlasů a dosáhli 19,64% v roce 2004 jsme získali 3151hlasů, což bylo 21,25% a v roce 2008
již 3606 hlasů a 19,17%.
V letošním roce nás čekají dvoje volby. 28 a 29. května budeme volit zástupce do PS PČR. Na kandidátní
listině je náš s. Křenek bohužel až na 6 nevolitelném místě a s. Kerpčár na 21. místě. Přesto výsledek voleb dělají
všichni kandidáti, celá kandidátka. Každý přinese stejný počet hlasů pro společný výsledek, protože případné
preferenční hlasy pro kandidáta celkový počet hlasů nezvyšují. Víme, že besedy, letáky, plakáty a billboardy
ovlivňují výsledek jen celkem nepatrně, účinnější je tzv. kontaktní kampaň, kterou musíme dělat přímo mezi občany
a nově jsme položili důraz na akce pro občany, které nejsou přímo svázány s volbami: ples, oslavy MDž, akce
pro děti, 1. máj a další májové akce včetně jarního mítinku chceme velice vážně zaměřit i k volbám. Chceme
na trasách volebního automobilu nejen agitovat,ale i zvát k volbám a na naše akce ve větších místech. Trasy chceme
zveřejnit i v tisku. Největší vliv však mají vystoupení našich předních zástupců v TV pořadech a celostátních
rozhlasech a denících. Vystoupení lídra naši kandidátky v pořadu V. Moravce bylo přijato dobře. Důležité však je,
aby všechna vystoupení a nejen volebních lídrů vyzněla v náš prospěch. Lidé si svůj názor skládají na základě více
vstupů. Proto jako chybu zatím vidíme absenci on_line rozhovorů na internetu, absenci různých písemných
materiálů a absenci internetové televize. I v těchto volbách musíme zajistit pokud možno 100% obsazení OVK,
protože to je jediná demokratická kontrola výsledků voleb.
V roce 1996 jsme získali 13,12% hlasů, v roce 1998 13,87%, v roce 2002 dokonce 20,76% což
představovalo 5 855 hlasů. V roce 2006 byl náš zisk bohužel jen 15,51% 4 711 hlasů. Při podobných výsledcích ale
za celý kraj, jako v roce 2002, je šance získat opět tři mandáty. To by měl být náš cíl.
Mnohem náročnější však budou podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí. V roce 2002 jsme při volební
účasti 59,7% získali 41 987 hlasů a 12,71% . V roce 2006 jsme při nižší volební účasti 53,81% získali 33 915 hlasů
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a již jen 11,45%. Získali jsme nakonec 32 zastupitelů, z toho 5 starostů a 3 místostarosty a 2 členy rad. V roce 2002
to bylo 50 zastupitelů, 6 starostů, 4 místostarosty a 2 členy rad. Došlo tedy k podstatnému snížení u zastupitelů
o 34%. Musíme udělat všechno proto, abychom letošní výsledek zlepšili. Již dnes nebo zítra musíme jít za lidmi,
kteří by mohli kandidovat. Co nejdříve si zhodnotit volební programy a sestavit nové. Na dalším postupu se budeme
radit. Naším největším problémem v komunálních volbách byla v minulosti nízká solidarita a řevnivost zvolených
členů zastupitelstev, případně náhradníků. Znamenala ztrátu pozic v minulosti v Bělé, H. Týně, Poběžovicích, ale
i v Hostouni a v nedávné době i v Mutěníně, kde jsme přišli o starostku a rozpadla se celá kandidátka. Tomu bychom
měli zabránit zodpovědným výběrem kandidátů a větší prací se zvolenými zastupiteli.
Volby ani žádná jiná činnost se dnes nedají dělat bez finančních prostředků. V podkladech máte uvedeny
příjmy a výdaje okresní organizace. Víme, že mnoho neovlivníme ČP, protože vymáhat je dle stanov nelze. Člen
strany dobrovolně podporuje finančně stranu. Je však možné se více zaměřit na volební fond a hledání sponzorů.
Také bychom potřebovali brigádníky – zedníky, protože objekt OV potřebuje nutně některé opravy.
Soudružky a soudruzi,
poslední konference zvolila 19 členný okresní výbor. OV si pak zvolil 9 členů VV OV. Práce VV i OV
se řídila pololetními plány práce. Kromě běžné schůzové činnosti, při níž hodnotíme a organizujeme práci okresní
organizace, zajišťujeme nebo pomáháme zajišťovat i akce sportovní, kulturní i politické. Pravidelně se v okrese
konají třešničkové plesy. Letos byl uspořádán již po devatenácté, pravidelně organizujeme oslavy MDž, oslavy
1. máje a osvobození, tradiční je i již i jarní mítink v letním kině, kroky k Otovu, Haltravská bota, turnaje
v kuželkách aj. Rovněž probíhají různé akce ve spolupráci s KČP, LKž nebo německými antifašisty. Pravidelné jsou
i zájezdy na slavnost HaNo, do Lidic nebo na Moravu. Podařilo se zprovoznit barevnou kopírku A3 kde vytváříme
různé plakáty, zakoupili jsme starší černobílou kopírku A3 a zásluhou s. Bartoníčka vyšla dvě čísla okresního
zpravodaje jako pokračování barevné Pravdy zleva. Rozhodně se nedá říci, že OV pracuje málo nebo nezabezpečuje
život okresní organizace. Slabinou je však práce většiny ZO. Dobrou práci vykazují jako v minulosti některé
domažlické organizace, Bělá, Holýšov. H.T., Klenčí, Postřekov. Vždy však stojí výsledky na několika jednotlivcích.
Opět musíme podtrhnout dobrou spolupráci s KČP, LKž a to hlavně pokud jde o besedy ve školách a při
různých setkání občanů, organizování zájezdů, badatelská a sběratelská činnost. Musím připomenout vynikající
výsledky soudružek Popelkové, Paterové, soudruhů J. Bambase, K. Hrušky, Jiřího Fišera, Miloslava Macháčka,
Františka Meci, Novotného, Václava Volfíka, Sokola. Nebo záslužnou práci s dětmi a mládeží ss Pankráce s pionýry,
Váchala s mladými rybáři, F. Nováka se sportovci, dětské rodeo, Runkase za zájezdy s rodiči a dětmi.
Důležitá je i naše spolupráce se soudruhy z německé KS v níž se nejvíce angažuje s. J. Vogeltanz. Dalo by se
hovořit o Klubu vojenských důchodců s. Meca, Sekci ochránců státních hranic ss Sýkora, Macháček, Váchal. Věřím,
že se k této činnosti vyjádříte v diskuzi.
Shrnutí některých úkolů pro nastávající období:
1. plné nasazení již od dnešního dne pro dobrý výsledek ve volbách do PS
2. příprava kandidátek do zastupitelstev obcí a měst
3. vyhodnocení a příprava komunálních volebních programů
4. účast a aktivní vystoupení na celostranické konferenci v Nymburce
5. seznámení s výsledky celostranické konference ve všech ZO KSČM
6. péče o členskou základnu, každého člena, přijímání nových členů strany
7. zlepšení výběru ČP
8. zvýšení odběru HaNo
9. péče o majetek strany v okrese
10. péče o webové stránky OV
11. pravidelné oslovování členů a sympatizantů naším zpravodajem Pravda zleva
12. Plnou pozornost všem kulturním, společenským a sportovním akcím uvedeným v plánech práce
13. ustavení okresní rady zastupitelů
14. důstojné oslavy 65. výročí konce II. světové války a v roce 2011 90. výročí založení KSČ
Je toho mnoho, co děláme ať v rámci a pod hlavičkou strany nebo v jiných organizacích nebo někteří z nás
jen proto, že je práce naplňuje, dává smysl jejich životu, chtějí zejména, aby se nezapomínalo na minulost, aby
minulost byla poučením pro příští generace. Aby nová generace opět získala národní hrdost a motivem jejího života
nebyly jen peníze. Aby se občan nestal jen prodejcem pracovní síly – to je smyslem naší práce – ukazovat, že
společnost lze směrovat a vést ve prospěch naprosté většiny občanů.
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Soudružky a soudruzi – vy všichni, kteří jste ve straně zůstali a vydrželi útoky proti nám, si zasloužíte úctu
a poděkování, vás všechny zmínil i předseda strany na posledním zasedání ÚV. Proto, jako výraz poděkování a úcty,
všichni obdržíte pamětní list k 20. výročí vzniku KSČM. Delegáti a delegátky dnešní konference jej mají
v podkladových materiálech a všichni ostatní obdrží pamětní list na nejbližší členské schůzi. Věřte, že nejde
o formální poděkování, ale o skutečné ocenění vašeho dosavadního života. Věřím, že k tomu přispěje i kniha
s. V. Volfíka, s předmluvou našeho europoslance a místopředsedy strany dr. Maštálky, kterou jste také dostali.
Čest naší společné práci!
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