Nevěřící Tomášové demokracie
Často slýcháme nářky, že politika je něco velmi špinavého. A kdybychom byli omezeni
jen na zdroje z určitých médií, lehce podlehneme názorům, že je vůbec nejhorší ze všeho
lidského činění.
Je třeba připustit, že obecně se nejedná o oblast, která je průhledná, a proto svým procesem
i dílčími výsledky zákonitě neoslňuje pozorovatele. Není to činnost, která má hmatatelné a
měřitelné výsledky. Připočteme-li k tomu nemoci transformující se společnosti (a to ještě
dlouho budeme) je pesimismus na místě.
Nejvíce jsou vidět a nejvíce mrzí nedokonalosti v horních patrech politiky. Doporučuji
proto pro optimismus chodit níže. Ne že jsou zde úplně jiné osoby a méně průšvihů. Máme i
zkrachované politiky a doslova vytunelované obce. Přesto však platí, a je to vidět, že na
místní úrovni se daří všude tam, kde se najde skupina těch, co vzali věci do svých rukou a
nečekají, že se něco změní samo. A ještě k tomu mají dlouhý dech. Přes nepřízeň byrokratů
přerozdělujících naše peníze, přes ochablé nadšení občanů, kteří nevidí dál než do své
předzahrádky. Nejde jen nevidět počínající zkrášlování každého koutu, někdy i velmi
zapadlých vesnic. Ale i počínající hrdost k místu, kde bydlíme.
Silnou hrází politiky jsou radnice, na nich stojí vše co je výše. Pokud se občan ztotožní
z místem, kde žije, má předpoklady přijmout za svůj i stát. To nejbližší místo, které je
neustále na očích, o němž slyším a hovořím, nelze při výstavbě státu obejít.
Navíc mám pocit, že mezi institucemi platí, že obce jsou nejsolventnějšími zákazníky. Obecní
pokladna téměř vždy zaplatí to, co je ujednáno, když je práce odevzdána včas a v náležité
kvalitě. Nejsem si jist, že až tolik to platí u jiných institucí.
Lesk demokracie na místní úrovni je pravým opakem šedi někdejších MNV. Jejím hnacím
motorem jsou totiž svobodomyslní občané. Nechť jich přibývá a zvednou tak laťku úrovně
demokracie i do vyšších pater politiky. Zbytek občanů to potřebuje, protože to jsou nevěřící
Tomášové.
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