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Stanislav Juránek informoval předsednictvo o 
dalším vývoji vzniku krajské koalice v Jihomoravském 
kraji. 

Předsednictvo KDU-ČSL se postavilo proti 
kroku ministra dopravy, který bez zveřejnění všech 
dopadů zastavil 15 významných silničních staveb v ČR. 
K tomuto nesystémovému kroku přijalo usnesení, viz 
tisková zpráva ze dne 17. srpna 2010. 

Součástí jednání byla příprava senátních a 
komunálních voleb. Start kampaně do senátu bude 
připraven na 31. 8. 2010 v Praze. 

Generální sekretář podal zprávu o přípravě 
sjezdu, včetně časového harmonogramu. Předsednictvo 
vnímá všechna rizika spojena se zvládnutím celého 
programu volebního sjezdu v jednom dnu. Přesto 
předsednictvo nenavrhuje změnu termínu ani programu 
a soustředí se o to víc na jeho přípravu.

z webu KDU-ČSL

Státní administrativa musí zeštíhlit. Škrtat se dá 
ve výdajích na outsorcing (služby soukromých firem),  
konzultantské služby a efektivnějším zadáváním 
veřejných zakázek, říká v Lidových novinách z 31.7. 
2010 Jiří Schwarz, spoluzakladatel Liberálního institutu, 
vedoucí katedry ekonomie na Vysoké škole ekonomické 
a v posledních sedmi letech její děkan. Působil také 
v poradní expertní skupině – Národní ekonomické radě 
vlády (NERV).

Největší nebezpečí PPP projektů (společných 
projektů vzešlých od soukromých podnikatelů a 
veřejných rozpočtů) spočívají v tom, že soukromé 
podniky jsou motivovány vysokým ziskem a na druhé 
straně je nízká motivace státních úředníků, aby šetřili 
peníze daňových poplatníků. Prostor pro neprůhlednost 
je u nás značně vyšší než třeba v Anglii a Skandinávii, 
kde tyto projekty fungují, protože tamější země 
neprocházejí obdobím velkých rozpočtových rizik.

K tomu J. Schwarz navrhoval, aby každý 
zadavatel (ministerstvo, kraj) měl například 25 
renomovaných odborníků a z nich se vylosovalo  lidí, 
kteří by o konkrétním projektu rozhodli. Dalším 
korupčním nástrojem je, že jsou projekty šité na míru 
spřízněného podniku. Nešvary se rovněž promítají do 
cenových dodatků a vícenákladů. Pro dodavatele  je 
odběratelský státní sektor  pohodlnější a jistější, 
poněvadž ke ztrátám z obchodních smluv v soukromém 
sektoru běžně dochází a hradí se pouze sjednaná cena. 

Populismus v praxi je na mediální scéně, na níž 
se vytváří psychóza, že škrty investic znamenají 
automaticky nezaměstnanost. Přitom studie NERVu 
ukázala, že stačí pouze přehodnotit výstavbu. 

Jiří Schwarz vzpomíná v rozhovoru KDU-ČSL, 
která jako menší strana sahala k taktice vymezovat se 
vůči koaličním partnerům. Její propad ukazuje, že 
dlouhodobé vymezování proti realizaci reforem pro 
efektivní vládnutí nemusí vést k posílení na politickém 

trhu. TOP ve volbách neslibovala nikomu nic a skončila 
s malým odstupem za všeslibující ČSSD.

Závěr rozhovoru se opět stáčí k práci 
ministerstev, která vymýšlejí, proč reformy nejdou. Vždy 
je největší opozice na ministerstvech. Úředníci se bojí 
změn, nechtějí opouštět „osvědčené“ stereotypy a 
reforma je vždy ohrožuje. Bez snížení stavů úředníků 
nebude ani sociální ani zdravotní či jiná reforma. 

z Občasníku HB okresu

3.8 Helena Janatová 60 Třebíč

3.8 Ludmila Krulišová 90 Třebíč

3.8 Rudolf Svoboda 80 Radkovice u Hrot.

9.8 Marta Fučíková 75 Pálovice 

9.8 Josef Žák 70 Dešov

13.8 Marie Findová 75 Jemnice

13.8 Bohuslav Janata 60 Třebíč

16.8 Ing. Marie Vorlíčková 55 Jaroměřice n. R.

17.8 Anna Bednářová 60 Budišov

17.8 Alois Kuchař 85 Vlčatín 

20.8 Augustin Školař 80 Rokytnice n.R.

24.8 Josef Vejtasa 20 Radkovice u Hrot.

25.8 Ludmila Prokešová 55 Jemnice

28.8 Marie Vojtíšková 70 Želetava

1.9 František Jelínek 50 Vlčatín 

4.9 Josef Motáček 65 Čechtín

5.9 František Liška 60 Rapotice

6.9 Karel Vojtíšek 70 Želetava

9.9 Jiří Švaříček 45 Budišov

12.9 Václav Burian 70 Domamil

12.9 Marie Křížová 65 Jemnice

13.9 Emilie Karlíková 45 M. Budějovice 

18.9 Olga Bendová 50 Třebíč

18.9 Ing. Petr Procházka 45 Třebíč

18.9 Marie Svobodová 60 Třebíč

19.9 Marie Krátká 85 Jaroměřice n. R.

20.9 Metodějka Dancingerová 80 M. Budějovice 

22.9 Marie Polická 50 Ptáčov 

23.9 Marie Nehybová 80 Jemnice

28.9 Marie Svobodová 80 Radkovice u Hrot.

Všem jmenovaným přejeme k jejich životnímu výročí 
hojnost Božího požehnání, zdraví, radost a lásku 
nejbližších.
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„HORÁC“
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč

Milé sestry a milí bratři!
Konec prázdnin pro mě znamená už mnoho let 

určitý přelom. Asi proto, že nejdříve sám jako školák, 
později již 2x jako rodič a ještě později opět jako 
„dálkový školák“ jsem byl vždy postaven před novou 
výzvu – zahájení školního roku. Začátek něčeho 
nového, vykročení s elánem a předsevzetím, že 
tentokrát opravdu z plných sil, od začátku a pilně budu
studovat … však to asi taky znáte!

Letošní konec srpna s sebou přináší ještě jednu
novou výzvu. Jako člen celostátní politické organizace, 
která nedávno oslavila 90 let své existence, stojím před 
úkolem dát této organizaci účel, směr, náplň, vedení a 
energii. Dostáváme se do situace, že nečekáme na 
„informace a úkoly shora“, ale že vedení čeká na 
„informace a úkoly zdola“!  

Je smutným zjištěním, že to povětšinou 
neumíme. Nejsme na to připraveni a obávám se, jestli 
to vůbec chceme. Při svých cestách po výročních 
členských schůzích místních organizací mi bylo bohužel 
velmi často (po asi minutovém přednesu „zprávy o 
činnosti MO“) předáno slovo. S tím, že každý čekal, 
jakou novinu přinesu, případně, jakou živou vodu vliju 
do žil přítomných. 

A já jsem přitom tak očekával, že se dozvím 
něco o tom, jak žijí naši členové, co se jim podařilo, 
v čem bychom jim jako OV mohli pomoci, jak něco 
dělají jinak a lépe a co by chtěli, abychom my dělali 
k jejich spokojenosti. V diskuzi pak většinou zaznívala 
kritika vrcholných představitelů ve znění televize Nova, 
či Blesku, bez relevantního posouzení objektivity, nebo 
skutečného stavu věci. 

Na impuls, či pobídku k činnosti se mi dostávalo 
výmluvných odpovědí odvolávajících se na věkovitost 
členů, nebo nedostatek času (práce v zemědělství, 
dojíždění za prací, hlídání vnoučat, starost o farnost, 
rodinu, obec, atd.). Přemýšlím, jestli před rokem 1990, 
nebo 2000 byli naši členové tak mladí, zemědělci měli 
míň práce, rodilo se méně dětí, nebo chodilo méně lidí 
do kostela. Nebo že by v tom bylo něco jiného?    

Výše psané odstavce se ale netýkají obecně 
všech. Dokladem toho je skutečnost, že se 

nám podařilo sestavit kandidátky do obecních 
zastupitelstev téměř ve stejném počtu obcí jako před 4 
lety. Zásluha je to jak předsedů MO, tak současných 
zastupitelů, kteří odvedli velký kus práce. Minimálně 
takový, že se na naši kandidátku nechali napsat noví 
lidé. To znamená, že důvěra ve slušnou a poctivou 
politiku prezentovanou členy KDU-ČSL tady je! A to je 

myslím důležitější, než to, co si můžeme denně číst 
v novinách, nebo vidět v televizi. 

A nyní se vrátím na začátek tohoto sloupku. 
Stojíme před novým začátkem. Všichni si navzájem 
můžeme říkat, že od zítřka už opravdu, z plných sil a 
poctivě budeme dělat … Ale víme vlastně co budeme 
dělat? Jsme připraveni na to, že si budeme muset začít 
sami určovat, co budeme dělat? Že to za nás nikdo 
neudělá?

V minulém čísle Horáce bylo napsáno, že každá 
MO by se měla sejít, zvolit nové, nebo potvrdit stávající 
vedení, vyslat své delegáty na konferenci, jmenovat své 
kandidáty do vyšších stranických funkcí a nastartovat
tak novou epochu dějin naší strany. Také jsme vyzývali 
k rozpoutání diskuze nad dalším směřováním strany.

Odezva nebyla valná. Ano, byly Prázdniny, 
dovolené, žně, pouti a já nevím co ještě důležitějšího. 
Dnes je ale 30. srpna. Žně pomalu končí, děti jdou do 
školy, z dovolené jsme povětšinou doma a rozbíhá se 
nám nový rytmus života. Prosím vás tedy ještě jednou a 
naléhavěji – nenechávejte vše na ostatní a zapojte se 
aktivně do spolupráce a nové křesťanské straně! Vždyť 
máme 10 dní do okresní konference, 20 dní do krajské 
a 30 dní do sjezdu. 

Štěpán Komárek na takovém místě vždy 
připomíná: „Na to, aby zlo zvítězilo, stačí, když dobro 
nedělá nic!“ Mějme to na paměti a nezůstávejme 
lhostejnými !

Čekám vás v hojném počtu na okresní 
konferenci a těším se na vaše příspěvky ! Může přijet 
opravdu každý! Nahlaste se přes své předsedy!

Pokoj a osvícení Duchem Svatým vám všem 
nejen pro práci ve prospěch KDU-ČSL přeje předseda 
OV Jaroslav Hrubý

Zdař Bůh                       30.8.2010 v 6:00 hodin

V pátek 10. září 2010 ve 16:00 hodin odpoledne 
se koná Okresní konference KDU-ČSL Třebíč. Místem 
jednání je tradičně Lidový Dům v Jaroměřicích nad 
Rokytnou.

Jednání okresní konference bude tentokrát 
mírně odlišné. Zúčastnit se mohou všichni členové 
KDU-ČSL z okresu Třebíč, kteří mají o účast zájem. 
Blíží se mimořádný volební sjezd a příležitost zúčastit 
se změn v naší politické straně dostane každý. 
Hlasovací právo budou mít ale pouze platní delegáti 
okresní konference. Ostatní se zúčastní jako hosté. 
Každý z účastníků okresní konference zaplatí u 
prezence konferenční příspěvek ve výši 50 Kč, který 
bude použit na úhradu nákladů na sál a občerstvení. 
Prosíme všechny, kteří se budou chtít zúčastnit okresní 

ZAČÁTEK NOVÉ CESTY

OKRESNÍ KONFERENCE
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konference a nebudou delegáty konference, aby svoji 
účast nahlásili co nejdříve na okresní kancelář.

Na okresní konferenci mají právo hlasovat 
delegáti okresní konference. Delegáty konference jsou 
ze stanov členové okresního výboru a delegáti zvolení v 
místních organizacích na okresní konferenci konanou v 
roce 2009. Každá MO může podle uvážení zvolit i nové 
delegáty. Jejich počet je stejný jako na okresní 
konferenci 2009, kde platil klíč 1 delegát OK za každých 
15 započatých členů MO k 1. 1. 2009.

Okresní konference bude volit nový okresní 
výbor. Návrhy na členy okresního výboru (včetně 
předsedy a místopředsedů) posílejte na okresní 
kancelář. Je samozřejmě možné návrh podat až na 
okresní konferenci, ale z praktických důvodů je 
vhodnější podat návrh o něco dříve. Uvítáme každého 
člena z našeho okresu, který chce pracovat v okresním 
výboru a okresní revizní komisi. Na okresní konferenci 
bude zvoleno 21 členů OV, několik náhradníků OV, 3 
členové ORK a 2 náhradníci ORK.

Okresní konference bude volit také delegáty 
krajské konference. Došlo k výraznému navýšení 
delegátů krajské konference. Z okresu Třebíč se 
zúčastní krajské konference celkem 23 delegátů. 5 z 
nich z titulu členství v KV a 18 jich bude volit okresní 
konference. Rovněž se budou volit náhradníci delegátů 
krajské konference, kteří zastoupí některého z delegátů 
pokud by se nemohl zúčastnit. Krajská konference se 
koná v sobotu 18. září 2010 ve Větrném Jeníkově (cca 
8 km od Jihlavy). Každý z delegátů krajské konference 
zaplatí konferenční příspěvek ve výši 300 Kč.
Okresní konference bude volit také delegáty 
celostátního mimořádného sjezdu KDU-ČSL konaném 
28. září 2010 ve Žďáře nad Sázavou. Okres Třebíč 
bude zastupovat 10 delegátů, což je výrazné navýšení. 
9 z nich bude volit okresní konference. Celostátní sjezd 
bude volební a důležitý pro budoucnost naší politické 
strany. Každý z delegátů musí počítat se zaplacením 
sjezdového příspěvku ve výši 1500 Kč, z kterého se 
budou platit náklady sjezdu.

Na všechny tyto funkce posílejte své návrhy. 
Nejlépe předem na okresní kancelář. Návrhy mohou 
podávat MO (prostřednictvím usnesení členské schůze 
nebo výboru MO), delegáti okresní konference a OV. 
Návrhy mohou poslat i jednotliví členové KDU-ČSL a na 
okresní konferenci si je určitě některý z delegátů osvojí, 
aby byli podány v souladu se stanovami strany.

                  Štěpán Komárek          místopředseda OV

Vzhledem ke spekulacím, které se objevily v 
tisku v souvislosti s mým rodinným domem a tzv. 
zneužíváním poslaneckých náhrad a abych předešel 
eskalaci mediální kampaně na toto téma, která nemá 
jiný cíl, než poškodit KDU-ČSL a vzniklou koalici v 
Jihomoravském kraji, rozhodl jsem se nekandidovat na 
funkci náměstka hejtmana Jihomoravského kraje ani na 
žádnou jinou placenou veřejnou funkci.
V Kyjově, 26. srpna 2010          Libor Ambrozek 

Poznámka: V jednom z předsjezdových příspěvků Jiřího 
Lichtága byla poznámka o tom, že naši stranu se někdo 
snaží systematicky mediálně likvidovat negativními 
kauzami (Čunek-úplatek, Svoboda-dědictví, Ambrozek 
– náhrady). 
               Kdo příjde další? A kdo to všechno platí???

Při včerejším hlasování o senátním návrhu 
zákona o státních maturitách hlasovali senátoři KDU-
ČSL pro vrácení návrhu předkladateli k přepracování. 
Připojili se tak k senátní většině, která nesouhlasila s 
odkladem státních maturit o další tři roky. 

„Státem garantovaná maturitní zkouška, přes 
všechny nedostatky a obtíže, které v České republice 
provází její zavedení, sjednotí úroveň výuky na 
středních školách. V optimálním případě také 
zjednoduší přijímací zkoušky na vysoké školy. Jak 
potvrzují zkušenosti ze zahraničí, státní maturity zvyšují 
úroveň vzdělání“, uvedl senátor KDU-ČSL 
V Praze, 26. srpna2010                       RostislavSlavotínek. 

Srovnání kandidátek sestavených v r. 20006 a v r. 
2010 při komunálních volbách na okr. Třebíč. Z tabulky 
se dozvíte, že oproti minulým volbám v 6 obcích naše 
kandidátka chybí a současně vjiných 3 přibyla. 

Komunální volby r. 2006 Komunální volby r. 2010

Město / obec
výsledek v 

% Město / obec2

Blatnice 65,96% Blatnice

Březník 20,01% Březník

Budišov 16,36% Budišov

Budkov 29,46% Budkov

Cidlina 100,00% -

Čáslavice 58,54% -

Číměř 64,01% Číměř

Dalešice 44,17% Dalešice

Dolní 
Vilémovice 37,02% Dolní Vilémovice

Domamil 26,20% Domamil

Dukovany 17,91% Dukovany

Heraltice 23,59% Heraltice

Hluboké 84,01% Hluboké

Hrotovice 16,58% Hrotovice

Jakubov 18,66% Jakubov

Jaroměřice n.R. 23,81% Jaroměřice n.R.

Jemnice 18,75% Jemnice

Jiratice 100,00% Jiratice

- - Kladeruby n.O.

Kojatice 11,48% Kojatice

Koněšín 75,35% Koněšín

STÁTNÍ MATURITY

TISKOVÁ ZPRÁVA LIBORA AMBROZKA
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Kralice n.O. 25,59% Kralice n.O.

Kramolín 8,90% Kramolín

- - Kuroslepy

Láz 82,99% Láz

Litovany 63,85% -

M.Budějovice 12,35% M.Budějovice

Martínkov 32,44% Martínkov

Mladoňovice 25,31% Mladoňovice

Mohelno 23,25% Mohelno

Myslibořice 10,50% Myslibořice

Náměšť n.O. 11,90% Náměšť n.O.

Nové Syrovice 3,88% -

- - Okříšky

Opatov 18,72% Opatov

Přibyslavice 37,62% Přibyslavice

Radkovice 26,66% Radkovice

Rapotice 29,94% -

Rokytnice n.R. 38,31% Rokytnice n.R.

Rouchovany 22,67% Rouchovany

Rudíkov 31,52% Rudíkov

Slavětice 66,81% Slavětice

Stařeč 15,39% Stařeč

Studenec 26,96% Studenec

Sudice 21,78% Sudice

Štěměchy 39,48% -

Třebíč 9,19% Třebíč *)

Valeč 31,93% Valeč

Vladislav 35,05% Vladislav

Výčapy 9,70% Výčapy

Želetava 28,50% Želetava

*) Třebíč - KDU-ČSL a nezávislí

Vážené sestry, vážení bratři, je třeba jmenovat okrskové 
volební komise. Okrskové volební komise mohou být 
jmenovány jen tam, kde byly podány kandidátky.

Poslední den pro odevzdání u starosty Vaší 
obce/města je 15.9.2010. (Raději však odevzdejte 
tiskopis již dříve).

Do každé okrskové volební komise můžete 
delegovat pouze jednoho člena okrskové volební 
komise a jednoho náhradníka. Jmenování do komise 
podepíše zmocněnec, který zmocňoval místní 
kandidátku.

Tiskopisy okrskových volebních komisí pro 
města i obce k vytisknutí na PC naleznete na stránkách 
www.kdutrebicsko.cz, nebo vám je zašle tajemnice.

Ten, kdo bude v kontaktu s okresní kanceláří, 
bude možná zděšen, že už nemáme stejnou tajemnici. 
Může se totiž stát, že se vám představí nějaká „LENKA 
ZVĚŘINOVÁ“. Neděste se ale, to jenom slečna 
tajemnice přestala být 17.7.2010 slečnou a je nyní paní. 

Takže hodně štěstí a hojnost Božího požehnání 
Vám, paní Lenko, na společné cestě životem přeje celá 
okresní organizace!

MO KDU-ČSL vás srdečně zve dne 2.10.2010 na 
2.ročník soutěžní výstavy ovoce, zeleniny, květin, 
jablečných pokrmů a všeho dalšího, čím se dá 
v rámci pěstební a zahrádkářské činnosti pochlubit. 

Své soutěžní a výstavní vzorky můžete 
přinést na faru v Náměšti nad Oslavou v pátek dne 
1.10. od 16 do 20 hodin. 

Výstava s ochutnávkami pak proběhne 
v sobotu od 13 do 17 hodin, vyhlášení výsledků 
v 17:30 hodin.

Součástí výstavy je i prodej zahradnických 
výpěstků, hrnkovaných květin, zahradnických 
doplňků a zdravé výživy. Součástí je i přednáška o 
pěstování ovoce v našich klimatických podmínkách.

Občerstvení ( mošt, burčák víno, atd…) 
zajištěno.

Zemřel významný člen KDU-ČSL Doc. Ing. 
Antonín Baudyš, CSc. Předsednictvo KDU-ČSL 
vyjadřuje soustrast jeho rodině. Antonín Baudyš byl 
významným představitelem KDU-ČSL, na kterého s 
úctou vzpomínáme.

z webu KDU-ČSL

KDU-ČSL jde do senátních voleb s heslem 
„spolehliví v těžké době“ a s novým grafickým logem. 

„Věříme, že občané vsadí na důvěryhodné a 
zkušené osobnosti. Senát by měl fungovat jako pojistka 
vůči rozhodování Poslanecké sněmovny a vlády. Senát 
se nesmí stát stejně barevnou druhou komorou, to by 
byla zbytečně drahá instituce“, říká Michaela Šojdrová.

Nutno dodat, že na Vysočině kandiduje 
v Jihlavském obvodu Jan Kasal a v obvodu Kutná Hora 
( který zasahuje do kraje Vysočina) Michaela Šojdrová.

Prosíme, pokud máte v těchto obvodech své 
příbuzné a známé, pomozte s podporou našich 
kandidátů. 

z webu KDU-ČSL

¨

ZEMŘEL ANTONÍN BAUDYŠ

JABLKOBRANÍ - ANEB, CO  ŽE 
SE NÁM TO LETOS URODILO?

NOVÁ TAJEMNICE ?

SENÁTNÍ VOLBY

VOLEBNÍ KOMISE




