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trhu práce, protože by byli levnější pro zaměstnavatele,“ 
vysvětluje předseda Pavel Bělobrádek. „Náš systém se 
potýká třeba s absencí zkrácených úvazků pro rodiče 
dětí. I na to náš návrh myslí,“ dodává předseda lidovců. 

„KDU-ČSL proto opakovaně apeluje na vládní 
koalici, aby nezaváděla opt-out a neprohlubovala 
demografický problém naší země. Zavedení nového 
důchodového systému je naprosto zásadním a v mnoha 
ohledech i nevratným krokem. Vláda by proto měla 
hledat v této věci nejen maximální shodu napříč 
politickým spektrem, ale i s odbornou veřejností. Silové 
prosazení reformy se nakonec vymstí nejen koaličním 
stranám, ale především celé společnosti. Vládní návrh 
postrádá ambici řešit základní problém, kterým je 
vymírání našeho národa. Děti, které se dnes nerodí, 
budou za pár let znamenat velký problém pro systém 
zdravotního pojištění a potažmo i státní rozpočet,“ 
uzavřel Jurečka. 

 
PS: Poděkování patří vám všem, kteří jste 

podpisy sbírali a zasílali na okresní kancelář i všem, kdo 
se podepsali. 
                                                                                                               

           
 
 

 
3.ročník soutěžní výstavy ovoce, zeleniny, květin a 
pěstebních kuriozit se koná v čerstvě opraveném 
farním dvoře v Náměšti nad Oslavou v sobotu 1.10. 
od 10 do 16 hodin. Kromě výstavy připravili členové 
MO KDU-ČSL také ochutnávku ovocných moučníků, 
prodej jablečného moštu, burčáku, vína a 
rukodělných výrobků. K zakoupení budou také 
podzimní květiny a sadbový materiál. Celodenní 
poradenství zahradního specialisty zajištěno. 
Kdo by měl zájem prodávat své zahradní přebytky, ať 
se přihlásí Jaroslavu Hrubému na tel. 724 680 012. 
Vítány jsou také vaše výstavní vzorky ovoce, 
zeleniny a zahradních produktů. Dodavatelé 
moučníků společně s receptem budou odměněni. 
Další informace naleznete na webu 
www.kdutrebicsko.cz.        

                                                                                        

          
 
 
 

Okresní kancelář KDU-ČSL v Třebíči bude 
otevřena každé pondělí a středu od 9:00 do 12:00 
hodin. Návštěvy však raději plánujte nejlépe po 
telefonické, nebo mailové domluvě s tajemnicí na tel. 
čísle  605 546 934.      

 
 
 
 
 
 

 
                                        

 
 
 
3.9 85 Václav Navara Budkov 
5.9 40 Karel Půček Náměšť  
7.9 75 Ludmila Novotná Číhalín 

10.9 45 Karel Vojtíšek Želetava 
20.9 70 Jan Liška Rapotice 
22.9 40 Jana Bartesová Lukov 
22.9 80 Adolf Čížek Svatoslav 
22.9 65 Anežka Šubertová Trnava 
1.10 90 Vlasta Svobodová Náměšť  
2.10 60 Ing. Karel Lavický Kožichovice 
7.10 60 Jan Vrbka Červená Lhota 
8.10 55 Marie Divišová Litovany 
9.10 70 Jan Drexler Slavětice 

11.10 75 Marta Tobolková Jemnice 
16.10 85 Anna Máchalová Stařeč 
16.10 65 Marie Vrbková Želetava 
17.10 90 Leopold Denner Třebíč 
22.10 50 Miroslav Dokulil Třebíč 
22.10 55 Ing. Jan Vrba Třebíč 
23.10 70 Jaroslav Pop Dešov 
23.10 75 Vlastimil Zezula Lhotka 
27.10 90 Rudolf Dobrovolný Koněšín 
30.10 70 Adolf Vojtíšek Rokytnice 
 
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

 
 
 
 
 
 
 
Bratři a sestry, 
 
co vše se dá stihnout za jeden rok?  
 
 Zasít pole, pohnojit, sklidit a ještě znovu zasít. 
Vykopat základy a postavit hrubou stavbu nového domu 
svépomocí. Postavit s pomocí firmy hráz rybníka a 
naplnit jej vodou. Naučit se základům hry na hudební 
nástroj, nebo základy cizího jazyka, připravit se na 
svátost biřmování, či mnoho jiného užitečného. 
 Myslíte si, že se za jeden rok dá také představit 
jeden člověk všem lidem v jednom okrese? Myslím, že 
kdyby to bylo na něm samotném, tak těžko. V našem 
okrese žije zhruba 115 tisíc obyvatel a má dohromady 
167 obcí. Volební právo má asi 92 tis. lidí, přičemž volit 
chodí asi polovina. Kdyby vyrazil každý den, tak by 
musel denně potkat asi 250 lidí. 
 Samozřejmě jsou na to různé nástroje, jak se 
lidem představit. Jsou zde například sdělovací 
prostředky. Tak třeba noviny – Horácké, Deník, MF 
DNES, Lidovky, Právo, Hospodářské noviny, Blesk ??? 
Nebudeme si dělat iluze o tom, kolika lidem se takové 
představování pozitivně vryje do paměti. Nehledě na to, 
že v nejprodávanějším ze zmiňovaných – v Blesku - by 
dotyčný měl šanci tak leda při zavinění tragické nehody. 
 Pak jsou zde reklamní letáky, jejichž informační 
hodnota klesá s jejich rostoucím množstvím, až dosáhne 
hranice, při které balík nacpaný ve schránce jest 
uchopen a celý (včetně složenek a doporučených 
dopisů) letí rovnou do koše.  
 Pak jsou zde plakáty. Těmi se dá oblepit kdejaký 
kandelábr, movitější se nechá v nadpřirozené velikosti 
nalepit třeba na nějaký komín, nebo stodolu. Reklamní 
agentury na to mají sofistikované postupy a ověřené 
metody – ale ony zaručeně nefungují, což se už 
mnohokrát ukázalo. 
 Nebo lze vše nakombinovat. 5x billboard po 30 
tis. korunách na měsíc, 100 000 letáčků po koruně za 
výrobu a distribuci, 3x reklamní článek s fotkou do všech 
periodik po 50 tis. týdně. To máme suma sumárum 
400 000 korun českých ( bez DPH ). K tomu nějaký ten 
kolotoč, nebo hopsadlo na dětský den a půl milionu je 
fuč ... Myslíte si také, že je to hodně peněz? Zvláště, 
když pak po vyhlášení výsledků voleb se může veškerá 
taková investice proměnit v prach a popel? 
 Pojďme znovu na začátek. 
 
 

 
Je nás skoro 900 na okrese, počítaje pouze členy. 
Kromě toho máme ještě jednou tolik sympatizantů. 
Kdyby z tohoto množství 500 lidí chtělo a mohlo pomoci 
tomu jednomu, tak je to asi 200 lidí na každého za celý 
rok. A to prosím téměř zadarmo. 
 Vím, že je to naivní představa, jak každý druhý 
den se každý z těch 500 lidí vydá za nějakým jedním 
člověkem, zaklepe, zazvoní a podá mu obrázek jednoho 
pána s vysvětlením, že ho zná a že by byl rád, kdyby ho 
ten dotyčný také znal. Píšu zde ale o způsobu, který je 
v určité úpravě a koordinaci realizovatelný při ochotě 
pomoci. Někde to znám a můžu si dovolit více, někde 
musí stačí hodit leták do schránky. Kdo to někdy 
absolvoval, ví o čem mluvím. Ostatním se to dá vysvětlit. 
 Začíná to ale vše u předsedů MO. Těm by byly 
ony představovací materiály doručeny. Ti by také museli 
k sobě mít alespoň každého druhého člena a pak je 
možno zahájit distribuci. A na způsobu předání až tak 
nezáleží, jako na tom, kdy a jestli vůbec se sdělovaná 
informace dostane tam, kam má. Je to o vlastní 
angažovanosti, vlastním nasazení a také o vlastním 
pohodlí. Pokud předseda organizace s 30 členy řekne, 
že mu asi nebude chtít nikdo pomoci, tak by se měl nad 
danou situací vážně zamyslet a co nejdříve svolat 
výroční schůzi. 
 Výroční schůze jsou také důležitým nástrojem, 
který bychom měli využít. Sejde se nás většina a víc hlav 
víc ví - tak proč se neporadit nad tím, jak k tomu 
přistoupit, abychom to zvládli? Pozvěte na své VČS také 
nestraníky, kteří za nás kandidovali. Přece jim nejsme 
lhostejní a někteří jistě rádi pomohou. 
 Zdá se vám to jako něco, co je nerealizovatelné? 
Uvědomujete-li si, jaká je pozice KDU-ČSL na politickém 
výsluní naší země, při vědomí současné ekonomické 
situace, a není-li vám lhostejné, že se peníze za 
předvolební kampaně vyhazují často oknem, tak mi dáte 
jistě za pravdu, že tento způsob řešení není až tak 
hloupý na to, abychom se o něj nepokusili. 
 A ta představa v případě úspěchu – že jsme si to 
sami odpracovali, by nás mohla zase jednou pěkně 
povzbudit.  
 Pojďme do toho. Příští podzim máme krajské a 
senátní volby. Chtějme v nich uspět ! Vybíráme nyní 
kandidáty a začneme připravovat kampaň. Jaká bude a 
jaký bude výsledek pak záleží jenom na nás. A 
neplačme nad tím, že jsou všichni proti nám. Nás je víc! 
  
  Krásné babí léto a začátek podzimu přeji všem       
 
            Zdař Bůh                     Jaroslav Hrubý 20.9. 2011 

 
 
 

VZHŮRU DO PRÁCE !  
MÁME NA TO UŽ JEN ROK …  



-  - 2

 
 
 

 

 

Nová podoba rozpočtového určení daní (RUD) byla 
předmětem jednání Celostátního výboru KDU-ČSL, který 
proběhl 6. září v Brně.  
 Širší vedení lidovců vyjádřilo svou podporu 
vládnímu záměru posílit rozpočty malých a středních 
obcí v novele zákona o RUD. Nelíbí se jim ale, že malým 
obcím by mělo být přidáno na úkor příjmů Brna, Ostravy 
a Plzně. V usnesení proto CV KDU-ČSL žádá vládu, aby 
našla jiné zdroje pro dofinancování rozpočtů těchto 
měst. Podle lidovců je možné hledat zdroje například v 
omezení příjmu RUD Hlavního města Prahy. 
 

 

 
Církve nejsou v roli p říživník ů, vzkazuje Liptáková 
místop ředsedkyni vlády Peake 

 
„Věci veřejné ústy Karolíny Peake vyjadřují obavu, kde 
stát vezme 2,5 mld. Kč ročně na majetkové vyrovnání 
mezi státem a církvemi. Odpověď je přitom nasnadě – z 
výnosu majetku církví, který má stát doposud v držení,“ 
vzkazuje místopředsedkyně KDU-ČSL Klára Liptáková. 
 Znárodněný a dosud zadržovaný majetek církví 
ročně státu generuje příjem kolem 3,1 mld. Kč. Podle 
uzavřené dohody bude ale stát ročně přispívat po 
přechodné období 17 let, aby mohl být zajištěn 
nejnutnější chod církví, protože i vracení má probíhat 
postupně. Tyto příspěvky ale budou nižší než výše 
zmíněný přínos pro stát,“ doplňuje Liptáková. 
 O ekonomickém profitu, který má stát ze 
zadržovaného církevního majetku, se podle Liptákové 
záměrně nemluví. „Církve jsou stavěny do role 
prosebníků a takřka příživníků, na které doplácí celý 
národ ze státního rozpočtu. Takový pohled ovšem nemá 
nic společného s ekonomickou realitou,“ upozorňuje 
Liptáková a pokračuje: „I kdyby stát platil církve skutečně 
ze svého – jako že tomu tak není – byly by to smysluplně 
investované prostředky. Podle mě nastal čas, kdy je 
nutné uvažovat o investicích do morální obnovy národa. 
Bez toho nebudeme schopni udržet fungující občanskou 
společnost. Vraťme církvím, co jim patří. Poctivě 
vypořádané církevní restituce se našemu národu v 
příštích desetiletích vrátí ve formě slušnější a lépe 
fungující společnost.“ 
 Ke kritice Věcí veřejných, které nechtějí podpořit 
dohodu o vyrovnání s církvemi dřív, než bude jasno 
kolem peněz pro dopravu, se připojila i další 
místopředsedkyně lidovců Šustrová: „Vydírání zástupců 
VV je namířeno nejen proti koaličním partnerům ve 
vládě, ale zároveň i proti starostům, kteří velmi netrpělivě 
očekávají uvolnění zablokovaného majetku obcí. Věci 
veřejné by neměly zapomínat na to, že Ústavní soud ve 
svém nálezu vládě a parlamentu sdělil, že neschopností 
přijmout zákon o církevních restitucích po dobu dvaceti 

let porušují Ústavu ČR a Listinu základních práv a 
svobod. Nerespektování rozhodnutí Ústavního soudu a 
další odsouvání problému by mohlo vést ke skutečné 
ústavní krizi v České republice.“ 

 
 

 
 

   

 
Ministr financí Miroslav Kalousek představil plánovanou 
emisi státních dluhopisů, které budou moci nakupovat i 
občané. Překvapivou informací je výnos těchto státních 
dluhopisů, které stát občanům nabízí.  
 „Výnosy dluhopisů budou začínat od 0,85 % a 
končit mají na 6 % podle typu dluhopisu a délky 
splatnosti. Kdo si tak například koupí kuponové 
dluhopisy za tisíc korun, dostane po prvním roce na 
úrocích 8,50 Kč, bez srážkové daně. V druhém roce 15 
Kč a v posledním roce dostane tisícovku zpět a navrch 
60 Kč,“ říká ministr Kalousek. Vzhledem k tomu, že 
úroky nejsou každý rok stejné, dosahuje efektivní úrok 
jen 3,09 % ročně. 
 Není to tak dlouho, co nás při obhajobě penzijní 
reformy a plánovaného opt-outu ministr Kalousek 
přesvědčoval, že při zavedení druhého pilíře budou 
občané moci investovat do soukromých penzijních 
fondů, které v nejkonzervativnější variantě budou 
nakupovat jen české státní dluhopisy.  
 „Pokud tak budou činit a ministr financí bude 
nabízet výnos z těchto dluhopisů od 0,85 % či okolo 3 % 
jako nyní, pak při inflaci, která se v posledních dvou 
letech pohybuje mezi 1,5 % až 2 % ročně (v roce 2008 
například 6,3 %), a při započítání ročních režijních 
nákladů daného fondu bude mít občan v lepším případě 
výnos nula, v horším o část peněz přijde. A to jsme u 
varianty, u které ministr financí garantoval před 
kamerami, že občan tratit nebude. Nyní fakticky 
přiznává, že bude,“ upozorňuje místopředseda KDU-
ČSL Marian Jurečka. 
 Dále je zde velké riziko dodatečného uvalení 
vyšší daně na výnos z dluhopisů, jak Nečasova vláda 
ukázala v případě stavebního spoření. 
 V takovém případě Marian Jurečka radí: „Jako 
lepší investici pro české domácnosti lze tedy označit 
např. listopadový nákup velkého množství dětských plen, 
které od 1. ledna 2012 výrazně podraží díky zvýšení 
DPH. Domácnosti mají v průběhu tří měsíců jistý výnos 
minimálně 4 %. Pokud nakoupí i na rok 2013, je 
zhodnocení minimálně 7,5 %! To je investice, o jejímž 
znehodnocení rozhodne přímo její investor!“ 

 
           
 

        
 
Krajský výbor KDU- ČSL Kraje Vyso čina:  
vyhlašuje:  
-    primární volby do krajského zastupitelstva na sobotu 
3.12.2011 

KALOUSEK POP ŘEL SMYSL VLÁDNÍ 
DŮCHODOVÉ REFORMY 

VÍCE PENĚZ PRO MALÉ OBCE, 
MÉNĚ PRO PRAHU 

VYROVNÁNÍ STÁTU A CÍRKVÍ 

USNESENÍ KV KRAJE VYSO ČINA 
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určuje:  
-    způsob konání primárních voleb do krajského 
zastupitelstva formou nepřímé volby. 
-    klíč volitelů,delegátů, nominační konference: členové 
KV KDU-ČSL + 1 delegát na každých započatých 100 
členů okresní organizace k datu 31.5.2011 (navrhuje 
příslušný OV) 
-    dle článku 10 a 12 nominačního řádu je posledním 
dnem návrhů kandidátů do krajského zastupitelstva 3. 
listopad 2011 
-    návrhy na kandidátky do krajského zastupitelstva je 
možno předat nominační komisi nejpozději do čtvrtka 3. 
listopadu 2011 na předepsaných tiskopisech a po 
zaplacení 600,-- Kč nominačního příspěvku na adresu 
Krajské kanceláře KDU-ČSL, Masarykovo nám. 17, 586 
01 Jihlava – číslo účtu u ČSOB: 162 410 379/0300 
(variabilní symbol: rodné číslo kandidáta popřípadě číslo 
pokladny okresní kanceláře) 
ukládá:  
-    krajskému předsednictvu připravit jednací a volební 
řád nominační konference, která se koná 3.12.2011 
-    OV KDU-ČSL zvolit delegáty nominační konference 
dle určeného klíče a předat seznamy na krajskou 
kancelář do Jihlavy do 3.11.2011 
volí:  
-    členy krajské nominační komise dle odst. 3 a  4 
nominačního řádu v tomto obsazení: Alena Havlíková a 
Jana Kletečková (okres Havlíčkův Brod), Pavla Radová 
a Bc.Václav Kodet (okres Jihlava), Ing. Miroslav Březina 
a Ing. Jan Mácha (okres Pelhřimov),  Ing. Lukáš Diviš a 
Mgr. Jan Musil (okres Třebíč), Marie Vašková a Mgr. 
Radek Pátek (okres Žďár nad Sázavou) 
-    náhradníky krajské nominační komise dle odst. 3 a 4 
nominačního řádu v tomto obsazení: Ing. Michal Hošek 
(okres Havlíčkův Brod), Ing. Josef Málek (okres Jihlava), 
Jana Klubalová (okres Pelhřimov), Lukáš Komárek 
(okres Třebíč), Bc. Petr Kubík (okres Žďár nad Sázavou) 
ustavuje volební štáb ve složení: 
-    předseda KV, lídr kandidátky, předseda klubu ZK, 
krajský tajemník 
nepovažuje: 
-    v současné době problematiku loga a barev KDU-
ČSL za podstatnou a navrhuje ponechání současného 
stavu 

 
 

 
 
 

 Beseda „Postavení církví za totalitního 
režimu“ , která se uskutečnila 3.7. v Babicích a měla 
se opakovat 3.8. v Třebíči se uskuteční v měsíci 
listopadu v Třebíči, pravděpodobně v Katolickém 
Gymnáziu. Přesné místo a čas konání budou 
upřesněny v listopadovém Horáci. 
 Poněvadž zahajujeme práce na předvolební 
kampani pro volby do kraje a Senátu, bude od měsíce 
listopadu vycházet Horác opět každý m ěsíc . Apelujte 
na své předsedy v MO, aby vám jej distribuovali včas. 
Často se stává, že leží přes týden někde na skříni.... A 

přitom se často na vás obracíme s aktuálními 
požadavky. 
 Připravujeme také tradiční ADVENTNÍ 
SETKÁNÍ , které se uskuteční na začátku měsíce 
prosince. Letos bychom chtěli pozvat předsedu strany 
a také některého z místopředsedů a senátorů. 
Duchovní slovo pronesou jako tradičně P Marek 
Dunda a P. Vlastimil Protivínský. Přesný termín bude 
upřesněn, pravděpodobně se bude jednat o úterý 6. 
12. nebo čtvrtek 8.12. Byli bychom rádi, kdybychom 
mohli přivítat všechny předsedy MO a také naše 
zastupitele. Pošlete nám proto zprávu kdo máte o toto 
setkání zájem, abychom mohli případně objednat větší 
sál a dostatek občerstvení. 
Připravujeme se také na krajské volby. Podrobnosti 
naleznete v usnesení z KV. 
 
 
 
 

Odbor informatiky krajského úřadu v Jihlavě 
spustil v průběhu letních prázdnin nový veřejný portál, 
týkající se dotací, které Kraj Vysočina poskytuje ze 
svého rozpočtu. Dotace jsou poskytovány z Fondu 
Vysočiny, podle Pravidel Rady Kraje Vysočina nebo v 
souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina. 
Potřebují-li žadatelé za řad obcí, neziskových organizací 
a podnikatelů poradit, které dotační tituly jsou 
momentálně k dispozici, případně v jakém stavu 
hodnocení je příslušná dotace, naleznou veškeré údaje 
na adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace 

 
 
 
 

KDU-ČSL předala poslancům petici proti 
bezohledné vládní důchodové reformě  

Lidovci také zopakovali svoji představu 
důchodové reformy, která zvýhodňuje zaměstnavatele 
rodičů dětí na zkrácené úvazky. Nesouhlas s vládní 
důchodovou reformou vyjádřilo přes třináct a půl tisíce 
občanů, z nichž mnozí ve volbách podpořili vládní 
strany.  

„V současném důchodovém systému chybí 
peníze, proto je zapotřebí peníze do systému dodat, a 
nikoliv je odtamtud brát. Vládou navrhované vyvedení 
části finančních prostředků z průběžného pilíře do 
kapitálových fondů v řádu desítek miliard korun ročně 
poškodí nejen rodiny s dětmi a důchodce, ale díky 
navýšení DPH na něj nakonec doplatí i živnostníci, 
podnikatelé nebo zemědělci. Vláda chce současný 
systém, který je imunní vůči inflaci, nahradit systémem 
inflací zranitelným,“ kritizuje vládní návrh místopředseda 
pro KDU-ČSL pro sociální oblast Marian Jurečka. 

KDU-ČSL má svoji představu důchodové 
reformy. Navrhuje zvýšit odvod na sociální pojištění z 28 
na 31 % a současně zavést tříprocentní slevu na každé 
vychovávané dítě. „To by na důchody přineslo o sedm 
miliard korun více. Současně by byly zohledňovány 
rodičovské zásluhy a rodiče dětí by byli atraktivnější na 
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