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Číslo 16

VOLEBNÍ KOMISE
VÝROČÍ ČLENŮ
Jak jistě víte, proběhnou ve dnech 28. a 29.
května 2010 volby do Poslanecké sněmovny ČR.

1.3
Rudolf
2.3
Marie
2.3
Libuše
3.3
Jiřina
4.3 MUDr. Ivana
5.3
Zdeněk
6.3
Františka
9.3
Marie
9.3
Josef
10.3
Josef
10.3
Jiřina
14.3
František
15.3
Marie
19.3
Stanislav
24.3
Anežka
25.3
Marie
25.3
Marie
28.3 Ing.
Josef
28.3
Jaromír
29.3 Ing.
Bohumil
29.3
Ludmila

Prosím Vás tedy, abyste zajistili členy do okrskových
volebních komisí. V tiskopisu vyplníte osobní údaje
člena okrskové volební komise.
Do každé okrskové volební komise můžete delegovat
pouze jednoho člena okrskové volební komise a
jednoho náhradníka.
Vyplněný
tiskopis
odevzdejte
starostovi
obce/města nejpozději do středy 28.4.2010.
Kopii tiskopisů mi zašlete zpět na adresu Okresní
kancelář KDU-ČSL, Karlovo n.38, 674 01 Třebíč!!!!
Tiskopisy Vám zašleme s příštím číslem Horáce.
Pokud byste potřebovali více tiskopisů, budou
k dispozici na okresní kanceláři KDU-ČSL.
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Šašovice
85
Šašovice
70
Třebíč
75
Studnice
70
M.Budějovice
60
Lipník
80
Vladislav
60
Šašovice
45
Jakubov
70
Trnava
65
Rouchovany
100
Litovany
60
Budišov
80
Rapotice
55
Zvěrkovice
60
Třebíč
70
Šebkovice
85
Jaroměřice n. R. 50
Dukovany
50
Třebíč
50
Nové Syrovice
60

Všem jmenovaným přejeme k jejich
životnímu
výročí
hojnost
Božího
požehnání, zdraví, radost a lásku
nejbližších.
Zvláštní blahopřání pak posíláme do
pečovatelského domu v Myslibořicích,
kde krásných 100 let oslaví paní
Pfeiferová. Vydáme se tam osobně a
přidáme reportáž v příštím čísle Horáce.

Vydává KDU-ČSL, okresní kancelář,
Karlovo n. 38, 674 01 Třebíč, tel. 605 546 934
IČO 00442704, DIČ CZ 00442704
E-mail: kducsltr@seznam.cz
Webové stránky: www.kdutrebicsko.cz
Toto číslo sestavili J. Hrubý, L. Urbanová a
Š. Komárek. Uzávěrka tohoto čísla: 3.3..2010
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„HORÁC“
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč
Kde dosud proběhly VČS?
Moravské Budějovice
Jaroměřice nad Rokytnou
Březník
Náměšť nad Oslavou
Hrotovice
Budišov
Blatnice

ÚSPĚCH JE VE VAŠICH RUKÁCH
Milé sestry a milí bratři!
Květen se blíží a každý, kdo sleduje dění kolem
sebe vnímá, jaký těžký úkol nás čeká. Chceme-li na
Třebíčsku mít opět svého poslance, musí se každý člen
aktivně
zapojit.
Máme
výsledky
z posledních
parlamentních voleb a není nereálné tento výsledek
nejen zopakovat, ale také navršit - záleží jen na nás
samotných. Jestli jsme ochotni (i v dobách, které nám
nejsou nakloněny) to poslání nyní
nepopulárních
lidovců obhajovat, nebo ne.
Na jednu stranu se může zdát, že se nám ze
strany vytratily nejviditelnější celebrity. Na druhou
stranu se ale nemusíme smiřovat s jejich liberálností,
přílišnou pravicovostí a neskrývanou mocichtivostí. To
většinou byly atributy, které v naší straně dlouhodobě
vytvářely neshody, bouře nevole a nepochopení ze
strany členské základny.
Naše strana má jedno velké plus – a tím je
rozsáhlá členská základna. Založme tedy kampaň na
její šíři a každý se osobně přičiňme, aby si to za své
vzali i ostatní ve vaší místní organizaci. Když k tomu
přiberete ještě několik sympatizantů, tak nemůžeme
neuspět.
Požehnanou dobu postní přeji.

Chystají se:
Studenec
Valeč
Rapotice
Opatov
Stařeč
Třebíč
POV KDU-ČSL

ZÁJEZD NA PAŠIJE
Letos v úterý 30.3. by se – dá-li Pán – měly
konat ve Žďáře Pašijové hry. Pokud tedy sníh alespoň
z většiny sleze, pak se vypravíme autobusem
z Náměště nad Oslavou přes Budišov a Rudíkov. Na
cestu přispěje každý 100 Kč, vstupné se neplatí.
Jaroslav Hrubý

Jaroslav Hrubý 3.3.2010

MATEŘSKÁ

ZBÝVÁ POSLEDÍCH PÁR DNŮ !!!
Konec března je už za 25 dní a vy
byste měli mít svolanou Výroční členskou
konání musí být
schůzi! Termín

oznámen na okresní kancelář nejméně
týden před jejím uskutečněním, aby
mohl být přítomen některý ze členů
předsednictva OV. Kromě výběru
členských příspěvků vyplní každá MO
také formulář k blížícím se volbám do
obecních zastupitelstev. K výběrčím
listinám doplňte kontakty na členy MO telefony, případně mailové adresy.
Nenechávejte vše na poslední chvíli !

Maminky se snad dočkají!
KDU-ČSL se podařilo prosadit vlastní návrh na vrácení
mateřské na loňskou úroveň. Křesťanští demokraté
tento krok Poslanecké sněmovny jednoznačně přivítali a
současně doufají, že se v podobném duchu vyjádří i
Senát a prezident republiky.
"Je to vítězství především pro maminky", říká k
přijetí návrhu 1. místopředsedkyně KDU-ČSL Michaela
Šojdrová. „Maminky pobírají od počátku letošního roku
příjmy nižší až o 20 procent měsíčně a to je zcela
nepřijatelné. Není přece možné, aby to byla právě tato
skupina obyvatel, která doplatí na státní úspory
nejvíce,“ uvedla předkladatelka návrhu Michaela
Šojdrová.
„Náš návrh vrací mateřskou na loňskou výši a
umožní zpětně vyplatit maminkám peníze, o které přišly
v období od 1. ledna 2010,“ dodala Šojdrová.
KDU-ČSL je však dlouhodobě proti dalšímu zadlužování
naší země. Proto žádné další návrhy z dílny ČSSD a
KSČM nepodpoří. Jako zdroj příjmů na pokrytí výdajů
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spojených s mateřskou navrhuje KDU-ČSL vyšší
zdanění hazardu - změnou novely loterijního zákona. Ta
by přinesla do státní kasy až 4 miliardy korun!
Martina Kaderová, tisková mluvčí KDU-ČSL

JARNÍ AKTIVITY MO
V minulém čísle Horáce jsem se zmiňoval o možné
aktivitě MO při úpravách okolí křesťanských památek.
Pokud někomu tato varianta připadá zajímavá a už
v jeho okolí slezl sníh, navrhuji nečekat na nic a pustit
se do práce. Ještě než začnete, nezapomeňte
vyfotografovat stav před a po vaší práci. Pak nám
obrázky pošlete, abychom z nich mohli udělat malou
fotogalerii na webu.

odboru financování územních rozpočtů. Ve svém
projevu seznámil přítomné starosty s rozpočtovým
určením daní a plány ministerstva na další období.
Vystoupil rovněž ředitel agentury Factum
Invenio Jan Herzmann, který se věnoval výsledkům
tematických a preferenčních analýz z posledního
období, a Eduard Kavala, předseda Spolku na obnovu
venkova a spolupořadatel soutěže Vesnice roku.
Na závěr se přítomní starostové seznámili s
legislativními návrhy z dílny poslanců KDU-ČSL, např.
na regulaci hazardu, vrácení mateřské na loňskou
úroveň nebo protikorupční opatření.
Přijetím těchto návrhů, zejména zvýšením
zdanění
hazardu
vznikne
dostatek
finančních
prostředků pro malé obce. Hazard, který starostové
KDU-ČSL ve svých obcích nepodporují, by tak přispěl
do života obcí částkou 2,4 mld. Kč ročně.
V Praze, 19. 2. 2010 - Martina Kaderová, tisková mluvčí

Jaroslav Hrubý

Bližší informace o dění na okrese
naleznete na:

POCHOD PRO ŽIVOT

www.kdutrebicsko.cz
Prosíme všechny, kteří mají možnost
komunikovat elektronickou poštou, aby napsali
zprávu na kducsltr@seznam.cz.
Rovněž nabízíme zasílání novinek „Pořád se
něco děje“ od Jana Kasala a jeho poradců.
Tyto zprávy jsou určeny také pro příznivce
naší strany a studenty.
SETKÁNÍ STAROSTŮ V PRAZE
Tři sta padesát starostů zvolených za KDU-ČSL v
obcích Čech, Moravy i Slezska se sešlo dnes
dopoledne s vedením strany a poslanci KDU-ČSL ve
Velkém sále Městské knihovny v Praze. Tito starostové
reprezentují přes 5000 zastupitelů KDU-ČSL v obcích
celé České republiky.
V úvodním projevu Cyril Svoboda ocenil práci
starostů a vysokou důvěryhodnost, kterou získávají
svými výkony i přístupy k řešení problémů občanů. Dále
připomněl starostům, že KDU-ČSL je jediná česká
strana, jejíž politiku otevřeně podporuje německá
kancléřka Angela Merkelová i rakouský vicekancléř
Josef Pröll.
„Na dnešním setkání se potvrdilo, že starostové
dlouhodobě podporují KDU-ČSL a ztotožňují se s jejím
programem. Současné problémy společnosti se kryjí s
prioritami KDU-ČSL i starostů. Proto budeme důslední v
prosazování našich protikorupčních opatření, v boji proti
hazardu i v úsilí o změnu rozpočtového určení daní,“
uvedl šéf KDU-ČSL.
Pozvání na setkání lidoveckých starostů přijal
ministr financí Eduard Janota, který se však musel z
pracovních důvodů omluvit; zastoupil ho Jan Zikl, ředitel

Ve Spojených státech se podobných akcí účastní kolem
300 tisíc lidí, ve Španělsku se nebálo ozvat asi půl
miliónu lidí. I ve Francii vzrostl oproti loňsku počet lidí,
kteří se odvážili zastat veřejně dětí před narozením.
Přišlo jich v polovině ledna do Paříže asi 25 tisíc. Doba
se opravdu mění a bylo by škoda, kdyby právě Česká
republika zůstala zapšklou ateistickou kotlinou s
iracionální lhostejností k životu. Máte-li alespoň trochu
možnost přijet, přijeďte. Nepodléhejte iluzi, že
společnost změní někdo "tam nahoře". Nezmění! Ti
"tam nahoře" mohou pouze skrze masmédia
manipulovat a svádět, ale obracet srdce lidí se může
jedině osobně. A nám nejde o zmanipulování
společnosti, ale o její obrácení, a to bez vás jednoduše
nejde.
Na Pochodu pro život nejde také pouze o to,
abychom společnosti ukázali, že jsou lidé, kterým není
lhostejné zabíjení nevinných (i když i to jsme dlužni).
Jde hlavně o to společně vyprosit naší zemi obrácení,
protože pokud se nevrátí k Bohu, lidský život nebude
mít nikdy u nás cenný a nebude nedotknutelný. A lidé
se vrátí k Bohu pouze tehdy, pokud budou znát
konkrétní lidi, kteří berou vážně svoji víru i své nasazení
proti nespravedlnostem kolem nich.
Konkrétní organizační informace o Pochodu pro
život v Praze budou včas uveřejněny na www.prolife.cz

OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE
Ve středu 10.3. se bude konat v jihlavském Domě
odborů mimořádné vysílání populárního diskuzního
pořadu, ve kterém bude účinkovat také Jan Kasal.
Pokud se chcete zúčastnit pořadu naživo, pak sraz je
v 18:30 v okresní kanceláři, nebo v 19:30 v krajské
kanceláři. Nezapomeňte si vzít žluté tričko !
Ostatní jsou zváni ve 21:00 k obrazovkám ČT1.
Lenka Urbanová

Děkujeme všem těm, kteří již reagovali na výzvu „ploty“
a věříme, že se mnoho dalších ještě připojí.
Prosím zeptejte se i ostatních členů či příznivců ve vaší
místní organizaci a okolí. Začnete s dotazem, zda o akci
dotyčný slyšel a zda by byl ochoten nabídnout svůj plot
pro tuto akci.
Lenka Urbanová

STÁVKA PROZATÍM ODVRÁCENA

DEN KDU VE ŽĎÁŘE - PROGRAM

KDU-ČSL pomohla odvrátit stávku
Praha – Odbory dnes (3. 3. 2010) přijaly návrh
poslanců KDU-ČSL, kteří jim slíbili podporu pro vládní
návrh nižšího zdanění zaměstnaneckých výhod, pokud
zruší připravovanou stávku. Tento slib na žádost
odborových
předáků
potvrdila
i
písemně
1.
místopředsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

Letošní Den KDU-ČSL se uskuteční v neděli 2.května
2010 ve Žďáře n.S., kam budeme opět vypravovat
z okresu autobus. Nahlaste se prosím co nejdříve na
okresní kancelář v Třebíči, ať víme, jestli bude jeden
autobus stačit. Letošní příspěvek na dopravu bude cca
70,- Kč.

„Nyní se opět prokázalo, že středová politika KDU-ČSL
je na české politické scéně nezastupitelná. Vždy se totiž
snaží nalézt řešení a neslouží pouze pravicové nebo
levicové ideologii,“ uvedla 1. místopředsedkyně KDUČSL Michaela Šojdrová.

Očekávaný program:
9:00 mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie – slouží P.Mikulášek a P.Záleský
10:30 zahájení programu na pódiu (moderátor
básník
Tomáš
Zdechovský,
vystoupí
P.Mikulášek a P.Záleský, Jan Kasal, Petr
Pithart, kandidáti do voleb do PS a hosté).
10:30 zahájení soutěží pro děti a prohlídek
areálu zámku, Zelené hory, Muzeum knihy,
atd.
12:00 – 12:40 oběd
12:40 – 15:00 program na pódiu, soutěže,
zakončení

Jsem ráda, že se odboroví předáci nakonec zachovali
zodpovědně a stávku zrušili. Podařilo se tím zabránit
jednak komplikacím v dopravě a hlavně zbytečným
národohospodářským ztrátám. Ty si naše země v době
ekonomické krize opravdu nemůže dovolit,“ dodala
Michaela Šojdrová.

AKCE PLOTY
DEN MATEK
Žádáme všechny členy a příznivce KDU-ČSL o pomoc!
Prosíme o spolupráci vás všechny, kteří můžete
nabídnout své viditelné plochy k propagaci našich
kandidátů do voleb do Poslanecké sněmovny.

Zvažujeme konání autobusového
zájezdu na každoroční "Pochod pro
život"
do
Prahy,
který
letos
proběhne
20.března
v
Praze.

Vlastníte plot do ulice, zeď na stavení, garáž aj., kolem
kterých projede každý den řada aut nebo projde více lidí
z vaší obce/města, a jste ochotni nám je nabídnout a
pověsit na ně náš plakát nebo billboard?

Příspěvek na autobus cca 250,- Kč/ osoba.

Zajistíme plakáty, vytiskneme plachty….

Prosíme případné zájemce, aby se co
nejdříve hlásili v okresní kanceláři KDUČSL.
Marie Nováková

Můžete se nahlásit v okresní kanceláři KDU-ČSL
Třebíč, Karlovo nám.38 (vchod – dřevěná vrata u
Knihkupetví J.Demla, 2.patro) nebo na telefonu
605 546 934 či na kducsltr@seznam.cz .
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Moc si vážíme každé pomoci i té sebenepatrnější.

9.5.2010 proběhne na našem okrese
tradiční přání maminkám ke Dni matek.
Kartičky se srdíčky je možno si zdarma
objednat v okresní kanceláři. Učiňte tak
do konce měsíce března. Osvědčená
praxe je předávání srdíček po mši svaté
ve
farnostech,
další
možnosti
ponecháváme na iniciativě místních
organizací.
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OV KDU-ČSL

