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MO Březník si na své VČS zvolila nové vedení.
Předsedou se stal br. Jaromír Janata, členy výboru pak
br. Jaroslav Kryška a ses. Jarmila Řezaninová.
Chci na tomto místě poděkovat bývalému
předsedovi MO Březník za odvedenou práci, za vše, co
pro KDU-ČSL, pro své spoluobčany i farníky ve farnosti
vykonal. Zároveň doufám, že bude novému předsedovi
nadále připraven v nadcházejících letech pomoci.
Zdař Bůh !
Jaroslav Hrubý

JEŠTĚ K NOVOROČNÍMU PROJEVU
Poslouchat novoroční projev hlavy státu
patřilo v naší rodině k zaběhnutým koloritům toho dne
zřejmě od dob, kdy si rodiče pořídili televizor, což už si
ani nepamatuji.
Ani v době, kdy mě myšlenky prezidenta příliš
nezajímaly, protože o vůdčí síle KSČ a Sovětského
svazu nebylo pochyb a byl to fakt neměnný, jsem si
nedovolila tatínka rušit při sledování televize. Dnes mě
mrzí, že jsem se ho nestihla zeptat, na co tenkrát čekal,
v co doufal…
Letos jsem si uvědomila, že jsem na tom
zřejmě podobně, jako před léty můj tatínek – čekám na
něco, co nezazní, i když by mohlo. Jenže teď je to
trochu jinak. Tenkrát z projevů sršelo nadšení a
přesvědčení, že nás čeká úžasná budoucnost, když
budeme kráčet cestou socialismu vstříc komunismu a
světlým zítřkům. Kolem sebe ale většina z nás viděla
něco úplně jiného. Dnes mi chybí v projevu prezidenta
třeba trocha naděje. Jakoby nás ujišťoval v tom, že
kolem nás bují pouze zlo a špatnost. Je škoda, že se
aspoň o půlnoční mši svaté, které se pan prezident
zúčastnil a média o tom mohutně
informovala,
nedokázal oprostit od svého vysokého postu a být
s většinou přítomných na jedné lodi. Kdyby se mu to
podařilo, možná by pak vnímal a cítil, že právě v tu noc
se cesta ukazuje a naděje existuje. Vždyť mezi lidmi je
ve vánoční čas víc porozumění a pochopení, tak proč je
nešířit také do všedních dnů.
Hlava státu podlehla trendu doby – nehodí se
naděje, pokora, protože nyní právě „frčí“ kritizovat, být
nespokojený a označovat viníky, kteří za všechno
mohou – samozřejmě ty druhé. Je ale dost možné, že
svou netečností, nečinností nebo mlčením pomáháme
k tomu, že to lepší není vidět.
Už léta mám svůj slogan: NENECHAT SE
OTRÁVIT. Někdy je těžké na něj nezapomenout a zuby,
nehty se ho držet.
Všem čtenářům přeji sílu k naději a omlouvám
se, že jsem se nezabývala obsahem projevu, ale pouze
svými pocity.
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Všem jmenovaným přejeme k jejich životnímu výročí
hojnost Božího požehnání, zdraví, radost a lásku
nejbližších.

Chcete časopis Nový HLAS?
Od ledna 2008 vychází měsíčník Nový HLAS, který
navazuje na stejnojmenný čtrnáctideník (ten vycházel
od roku 2002) a mnohaletou tradici tištěného periodika
Hlas
a
napomáhá
propagaci
křesťanskodemokratických hodnot.
Nový HLAS je barevný v rozsahu dvacet stran a
podává informace o základních aktivitách naší strany na
celostátní úrovni i v regionech, komentáře politiků,
rozhovory na aktuální témata, zpravodajství, tisková
prohlášení, zprávy z klubu poslanců a senátorů atd.
Nový HLAS je také zdrojem důležitých informací
během volebních kampaní.Pro vývěsní skříňky našich
místních organizací připravujeme zvláštní přílohy ve
formátu A3. Ty jsou často nejdůležitějším vystavovaným
materiálem prezentujícím KDU-ČSL. Nový HLAS je
ZDARMA distribuován funkcionářům KDU-ČSL a všem,
kdo o něj projeví zájem.
Pokud se i Vy chcete více dozvědět o politice
KDU-ČSL, objednejte si Nový HLAS na adrese
hlas@kdu.cz, kam také můžete směrovat svoje
připomínky. Stačí uvést jméno a adresu. Měsíčník je
také k dispozici ke stažení ve formátu PDF na
hlas.kdu.cz.

Marie Vorlíčková
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„HORÁC“
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč
PŘEDSEDOVÉ MO – NEOTÁLEJTE !

S CHUTÍ DO TOHO !!!
Milé sestry a milí bratři!
Ten, kdo alespoň jednou za týden nahlédne na
večerní zprávy, nebo prolistuje noviny, musí
konstatovat, že pokud se o naší straně píše, tak je to
vesměs pozitivní informace. Takto je tomu i na
webových
stránkách
hlavních
internetových
zpravodajství. „Lidovci dali zelenou mateřské“, „ Lidovci
chtějí tlačit na zákony proti korupci“, „ Lidovcům záleží
na maminkách“, „Jasné NE! pro štědré návrhy ČSSD
zaznělo také od lidovců.“ Věřte, nebo nevěřte, opravdu
se mi zdá, že také novinářům dochází, která strana co
prosazuje a kdo ji zastupuje. Škoda jen, že nám není
dáno také tolik prostoru, jako nově vznikajícím
pidistraničkám.
Zajímavý rozhovor se udál také na stránkách
časopisu „Respekt“, kde si autorka pozvala
místopředsedu TOP 09 Kalouska a našeho bratra
předsedu Svobodu. Kdo má možnost, ať si jej nalezne.
Je poučný a zajímavý. Z celého textu vybírám jednu
reakci br. předsedy Svobody:
„Pro mě je zarážející, když TOP 09 říká, že
„zásady – ne výsady“. A všichni do jednoho, co přešli
z KDU-ČSL si ponechali
všechny výsady! Posty
náměstků ministrů, vrchních ředitelů, poslanců,
senátorů … Se vším všudy. A říkají : “My jsme nová
politická síla ! “ Přitom to byly čistě politické nominace
za KDU-ČSL. A všichni se těch křesel drží zuby nehty
jako klíšťata.“
Naši okresní organizaci neopustil prozatím ani
jeden člen proto, že by přešel k TOP 09. Utrpěly ostatní
okresy, někde i citelně, ale rychle se z toho otřepaly a
s novými lidmi už plánují novou volební kampaň.
Dnes vyhlásil prezident termín parlamentních
voleb. Dá-li Pán, pak se budou konat 28. a 29.5. 2010.
Zdá-li se vám to daleko, pak vězte, že na
dvoudenním pracovním zasedání krajského volebního
štábu bylo práce víc než dost a hlavní obavy byly, jestli
to vůbec stihneme…
Bratři a sestry. Náš kraj zasypal sníh a možná,
že teď bude více času na to, abychom se sešli a na
dobu následujících 4 měsíců si dodali odvahu a
sebedůvěru. Doufejme, že i v médiích se upustí od
hloupých tlachů a přijde na řadu konstruktivní debata.
Politická strana, které jste členy svou budoucnost a
úlohu ve společnosti určitě má. Je tedy na nás, jak
odvážně se k ní budeme hlásit!
Jaroslav Hrubý 5.2.2010

Konec března je už za 50 dní a vy
byste měli mít svolanou Výroční členskou
schůzi ! Také vás vyzýváme, abyste
distribuovali časopis Horác co nejrychleji
mezi své členy, aby se mohli rychle
seznámit s nejnovějšími informacemi!
Kde dosud proběhly VČS?
Moravské Budějovice
Jaroměřice nad Rokytnou
Březník
Náměšť nad Oslavou
Chystají se:
Hrotovice
Budišov

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Vyzýváme všechny předsedy MO, aby
do konce března svolali společně se
svými výbory výroční členské schůze.
Termín konání musí být 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, který přítomný
člen POV potvrdí svým podpisem a
předá na okresní kancelář. Začleňte
tedy laskavě do programů svých VČS
také bod – příprava na volby do
obecních zastupitelstev. Také prosíme,
abyste k výběrčím listinám doplnili
kontakty na členy MO - telefony,
případně mailové adresy ( buď vlastní,
nebo někoho blízkého, který by umožnil
jednou
za
čas
vybrání
pošty).
Děkujeme za pochopení.
POV KDU-ČSL
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VZPOMÍNKA
V adventní době nás, obyvatele Jaroměřic,
zasáhla zpráva o náhlém úmrtí dlouholetého člena
KDU-ČSL pana Víta Hobzy.
Znali jsme ho všichni a asi ještě ani netušíme,
jak moc nám všem bude jeho služba chybět. Síť jeho
aktivit byla,“bohužel“, hodně velká. Jako kostelník byl
mužem na svém místě, bylo na něj spolehnutí, co bylo
potřeba udělal a zařídil.
Nám, v redakci farního Čtrnáctideníku, bude
velmi chybět jeho kritický názor. Vždy, po vydání
nového čísla, jsem do sakristie přicházel s očekáváním,
jak to tentokrát dopadne. Pan Hobza se nebál říci svůj
názor, pokud se mu něco nelíbilo, pokud byl spokojený,
neříkal nic. Někdy to bylo i trochu nepříjemné, ale s
odstupem pár dní jsme byli vždy za kritiku vděčni.
Protože i kritický názor je lepší, než žádný.
Byl jsem přítomen na jeho poslední mši svaté,
na které jako kostelník sloužil. Na druhou neděli
adventní před večerní mší svatou, byla asi jedna minuta
po půl šesté, jsme na něho čekali, až nám otevře kostel.
Když přijel na kole, volal na něj P. Piler s úsměvem:
„Hledá se jeden katolický kostelník!“
Pan Hobza odvětil: „Ale jo, jeden by tady byl.“
Už tady není, zůstalo prázdné místo....
Prosím, vzpomeňme na něj v modlitbě.
Jan Vlček

CO NÁS TRÁPÍ
Střet veřejného zájmu živých a klidu mrtvých
V posledních týdnech proběhla jaroměřickou
veřejností a sdělovacími prostředky diskuse o
zacházení s lidskými ostatky při výkopových pracích na
staveništi nové školní tělocvičny v Jaroměřicích nad
Rokytnou.
Na tuto problematiku lze pohlížet ze čtyř úhlů
pohledu.
1. historický
První historicky doložený hřbitov se nacházel
kolem kostela obehnaný kruhovou zdí. Před rokem
1631 vznikl o kus dál novější hřbitov, kam byli
pochováváni hlavně přespolní, dokud nebyl nejstarší
hřbitov při přestavbě zámku zrušen. Na nejstarší lidské
ostatky tedy narazí kdokoliv, kdo něco kope v okolí
kostela.
V letech 1780 – 1790 vládl našim zemím
velký reformátor – Josef II. Byl to člověk velmi
pragmatický, který by jistě nalezl uplatnění i v dnešní
době. Rozhodl se například šetřit dřevem, zakázal
pohřbívat v rakvích a zavedl pohřbívání do hromadných
hrobů. V rámci josefínských reforem byl v roce 1783
vydán zákaz pohřbívat v kostelích a v roce 1784 vyšlo
nařízení o uzavření hřbitovů v obvodu obcí a zřizování
nových hřbitovů v přiměřených vzdálenostech od
obytných budov. Bylo by zajímavé zeptat se
současných právníků a policie, proč jaroměřičtí císařské

nařízení nerespektovali a pohřbívali ještě po dobu 2
generací – přes 50 let své zesnulé uprostřed města.
Mezitím ještě naši předkové stihli v roce
1815 zrušit klášter Servitů a loretánskou kapli
zbudovanou Janem Adamem jako hrobku rodu
Questenberků. Kaple byla odsvěcena, kosti tam
pohřbených přeneseny do kaple sv. Josefa a opět se
naskýtá otázka, nakolik šetrně bylo se šlechtickými
ostatky zacházeno, když od té doby jsou nenávratně
ztraceny.
Hřbitov uprostřed města byl zrušen až v roce
1835, odsvěcen a ani na dobových vojenských mapách
neexistují přesná záznamy o jeho hranicích. Současně
využívaný nový městský hřbitov byl vysvěcen 2.
listopadu 1835. 7. dubna 1836 proběhla dražba
zrušeného hřbitova s tím, že bylo řečeno: „možno
užívati za zahradu, pole, před uplynutím 10 let nesmí se
tu postaviti žádná stavba“ – tedy do roku 1846.
Místo aby byl tento pozemek uprostřed
města přeměněn v klidný lesopark, v roce 1898 postavili
předci současných obyvatel na části pozemku školu –
měšťanku a neskutečně tak zavařili dalším generacím.
Kdokoliv chtěl školu nějak rozšiřovat, musel jít nad
zrušený hřbitov. Dle historických záznamů to bylo ve
30-tých letech stavbou staré tělocvičny, v 60-tých letech
stavbou šaten, v roce 1988 zde vyrostla celá nová
přístavba se školní jídelnou. Jak se tehdy zacházelo
s lidskými ostatky, na to ještě žijí pamětníci. O stavbě
nové tělocvičny se veřejně hovoří 20 let, ale samotné
přidělení dotace na jaře 2009 bylo poměrně náhlé a jen
těžko ještě před rokem předvídatelné.
Je to velice smutné, ale kdokoliv v areálu
školy kopne do země, ať na školních „pozemcích“, kvůli
elektřině, kanalizaci, vodovodu, plynu, chodníku či
čemukoliv, narazí na kosti. Po nejrůznějších přesunech
leží bez ladu a skladu a charakter jílovité půdy jednak
zpomaluje jejich přirozený rozpad, jednak velmi ztěžuje
možnosti jejich dokonalého vyčištění a oddělení od
vlastní půdy.
Nemůže to být omluvou, ale s lidskými
ostatky se v Jaroměřicích šetrně či méně šetrně hýbalo
od nepaměti a o klidu si tito zemřelí mohou nechat jen
„zdát“.
2. světský
Byly při výstavbě porušeny nějaké zákony,
vyhlášky či nařízení týkající se manipulace s půdou?
V katastrálních mapách je pozemek zanesen
jako zahrada. Proběhlo dle zákona stavební řízení. Byl
proveden záchranný archeologický průzkum, který nás
– investora stavby - pro zajímavost stál 800.000,- Kč!
Staveniště převzala a odpovídá za ně stavební firma
s tím, že byla upozorněna na možnost výskytu
kosterních pozůstatků a jak s nimi mají nakládat. Máme
k dispozici
stanovisko
právníka
konzultované
s odborníkem na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde
se říká – u investora nedošlo k naplnění skutkové
podstaty trestného činu, již vůbec ne ve formě úmyslu,
nebyl spáchán ani přestupek, není možno uvažovat o
žádném postihu. Ve stejném smyslu uzavřela
vyšetřování i Policie ČR.
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3. duchovní a etický
Ne všechno lze popsat zákony a vyhláškami.
Každý člověk vnímá svět jiným úhlem pohledu, něco
považuje za naprosto zásadní a druhému totéž může
připadat zcela ukradené. Pro čistokrevné materialisty
jsou kosti jen přirozeným přírodním materiálem
složeným převážně z vápníku.
Úcta k předkům a ostatkům předků není
všeobecnou lidskou vlastností. Já sám, přestože znám
svůj rodokmen do roku 1633, jsem schopen citově a
materiálně obhospodařovat hroby maximálně 2-3
generace předků přede mnou.
Vnímám však, že jsou lidé hluboce
duchovně založení, kterých se jakékoliv nedůstojné
zacházení s lidskými ostatky mravně a citově dotýká.
Pak je zcela správné, když zemní práce hlídají a
upozorňují na všechny nepravosti, které se dějí. Jsem –
li jako radní přeneseně a zlomkově odpovědný za
jednání stavební firmy, pak je v oblasti etické na místě
se omluvit všem. Za naprosto absurdní bych považoval,
pokud by navíc někdo měl být za svůj občanský a lidský
postoj jakkoliv – například ze strany zaměstnavatele postihován!
Samotná omluva nemusí v lidské rovině
smazat všechno zlo. Pracuji na tom, aby v duchovní
oblasti bylo možné usmíření živých s mrtvými a živých
mezi sebou, oslovil jsem s prosbou o pomoc nejvyšší
duchovní autoritu, kterou znám. Město má připravené
řešení, jak uložit půdu se zbytky lidských kostí ze
stavby, aby již nebylo dotčeno cítění občanů města,
kterým na věci opravdu záleží.
4. bohapustá show
Všechno ostatní dění, které se kolem
odehrávalo, byla bohapustá povrchní show sdělovacích
prostředků lačných po senzacích. Práce na zakázku,
klid mrtvých či živých je to poslední, co by je zajímalo.
Z mého pohledu nemá smysl to jakkoliv komentovat.
V Jaroměřicích n. Rok. 3.1.2010
MUDr. Tomáš Preininger

NÁMĚT NA ČINNOST PRO
MÍSTNÍ ORGANIZACE

soustavně pečováno (nejsou na ní květiny, nebo není
evidentně pravidelně navštěvována). Většinou nevíme,
komu památka patří a nemáme na jejich opravu
souhlasy, ani potřebné prostředky. Nechceme nikoho
urazit, ani naznačovat, že se o památku nestará. Jde
nám jen o dobrou věc.
2) Nejedná se o opravu památky, nebo nějakou její
zásadní rekonstrukci, pouze o úpravu okolního
prostranství tak, aby bylo patrno, že bylo kolem
památky něco uděláno. Vhodné je úklid po cca 2-3
měsících zopakovat (březen, květen, červenec, září).
3) Práci může vykonat libovolný počet členů
s minimálními náklady na materiál a minimálními nároky
na odbornost. Jedná se jen o fyzickou práci a časovou
oběť.
4) K práci postačí: hrábě, motyka, igelitový pytel,
zahradnické nůžky, pilka, koště, lopatka. Výhodou navíc
je auto s vlekem, velké pákové nůžky, žebřík, pilka na
dlouhé násadě, barva na zatření ran na stromech,
postřik na bující podrosty ( totální herbicid – možno
uvažovat o hromadném nákupu většího balení –
sponzorsky nějaký zemědělec?), osivo trávy, …
5) Kolem památky by bylo vhodné zvláště:
- Vysbírat odpadky a kameny, případně spadané větve
- Vyhrabat suchou trávu a srovnat terén ( hlína
z blízkých krtinců, pole.. ), později posekat trávu
v prostoru min. 2m okolo památky
- Vystříhat podrosty divokých keřů a případně učinit
opatření proti jejich dalšímu růstu
- Omést prach a špínu z památky, očistit patku při zemi
od drnů, zamést prostor okolo, je-li zpevněný
- Ořezat větve okolostojících stromů tak, aby neodíraly
památku, případně, aby byla
památka
lépe
zviditelněna–ošetřit rány barvou–hnědý latex, nebo
Balakryl
- Odpadky a vyhrabanou trávu odklidit do pytlů (nejlépe
odvézt )
6) Pořídit fotodokumentaci stavu okolí před a po úklidu
(nejlépe digitálním fotoaparátem ze stejného místa) a
poslat nám ji do kanceláře. Rádi bychom zaslané fotky
sestavili do zajímavého fotoalba a po jeho zhotovení
bychom je účastníkům zaslali.
Tak co, přidáte se? Když už nic jiného, tak z toho lze
mít hřejivý pocit z dobrého a bohumilého skutku.

Po svých cestách napříč okresem mne napadla
jedna myšlenka, kterou bych rád společně s vámi členy okresní organizace realizoval. Pokud se vám tedy
nedaří nalézt pro svou MO další vhodnou a užitečnou
činnost, pak vás vyzývám, abyste se připojili. Jistě mezi
vaší obcí a těmi sousedními naleznete mnoho
možností. A nebojte se toho. V některých místních
organizacích je to už spoustu let samozřejmostí a
přináší to radost a užitek.

Jaroslav Hrubý

Bližší informace o dění na okrese
naleznete na:

www.kdutrebicsko.cz

Prosíme všechny, kteří mají možnost
komunikovat elektronickou poštou, aby napsali
zprávu na kducsltr@seznam.cz.
Úklidy prostranství kolem církevních památek
Rovněž nabízíme zasílání novinek „Pořád se
Výhoda - nestojí kromě času a práce téměř nic
Nevýhoda – musí se chtít a nikdo jiný to za vás neudělá něco děje“ od Jana Kasala a jeho poradců.
Tyto zprávy jsou určeny také pro příznivce
1) V okolí obce vyhledat církevní památku ( libovolné naší strany a studenty.
množství, ale takové, na které stačíme), o kterou není
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