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Komunální volby jsou v plném
proudu. KDUČSL postavila v okrese
Třebíč kandidátní listinu v celkem 38
obcích a městech. Najdete na nich
celkem 437 mužů a žen nebojících se
v našich barvách hájit zájmy svých
obcí a jejich obyvatel. K tomu může
me přičíst i řadu našich členů kandi
dujících jako jednotlivci či v různých
nezávislých sduženích podle místních
podmínek a zvyklostí. To už je slušná
řádka lidí a mezi volebními stranami
nás to tradičně drží na prvním místě
co do počtu i početnosti komunálních
kandidátek.

Koneckonců druzí komunisté nasa
dili o více než stovku kandidátů méně
a třetí ČSSD o více než dvěstě.
A samozřejmě nemůžeme zapomenout
i na naši kandidátku do Senátu Marii
Dudíkovou, která k úspěchu po
třebuje podporu nás všech.

Naši kandidátku najdete v těchto
obcích a městech: Blatnice, Březník,

Budišov, Budkov, Dalešice, Doma
mil, Dukovany, Hluboké, Hrotovice,
Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice,
Jiratice, Kladeruby nad Oslavou,
Kojatín, Koněšín, Kralice nad
Oslavou, Kramolín, Láz, Mlado
ňovice, Mohelno, Moravské Budě
jovice, Náměšť nad Oslavou,
Okříšky, Opatov, Přibyslavice, Rad
kovice u Hrotovic, Rapotice,
Rokytnice nad Rokytnou,
Rouchovany, Rudíkov, Slavětice,
Stařeč, Studenec, Sudice, Třebíč,
Valeč, Vladislav, Želetava.

Štěpán Komárek
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Postavili jsme kandidátky v 38 obcích

Jen krátce po vydání Horáce se
uskuteční 2 zajímavé akce spojené
zejména s naší kandidátkou do
Senátu Marií Dudíkovou. Více na
www.dudikova.cz.

Vážené sestry, milí bratři!

Dostává se vám do rukou další
vydání našeho občasníku. Blíží se
komunální a senátní volby a toto číslo
se věnuje převážně těmto událostem.
Věřím, že i u vás, tam, kde jste
poskládali kandidátky, pracujete na
tom, aby vaši lidé uspěli, abychom se
mohli podílet na rozhodování o
rozvoji a životě v našich obcích.

V uplynulých měsících jsme také
prováděli přeevidování členské
základny. Konečné číslo stavu okresní
organizace ještě nemáme k dispozici.
Několik členů se rozhodlo dále
nepokračovat, někdo z osobních, jiný
ze zdravotních důvodů. Sám osobně
jsem navštívil mnoho členů a setkání
to byla, až na jednu výjimku, radostná
a povzbudivá. Věřím tomu, že až se
opět začne brát politika jako služba
(druhým, ne sobě), začnou se opět
ozývat noví členové a budou se chtít
na společném dobru podílet.

Blíží se také celostátní programová
konference a na jaře příštího roku
sjezd. Z toho vyplývají i krajské a
okresní konference a výroční členské
schůze. Bylo by dobré, abyste začali
plánovat vaše VČS už třeba koncem
tohoto, nebo začátkem příštího roku.
Podklady vám zašleme na podzim.

Bratři a sestry, prosíme o podporu
naší kandidátky do Senátu Marie
Dudíkové. Bez vaší pomoci a aktivní
spolupráce dobrý výsledek
neuděláme. Přejeme vám také hodně
úspěchů v komunálních volbách a
těšíme se na některé ze společných
setkání.

Jaroslav Hrubý  předseda OV

Plakát KDUČSL do komunálních voleb v Třebíči

Na Jablkobraní se můžete setkat s kandidátkou

do Senátu Mgr. Marií Dudíkovou

Bohužel, kvůli poklesu členské základny Okresní výbor přijal usnesení snižující počet MO v okrese Třebíč.

Usnesení OV KDUČSL Třebíč ze dne 28. 5. 2018
• OV rozhodl o zrušení MO Chlum, Rouchovany, Myslibořice, Šebkovice a Radošov. Dále navrhuje KV zrušení MO

Jinošov. Členové těchto zrušených MO budou převedeni do sousedních MO.

Usnesení OV KDUČSL Třebíč ze dne 2. 8. 2018
• OV rozhodl o zrušení MO Budíkovice, MO Kožichovice, MO Trnava, MO Lukov, MO Dukovany. Členové zru
šených MO budou převedeni do sousedních MO:

• MO Budíkovice, MO Kožichovice a MO Trnava do MěO Třebíč
• MO Lukov do MěO Moravské Budějovice
• MO Dukovany do MO Slavětice

S tímto postupem byli všichni členové rušených MO seznámeni a souhlasí, stejně jako předsedové MO, kam budou
členové převedeni. Obě usnesení byla zrealizována do 31.8.2018.

Okresní výbor zrušil některé místní organizace
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Podolské posvícení

Podolské posvícení v Jemnici patří
mezi další tradiční akce v našem
regionu. Jeho nedílnou součástí bylo
také stavění máje, což není vůbec
jednoduchá věc. Avšak tak, jako dosud
každý rok, se stavění povedlo a bylo
pod čím slavit. Velký dík patří místní
organizaci KDUČSL za to, že tyto
krásné tradice stále udržuje.

Milý přátelé,

mnozí z vás se mě ptají, proč jsem
se rozhodla pro kandidaturu do Sená
tu. Proč se hodlám účastnit tohoto po
litického klání, když politika je přece
špinavá a všem politikům jde pouze o
vlastní zisk a prospěch, jak se často
říká, jenom o „koryto“?

Hlavním důvodem je moje ne
spokojenost. Nespokojenost s tím, ja
kým způsobem se vyvíjí situace v naší
zemi. Nespokojenost se ztrátou tra
dičních hodnot vycházejících
z křesťansky orientovaných zásad a
tradic. Nespokojenost s ohrožením
demokracie, které si nesmírně vážím.
Nechci jen nečinně přihlížet, jak si
oligarchové uzurpují právo na kor
midlo našich dějin, jak sílí cenzura a
jak se média stávají jen poslušnou
loutkou mocných. Nechci být jen
němým svědkem tichého a plíživého,
o to však nebezpečnějšího nástupu ko
munistů a extrémistů k moci. Nehod
lám jen sledovat, jak se zhoršují
životní podmínky mnohých skupin
obyvatel, jak se staří a nemocní stáva
jí jen jakousi „přítěží“ společnosti.
Nelíbí se mi zneužívání sociálních
dávek lidmi, kterým se nechce pra
covat. Není mi lhostejný osud tra
dičních rodin s dětmi, protože v nich
je naše budoucnost, kterou nám
migranti nezajistí. Je celá řada dalších
témat, která mě znepokojují a která mi
nejsou lhostejná.

Proto chci být kandidátkou a buduli
zvolena, tak také senátorkou všech
demokraticky smýšlejících občanů na
šeho regionu  Třebíčska, naší krásné

Vysočiny a vlastně celé naší vlasti.
Domnívám se, že je povinností kaž
dého člověka – zejména pak křesťana,
aby se snažil o kultivaci společnosti a
tak přispíval k veřejnému blahu. Tře
bíčsko je můj domov, v Třebíči jsem
se narodila, v Třebíči pracuji a zde ta
ké většinu svého života žiji. S Třebíč
skem jsem srostlá, doslova se mi
„zadřelo pod kůži“, znám jeho
problémy, s místními prožívám jejich
starosti a sdílím jejich radosti. Ráda
bych se přičinila o rozvoj venkova a
dostupnost všech služeb včetně
zdravotních. Budu podporovat za
chování našeho kulturního dědictví
včetně památek UNESCO a ochranu
životního prostředí jako místa pro
život nás i budoucích generací.

Senát se mi jeví jako důležitá „po
jistka“ demokracie, o jejíž budoucnost
se obávám. Jak říká Petr Pithart, Senát
je užitečným zařízením proti „překo
cení lodi“, což oceníme zejména
v době silného politického vlnobití.
Senát je uklidňující a stabilizující
prvek politického systému. Senát jako
druhá komora Parlamentu bývá ve
světě nazýván “komorou reflexe“,
místem druhého, klidnějšího a dů
kladnějšího zamyšlení. Je místem, kde
se uklidní stranické vášně a vše se
probere ještě jednou. Sněmovnu si
vytvářejí politické strany, Senát pak
hlavně voliči. Bez Vás, bez Vaší pod
pory nemůže nikdo uspět. Proto Vás
prosím, přijďte k volbám! S Vaší po
mocí se nám podaří posouvat věci
k lepšímu. Vždyť jde o naši společnou
budoucnost.

Marie Dudíková

CHCI BÝT SENÁTORKOU VŠECH
demokraticky smýšlejících lidí regionu

Mezi nejpalčivější problémy našeho
regionu zcela určitě patří absence ka
menného hospice. Vysočina je v sou
časné době jediným krajem v České
republice, kde toto prospěšné
zdravotně – sociální zařízení chybí.
Podobná situace byla donedávna také
v Karlovarském kraji. Tam se však za
blýsklo na lepší časy a v květnu le
tošního roku zde byl slavnostně
otevřen kamenný hospic v Nejdku.

Moc bych přála všem nevyléčitelně
nemocným a lidem v terminální fázi
nemoci, kterým zdravotní stav nebo
rodinné prostředí nedovoluje zůstat
doma, ve svém důvěrně známém
prostředí, aby se dočkali této služby
také v našem kraji. Je jistě chvá
lyhodné, že vedení kraje rozvíjí a pod
poruje paliativní lůžka v nemocnicích
i mobilní hospicovou péči, přesto si
dovolím tvrdit, že v životě člověka
může přijít chvíle, kdy je nepřetržitá
péče v pobytovém zařízení nezastupi
telná. „Domácí hospicová péče v na
šem kraji funguje velmi dobře, což je
velké plus. Je ale třeba vidět, že ně
kteří pacienti s nevyléčitelnou choro
bou z různých důvodů domácí
hospicovou péči využívat nemohou, a
přitom nechtějí poslední týdny svého
života strávit v nemocnici. A právě
těmto pacientům může kamenný
hospic velmi pomoci,“ hájí myšlenku
lůžkového hospice také poslanec a lé
kař havlíčkobrodské nemocnice
MUDr. Vít Kaňkovský.

Proto si velice vážím elánu a vy
trvalosti Spolku pro lůžkový hospic
Mezi stromy, zejména pak její před
sedkyně PhDr. Ludmily Novotné, že

přes mnohé problémy a házení klacků
pod nohy své úsilí o vybudování ka
menného hospice nevzdává. Přestože
projekt hospice v Jihlavě nenalezl ve
vedení města dostatečnou podporu
v koupi vhodného pozemku pro jeho
výstavbu, od Havlíčkova Brodu dostal
příslib, že za necelé čtyři miliony ko
run získá vhodný pozemek o výměře
zhruba 600 metrů čtverečních. Ten
leží nedaleko tamní nemocnice a pro
stavbu podobného zařízení byl vyti
pován už před několika lety.

Další osud hospice mi tak trochu
připomíná známou pohádku „O ko
houtkovi a slepičce“. Jeho výstavba za
sto milionů korun se neobejde bez do
tace. Podmínkou pro čerpání fi
nančních prostředků od ministerstva
zdravotnictví však je stavba zařízení
na vlastním pozemku. Parcela, na níž
má hospic vyrůst, je stále v majetku
města. To tak pouze čeká, kdy zástup
ci spolku Mezi stromy zaplatí smlu
venou cenu.

Proto se obracím na vás, všechny li
di dobré vůle, kterým není osud na
šich nemocných lhostejný, pomozte!
Každou korunou, kterou můžete při
spět, dostává vize kamenného hospice
konkrétnější podobu. Pomoci můžete
už v pátek 7. září svou účastí na bene
fičním koncertě duchovní hudby
v Přibyslavicích. Celý výtěžek kon
certu bude věnován na hospicovou
a paliativní péči v Kraji Vysočina.
Nenechejte si ujít tuto jedinečnou pří
ležitost spojení krásné hudby
s ušlechtilým činem. Těším se tam na
setkání s Vámi!

Marie Dudíková

Kamenný hospic na Vysočině – stále jen zbožné přání?

Byla jsem pozvána do rozhlasového
studia v Jihlavě k natočení volební
vizitky. Otázky Českého rozhlasu na
jdete níže spolu s první odpovědí.
Pokud vás zajímají i ty ostatní, nalaď
te si stanici Český Rozhlas Vysočina
v pondělí 17. září v 15:40 hodin.

1. Proč by měli lidé volit právě Vás?
Celý svůj profesní život pracuji na

transfuzní stanici a obdivuji obětavost
dárců krve. Jsou pro mě nadějí této
společnosti. Celkově však se situací
v naší zemi spokojená nejsem. Vadí
mi například ztráta tradičních hodnot,
hlavně podkopávání normální rodiny.
Přitom ta jediná nám, na rozdíl od
migrantů, může zajistit budoucnost.
Taky mi vadí znásilňování demokracie
ze strany oligarchů a cenzura v někte
rých médiích. Vadí mi, jak se staří a
nemocní stávají „přítěží“ společnosti.
Tyto věci vadí i řadě lidí z mého okolí.
A nechci tomu jen tak nečinně přihlí
žet. Protože ze své práce v sociální
komisi města Třebíče i ve zdravotní
komisi Kraje Vysočina vím, že se věci
dají změnit k lepšímu. Takže kdo ne
chce jen nadávat u piva a kdo to cítí
podobně jako já, může mi dát svůj
hlas.
2. Co byste v případě zvolení uděla
la jako první?
3. Jak byste chtěla zvýšit dů
věryhodnost Senátu?
4. Se kterým hnutím nebo poli
tickou stranou byste rozhodně ne
spolupracovala?
5. Co byste konkrétně udělala pro
zlepšení politické kultury v České
republice, tedy nejen v Senátu?
6. Budete se v případě zvolení vě
novat senátorské práci naplno, nebo
se budete chtít souběžně věnovat
i jiným zaměstnaneckým, podnika
telským, politickým či dalším ak
tivitám?

Marie Dudíková

Volební vizitka ČRoFarní den v Mohelně
V sobotu 25. srpna uspořádala

farnost Mohelno spolu s MO KDU –
ČSL farní den, který byl skvělou pří
ležitostí k setkání s milými přáteli.
Organizátoři připravili opravdu bohatý
program – divadelní představení
O perníkové chaloupce, vystoupení
písničkáře Josefa Mariana Kraloviče,
besedu s europoslancem Tomášem
Zdechovským či Sámirem Asfourem,
arabským Izraelcem s křesťanským
vyznáním. Děti se mohly zapojit do
výtvarné dílny nebo celé řady soutěží,
k dispozici byl také skákací hrad a vůz
s koňským spřežením. Farní den
navštívila také naše kandidátka do
Senátu Marie Dudíková.

Pouť k poctě P. Drboly
"Pěšky, během nebo na kole"  ta

kové bylo motto orelské pouti k poctě
P. Václava Drboly, od jehož mu
čednické smrti letos uplynulo už 67
let. Poutníci z Moravských Budějovic
do Babic, kterým v neděli 5. srpna po
časí opravdu přálo, obdrželi v cíli
diplom a sladkou odměnu. Slavnostní
mše svatá v kostele nejsvětější Trojice
v Babicích, které se zúčastnil také sta
rosta Orla Ing. Petr Žák, pak byla teč
kou za vydařenou akcí. Poděkování
patří organizátorům za to, že nám při
pomínají tyto pohnuté okamžiky na
šich dějin. Nezapomínejme!

Na setkání s voliči jsem dostala tuto sošku anděla. Bude mi tak připomínat, že
mám vždy hájit jejich zájmy




