Grantový fond
akcí KDUČSL
Vyzýváme všechny MO, které
připravují v termínu 17.8. –
31.12.2015 nějakou akci pro
děti, seniory, farnost nebo
cokoli, kde by chtěli propagovat
značku KDU  ČSL, aby se
obrátili na krajskou kancelář
v Jihlavě (nebo okresního
předsedu Jroslava Hrubého),
kde jim bude poskytnut formulář
k podání žádosti o finanční
příspěvek. Lze tak čerpat
prostředky až do výše 70 %
nákladů (max. 10 tis. Kč).
Žádost o finanční příspěvek je
třeba podat do konce července.

Primární
volby
do zastupitelstva
Kraje Vysočina
Krajský výbor na svém po
sledním zasedání přijal usne
sení, ve kterém vyzývá všechny
členy okresní organizace k po
dávání návrhů na kandidaturu
osobností (členů i sympatizují
cích nečlenů), které by byly pří
nosem pro sestavení úspěšné
kandidátky KDUČSL pro kraj
ské volby na podzim 2016. Své
návrhy můžete osobně podávat
komukoli z okresního výboru,
nebo na mail okresního předse
dy  jar68.hruby@seznam.cz.
Termín pro podávání návrhů na
okresní úrovni je do 20. srpna
2015.
Zároveň
vyzýváme
všechny členy, aby připomín
kovali
současný
volební
program a podávali podněty pro
tvorbu nového programu pro
období 2016 – 2020. Platný
program naleznete na adrese:
http://www.kduvysocina.cz/vo
lebniprogramkducslvysoci
nanaleta20122016

Naši jubilanti
Souček Antonín
Zezula Jaroslav
Řezáč Stanislav, Ing.
Černý Miroslav
Křivánek Václav
Burian František
Rosendorfová Anna
Janata Pavel, Ing.
Doležal Bohumil
Pléhová Marie
Cahová Luisa
Pachr Emanuel
Holíková Marie
Svoboda Rudolf
Fučíková Marta
Žák Josef
Janata Bohuslav
Vorlíčková Marie, Ing.
Bednářová Anna
Školař Augustin
Prokešová Ludmila
Vojtíšková Marie

4.7.1935
9.7.1935
9.7.1945
9.7.1955
13.7.1930
15.7.1955
18.7.1925
18.7.1960
20.7.1940
22.7.1945
26.7.1930
28.7.1925
28.7.1955
3.8.1930
9.8.1935
9.8.1940
13.8.1950
16.8.1955
17.8.1950
20.8.1930
25.8.1955
28.8.1940

Okříšky
Tasov
Výčapy
Mikulovice
Radošov
Hluboké
Jasenice
Třebíč
Bohušice
Martínkov
Třebíč
Rouchovany
Třebíč
Radkovice u Hrotovic
Pálovice
Dešov
Třebíč
Jaroměřice nad Rok.
Budišov
Rokytnice nad Rok.
Jemnice
Želetava

80
80
70
60
85
60
90
55
75
70
85
90
60
85
80
75
65
60
65
85
60
75

Všem jmenovaným přejeme
k jejich životnímu výročí hojnost
Božího požehnání, zdraví, radost
a lásku nejbližších.

Vznikají krajské odborné komise
Krajský výbor na svém zase
dání 30. června ustanovil vznik
odborných komisí. Jejich úko
lem je zhodnotit ve spolupráci
s krajskými zastupiteli ak
tuálnost stávajícího volebního
programu do krajských voleb
a začít pracovat na novém
programu na roky 2016  2020.
Ustanoveny byly tyto komise:
• Ekonomická
• Zdravotnická a sociální

• Školská
• Dopravní
• Regionálního rozvoje
• Zemědělská
• IT
Momentálně se hledají odborní
ci ochotní pracovat v těchto ko
misích v počtu 12 členů z
jednoho okresu. Svůj zájem
o práci v těchto komisích
oznamte, prosím, na okresní
kancelář.
ŠK
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Jaroslav Hrubý (724 680 012), Štěpán Komárek a Marie Dudíková. Náklad 1000 ks. Uzávěrka: 7.7.2015.
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HORÁC
občasník pro členy a příznivce okresní organizace KDUČSL Třebíč
červenec 2015

číslo 49

LÉTO, ČAS DOVOLENÝCH, ČAS POUTÍ …

Milé sestry a milí bratři,
už od dětství jsem se na léto
vždycky moc těšil. Jednak byly
prázdniny (což je samo sebou
pozitivní informace), takže jsme
s klukama mohli být venku
od nevidím do nevidím, ale
hlavně jsme s rodiči vyjížděli
do světa. No, do světa – hlavně
na Slovensko, protože to tam
naši měli a mají moc rádi. A na
kazili mě tolik, že jsem tím pak
nakazil i svou rodinu. A nebylo
to jen o krásách přírody, ale cíti
li jsme se tam vždycky moc
dobře i mezi lidmi, kteří tam žijí.
Když jsme pak jednou zase jeli
s manželkou a syny do Ter
chové (bylo to zrovna začátkem
července), vydali jsme se
na jednu z pěti !!! nedělních mší

do tamního kostela. Protože
bylo tak plno, že jsme ani
do kostela nenahlédli, zamířili
jsme na mši následující. Ta
však byla opět plná věřících, že
jsme nakonec stejně stáli „na
jedné, a to ještě cizí noze“… Na
dotaz, jestli to tak je jenom pro
to, že jsou zrovna slavnosti
slovanských patronů, nám bylo
řečeno, že nikoli, že to je tak
u nich normální.
Vždycky, když vyrážíme na ně
jaký (třeba jen víkendový) pobyt
a navštěvujeme různá místa,
různé poutní cíle, farní kostely,
nebo jsme někde v cizině na
nedělní bohoslužbě, je to pro
nás úžasný okamžik. Stáváme
se součástí tamního společen
ství, poznáváme místní od
lišnosti a spojujeme se v jedno
1

při modlitbě Otče náš, která tře
ba v Chorvatštině nebo němči
ně zní jinak, tak obsahem
vychází ze srdce a stejně jako
„po našem“ děkuje a prosí
za chléb vezdejší a Jeho vůli na
zemi i na nebi …
Proto jsem se zase letos
strašně těšil na prázdniny,
i když se mě osobně už netýka
jí a nevím kam, jak a zda
někam vyrazíme. Ale i kdyby to
bylo jen do sousední vesnice,
bude to pro nás zase něco
nového, přínosného, obohacují
cího… Přeji proto sestry a brat
ři vám všem mnoho krásných
zážitků, načerpání potřebných
sil a radosti ze života v tomto
krásném letním čase!
Jaroslav Hrubý

Náměšťfest 2015 – festival křesťanské kultury
Ve dnech 11. – 14. června proběhl už 9. ročník tohoto festivalu, který má svou historii pevně
spjatou s naší okresní organizací. Také letos se významnou měrou na pořádání podílela KDU
ČSL. Akce se vydařila, o čemž by mohli vyprávět mnozí účastníci z řad členů. Nenechte si ujít
ani vy příští 10. ročník. O jeho konání budete včas informováni.

Pouť k poctě P. Václava Drboly
Moravské Budějovice  Babice 9. 8. 2015
Pěšky, během nebo na kole
Program:
• 7:00 hod prezentace v Orlovně Moravské Budějovice, ul.
Chelčického 885
• 7:30 odchod pěších poutníků a start běhu na 30 km Moravské
Budějovice – Babice  Moravské Budějovice  Babice
• 9:00 start běhu na 10 km Moravské Budějovice  Babice
• 9:30 odjezd cyklistů
• 10:15 časový limit v Babicích
• 10:30 mše svatá v kostele v Babicích
Každý účastník poutě obdrží v Babicích razítko do poutní knížky.
Běžci a cyklisté dostanou diplom, pro všechny bude připraveno
drobné občerstvení.

Tři bratři:
Jaromír Kalina, Stanislav Karlík, Jaroslav Hrubý.

Nejmladší a nejstarší účastník: František Havlena
(90 let) a Tobiáš Krupica (19 dní).

Pořadatel: Orel Moravské Budějovice
Kontakt: www.orelmb.cz, info@orelmb.cz, jasch@centrum.cz
Účastí na pouti a bohoslužbě uctíme památku kněze Václava Drboly

MěO KDUČSL Třebíč srdečně zve na přednášku

Ženské peklo
Přednáška zazněla v rámci XII. konference
„Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici“

Přednáší
Jiří Rain a Láďa Křížek

Kamínky a Broučci – dětské scholy

MěO KDUČSL Třebíč podpořila Farní den farnosti Třebíč – Zámek
V neděli 14. 6. 2015 se uskutečnil na zahradě pod bazilikou sv. Prokopa „Farní den“ farnosti
Třebíč  Zámek. MěO Třebíč podpořila vydařené odpoledne zapůjčením skákacího hradu
v barvách KDUČSL. Mnoho dětí využilo této možnosti a po celou dobu se střídalo v jeho
obléhání. O harmonickou atmosféru nedělního odpoledne se přičinila řada členů KDUČSL, za
což jim patří dík. Velmi povzbudivé bylo, že se Farního dne zúčastnili všichni třebíčští kněží.
Další spolupráce na „Farním dni“ je domluvena na září s farností Třebíč – město, tradičně
u Kostelíčka.

MUDr. Helena Máslová
zakladatelka Centra psychosomatické péče, která se věnuje
psychogynekologii a ženskému zdraví

v pátek 11. září 2015 v 17:30 hod.
v zasedací místnosti okresní kanceláře KDUČSL v Třebíči
Karlovo nám. 38
(vchod vedle knihkupectví Jakuba Demla, I. poschodí)
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Podrobnosti k primárním
volbám
Primární volby se organizují
podle stanov KDUČSL a Nomi
načního řádu KDUČSL. Platná
znění obou stranických doku
mentů naleznete na webu
www.kdu.cz. Primární volby do
krajských voleb vyhlašuje kraj
ský výbor a stanoví je jako pří
mé nebo nepřímé. Pokud jsou
přímé, voliteli jsou všichni
členové KDUČSL v kraji.
Pokud je krajský výbor vyhlásí
jako nepřímé, jsou voliteli zá
stupci zvolení podle klíče, který
stanovuje rovněž krajský výbor.
Vzhledem k počtu členů KDU
ČSL na Vysočině náš krajský
výbor primární volby vyhlásil ja
ko nepřímé. Klíč volitelů je
stanoven na delegáty krajské
konference, kteří budou tvořit
delegáty nominační konference.
Na ní proběhnou vlastní pri
mární volby. Termín nominační
konference je stanoven na so
botu 14. listopadu 2015.
Podle nominačního řádu všichni
kandidáti ucházející se o místo
na kandidátce musí být navr
ženi někým, kdo má právo
navrhnout kandidáta do pri
márních voleb. Toto právo má
každý člen a každý stranický or
gán v kraji (Výbor MO, OV, KV)
a celostátní orgány. Navrhovat
je možné i nestraníky, ale každý
navrhovatel je povinen návrh na
kandidáta podat písemně na
předepsaném formuláři a je po
vinen zaplatit nominační popla
tek
ve
výši
600
Kč.
Samozřejmostí je souhlas navr
ženého. Běžná praxe je taková,
že například výbor MO navrhne
kandidáta svému okresnímu vý
boru a ten z návrhů v okrese
sestaví a podá celkový návrh
za okres. Poplatek za kandidáta
pak hradí okresní organiza
ce, nikoliv MO, ze které návrh
původně vzešel.
Štěpán Komárek

