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Milé sestry a milí bratři,

letošní příchod jara se nesl ve
znamení zajímavých přírodních
a zeměpisných úkazů. Čápi si kdesi
v díře u Benešova postavili trochu
větší hnízdo, protože asi „nekecali
a makali“. Praha se nám na „Červené
pondělí“ zbarvila celá do červena.
Svobodomyslní lidé byli zatýkáni
a biti, zatímco podnikatelé se tetelili
blahem nad Tvrdíkovými těšínskými
jablíčky miliardových investic (které
jak přitečou, tak odtečou). Komu
chutná pivo Ježek, Černá Hora, nebo
Lobkowitz, ten si může být jistý, že
nějakou tou kačkou přispívá
k rozkvětu velké říše Čínské.
Posledním jevem, který stojí za
povšimnutí, je zázračné vyzdravění
pana prezidenta (asi čínskou
medicínou nebo v očekávání
prvosjezdu kanálu ČeskoČínského
přátelství“ DunajOdraLabe na jeho
nové loďce). Panu prezidentovi nelze
než pevné zdraví a dlouhá léta popřát.
Ale ten dovětek lékařského konsilia,
který nám oznámil, že může znovu
kandidovat, bych opravdu nejraději
chápal jako nepovedenýApríl.

Jinak co se týká toho piva – svůj
dopad to má i do života naší krajské
organizace. V Čínou spravovaném
pivovarském dvoře už pro
demokratickou, politickou a navíc
křesťanskou stranu není místo.
Naštěstí se podařilo nalézt nové
vhodné prostory na Stříbrných
terasách a tak příprava krajských
voleb intenzivně pokračuje. Přiznejme
si, že ČSSD je na tom v Praze po 300
milionovém balíčku pro pana
advokáta podstatně hůř…. Přejme si
tedy napříště raději nějaké pozitivnější
přírodní úkazy.

Takže – krásné jaro všem!
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občasník pro členy a příznivce okresní organizace KDUČSL Třebíč

NaBuKo už brzy

Komendová Marie 2.3.1926 Moravské Budějovice 90
Jedlička Ludvík 9.3.1941 Moravské Budějovice 75
Krčálová Lidmila 9.3.1936 Kralice nad Oslavou 80
Šimková Růžena 9.3.1941 Jiratice 75
Havlíček Jiří, Ing. 13.3.1966 Krasonice 50
Simandl Jan 15.3.1971 Jiratice 45
Novák František 18.3.1966 Cidlina 50
Hort Josef 19.3.1956 Jinošov 60
Uhrin Michal 19.3.1956 Moravské Budějovice 60
Šidlová Marie 20.3.1941 Mohelno 75
Vaňková Jana 26.3.1956 Litovany 60
Matějka Stanislav 29.3.1941 Mladoňovice 75
Nekula František 1.4.1951 Moravské Budějovice 65
Roušová Milada 1.4.1941 Studenec 75
Holík Pavel, Ing. 3.4.1951 Třebíč 65
Šilhavý Jiří 6.4.1961 Želetava 55
Žák František 9.4.1936 Dešov 80
Zimmermannová Marie 11.4.1931 Třebíč 85
Svoboda Antonín 15.4.1951 Budíkovice 65
Karlík Stanislav 23.4.1961 Moravské Budějovice 55
Vejtasová Jana, Mgr. 1.5.1961 Radkovice u Hrotovic 55
Rymešová Hana 3.5.1941 Červená Lhota 75
Němcová Jarmila 5.5.1931 Kralice nad Oslavou 85
Hrůzová Marie 6.5.1951 Chlístov 65
Pálenský Jiří, Ing. 6.5.1966 Moravské Budějovice 50
Ferdová Marie 7.5.1926 Červená Lhota 90
Bartošíková Kateřina 9.5.1991 Jihlava 25
Čurdová Irena 13.5.1956 Dalešice 60
Krčmová Ludmila 13.5.1956 Lesní Jakubov 60
Vyskočilová Marie 14.5.1951 Louka 65
Širůčková Marta 20.5.1946 Náměšť nad Oslavou 70
Pekárková Marie 21.5.1931 Radkovice u Hrotovic 85
Pitorová Julie 22.5.1951 Hrotovice 65
Novotná Květuše 23.5.1921 Náměšť nad Oslavou 95
Polehla Pavel 24.5.1981 Rapotice 35
Všem jmenovaným přejeme k jejich životnímu výročí hojnost

Božího požehnání, zdraví, radost a lásku nejbližších.

Naši jubilanti

Výroční schůze MO běží v celém okrese

Členové MěO KDUČSL v Moravských Budějovicích na výroční schůzi

AKCE PLOTY
Platí naše akutní výzva !

Prosíme všechny členy a
přínivce, kteří vlastní nějaký

plot nebo jiný prostor vhodný
pro upevnění billboardu či

menší plachty, aby nám dali
co nejdříve vědět do okresní

kanceláře. Díky!

Tradiční cykloturistický den pro
jednotlivce, rodiny i kolektivy se letos
pojede v sobotu 14. května. Startovat
je možné od kostela v Náměšti, od
restaurace SPORT v Budišově a od
Obecního úřadu v Koněšíně, a to
v době od 8 do 10 hodin. Akci letos
již potřinácké pořádají MO Náměšť,
Budišov a obec Koněšín.

Náměšťfesf 2016
Jubilejní 10. ročník křesťanského

festivalu se uskuteční od čtvrtka 23.
6. do soboty 25.6. v Náměšti nad
Oslavou. Můžete se těšit na Spirituál
kvintet, Oboroh, Evu Henychovou,
soubor Musica Animata, nebo Pavla
Helana. Více informací přineseme
v příštím čísle, případně je naleznete
na www.namestfest.cz.

  KDY: čtvrtek 12. května 2016 v 17:00 hod. 
  KDE: zasedací místnost okresní kanceláře KDU-ČSL
          v Třebíči, Karlovo nám. 38
          (vchod vedle knihkupectví Jakuba Demla, I. poschodí) 

 VSTUP VOLNÝ

Mgr. Eva Vráblová
vedoucí Střediska sv. Zdislavy a 
sv. Anežky Oblastní charity Třebíč

Přednáší:

MěO KDU-ČSL Třebíč 
Vás srdečně zve na 

přednášku

Domácí péče
Co nabízí a kdo z ní může mít 

prospěch?

Zájezd za chudobkou
z Orlických hor

MěO KDUČSL Třebíč pořádá
poutní zájezd za chudobkou z Or
lických hor (Annou Bohuslavou To
manovou do Klášterece nad Orlicí)
a na poutní místo Neratov. Zájezd se
koná v sobotu 11. června 2016. Do
prava pro zájemce činí 250 Kč. Od
jezd autobusem je v 5:30 od ÚP v
Třebíči a předpokládaný návrat je v
19:30 hodin. Přihlášky podávejte
u Mgr. Marie Dudíkové. Pište ji na e
mail: marie.dudikova@volny.cz nebo
volejte tel. číslo 737 781 419. Více na
info na www.kdutrebicsko.cz.

Velikonoce v lidové tradici a kultuře
byl název i téma další z řady předná
šek MěO KDU – ČSL v Třebíči, která
se uskutečnila v úterý 22. března
2016. Nejvýznamnější křesťanské
svátky z perspektivy lidových zvyků,
obřadů a tradic představil rektor Zápa
domoravské vysoké školy ThLic.
PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D.

Přednáška, symbolicky zasazena
doprostřed Pašijového týdne, před
stavila Velikonoce tak, jak je slavili
naši předci. Autor nás provedl celou
postní dobou a vyložil symboliku
postních nedělí. Mohli jsme sledovat,
jaké zvyky se vztahovaly k jednot

livým dnům Velikonoc – Zelenému
čtvrtku, Velkému pátku, Bílé sobotě,
Hodu Božímu i Červenému pondělí.
Seznámili jsme se rovněž s projevy
hmotné kultury a dalšími
zajímavostmi. (MD)

Lidovci besedovali o Velikonocích

Tak jako každý rok v jarních
měsících, i letos se naplno rozběhly
výroční členské schůze v místních
organizacích. Novinkou letošního
roku je povinnost vytvořit zápis
s potvrzením přítomného hosta  člena
OV, který podpisem stvrzuje řádný
průběh schůze a skutečnou docházku.
Tento podnět směřuje z ústředí a jeho
cílem není nic míň, než zjistit
skutečný stav věcí v naší straně. Proto
apeluji na všechny MO, kde dosud
schůze neproběhla, aby nezapomněli
na vyplnění dotazníku.

A jaká že jsou letos
nejdiskutovanější témata? Je to
celkem nasnadě  blížící se krajské
volby, uprchlická krize, růst aktivity
komunistů a jejich spojování
s Babišem, činnost pana prezidenta
a mnoho dalšího. Členové se také
aktivně zajímají o jednotlivé
kandidáty naší krajské kandidátky
a přípravu volební kampaně. K tomu

samozřejmě patří i důležitá lokální
témata jako například v MO Budišov,
kde velká část diskuse na VČS se
věnovala tlaku státu vybudovat
hlubinné úložiště jaderného odpadu
jen stovky metrů od obytných domů v
Budišově, Rudíkově i Hodově.

Poděkování patří všem předsedům
MO, kteří už mají schůze za sebou,
a také členům OV, kteří svou
návštěvou dostáli stvrzovací role
okresní organizace.

(JH a ŠK)
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Kandidáti do krajského zastupitelstva z našeho okresu se představují.

20. Ing. Jaroslav Hrubý
Jsem rodilý Ná

měšťák, a nehod
lám to měnit.
Prostě už skoro 48
let do té krásné,
zvlněné krajiny,
rozříznuté hlubo

kým údolím Oslavy, patřím. Po tátovi
jsem zdědil lásku k zahradničení, po
mámě k historii. Po obou pak rád ces
tuji, ale rád se vracim domů. Od mé
milované ženy jsem kromě znovuzro
zení ve víře obržel před 24 lety první
ho a před 20 lety druhého syna. Oba
se uživí svýma rukama a svou hlavou,
a toho si vážím! Třetí dítko – sedmile
tou Aničku  nám Pán svěřil, aby nám
nebylo smutno, protože kluci už jdou
víceméně svoji cestou.

Po základce jsem chtěl jít na země
dělku, ale školní politručka mě tlačila
do vojenské školy. Unikl jsem tehdy
podpisem učení pro ČEZ a dnes jsem
tam už 34 let. Dodělal jsem si vy
sokou v Pardubicích jako bezpečnost
ní inženýr v oboru výbušnin, což má
kupodivu i v jaderné energetice své
místo. K přírodě mám ale stále blízko,
myslím, že dobře chápu základní pří
rodní zákonitosti a vzájemné souvis
losti.

Lidovcem jsem se stal v roce 1999,
od roku 2007 vedu okresní organizaci
a pomáhám krajské. Šestým rokem
jsem radním ve městě a v rámci
možnosti se podílím na životě naší
farnosti. Nesnáším lži a naschvály,
pikle a hádky. Myslím, že máme být
za co na tomto světě vděčni a nemáme
právo na to, dělat druhým špatné věci.
Jsem hrdý na naši krajskou kandidát
ku a prosím o její podporu.

24. Mgr. Eva Vráblová
Pracuji v Oblast

ní charitě Třebíč na
pozici vedoucí stře
disek sv. Zdislavy
a sv. Anežky. Pro
mou práci bylo zá

sadní porevoluční studium na Jihočes
ké teologické fakultě v Českých
Budějovicích, kde jsem vystudovala
magisterský obor Etika v sociální prá
ci.

Zmíněná střediska zaměstnávají lé
kaře, zdravotní sestry, sociální pra
covníky, pečovatelky, osobní
asistentky. Pomáháme lidem v jejich
domácnostech, těm, kteří z různých
důvodů nezvládnou péči o sebe nebo
o svoji domácnost nebo potřebují po
moc s běžnými záležitostmi. Význam
ným projektem je i nově vzniklý
Domácí hospic sv. Zdislavy. Snahou
nás všech je pomáhat lidem tak, aby
mohli co nejdéle zůstat ve svém
domácím prostředí a nemuseli před
časně využívat ústavní péči. V mojí
práci je mi velkou inspirací Benedikt
XVI. a jeho encyklika Caritas in veri
tate, ve které uvádí: „Pokud se jedná
o službu prokazovanou potřebným, je
v první řadě třeba dbát na odbornou
kompetenci. Ta však sama o sobě ne
stačí. Jedná se totiž o lidské bytosti,
které vždy potřebují něco víc než jen
technicky správně prováděnou péči.
Potřebují lidskost. Potřebují pozorné
srdce.“

Vždy jsem podporovala a spolupra
covala s KDUČSL. Čím bych mohla
být prospěšná? Vzhledem ke své práci
mám přehled o fungování systému
zdravotně sociálních služeb a mám
konkrétní představu o tom, jak ho roz
víjet.

29. ThLic. PhDr. Marek Matějek,
Ph.D., Th.D.

Jmenuji se Marek
Matějek. Jsem
ženatý a mám dvě
děti. Profesním za
měřením jsem his
torik, teolog

a pedagog. Historie je oborem, který
mi pomáhá hledat odpovědi na otáz
ku, odkud jako člověk vycházím,
a teologie mi pomáhá nalézat odpově
di na otázku, kam směřuji. Zabývám
se tím, jak lidé v minulosti žili svůj
každodenní život a jak prožívali svůj
vztah k Bohu. Dějiny pro mě nejsou
seznamem nahodilých událostí, ale
velmi plastickým obrazem mezilid
ských vztahů, radostí a starostí, jistot
a nenaplněných očekávání. To, jakým

způsobem překonávali obtíže na své
cestě k Bohu lidé, kteří žili před námi,
je mi nejenom ponaučením, ale také
velkým povzbuzením v duchovním
životě.

Jako pedagog a rektor vysoké školy
se snažím o to, aby moje činnost za
nechala pozitivní stopu v životě ostat
ních a abych svou práci dělal nejlépe,
jak v danou chvíli dovedu. V tomto je
mi velkým vzorem svatý Josef Kala
sanský, který zasvětil svůj život vzdě
lávání nejchudším dětí a vytvořil
první vzdělávací systém dostupný
všem dětem bez ohledu na jejich
společenské postavení nebo vyznání.
Od něj jsem se naučil, že je třeba
angažovat se tam, kde vím, že to za
mě nikdo jiný neudělá. Věřím, že kaž
dý může najít prostor, ve kterém bude
prospěšný. V mém případě je to oblast
vzdělávání, výchovy, ale také pomoci
osobám jakkoli znevýhodněným nebo
hendikepovaným.

34. Ing. Mgr. Vít Feldbabel
Čtyři roky utekly

jako voda a já jsem
se opět ocitl před
otázkou, zda využi
ji příležitosti
ucházet se na
podzim v barvách

KDUČSL o přízeň voličů ve volbách
do krajského zastupitelstva. A musím
říct, že moje rozhodování netrvalo
dlouho a bylo jednoznačné. Rád bych
totiž, budeli to možné, využil zku
šenosti z jednotlivých oblastí svého
života, ve kterých se pohybuji. Jsem
otcem 4 dětí, a proto je mi velice blíz
ký program KDUČSL na podporu ro
din s dětmi. Domnívám se, že tvrzení
„děti jsou naše budoucnost“ není
žádné klišé, ale naprostý fakt a všich
ni, kteří děti vychovávají, si naši pod
poru plně zaslouží. Kromě dalšího se
prakticky celý profesní život věnuji
práci s mládeží a jako ředitel Kato
lického gymnázia Třebíč mám
možnost se svými kolegy utvářet a
vést jedinou křesťanskou střední školu
v našem okrese. Naší snahou je, aby
naše škola byla skvělým místem, kde
se studentům poskytne nejen vysoce
kvalitní vzdělání, ale současně
i prostor pro osobní duchovní rozvoj
v rámci společenství lidí vyznávají

cích základní křesťanské hodnoty. Rád
bych z tohoto důvodu dále působil ve
školském výboru Zastupitelstva Kraje
Vysočina, jehož jsem v tomto vo
lebním období členem. V neposlední
řadě bych rád využil své zkušenosti
z komunální politiky, ve které se po
hybuji druhé volební období  v sou
časné době na pozici radního města
Jemnice. Závěrem bych popřál nám
všem, aby z podzimních voleb vzešlo
zastupitelstvo odhodlané s plným na
sazením pracovat pro rozkvět
a prospěch celého našeho kraje – na
šeho domova.

38. MUDr. Tomáš Preininger
Nar. 11.5.1963,

ženatý, 2 děti. Před
seda MO KDU v
Jaroměřicích nad
Rokytnou, člen za
stupitelstva města a
předseda komise

pro sociální problematiku v Jaroměři
cích nad Rokytnou. Jako lékař tíhnu
k problematice zdravotnictví. Řadu let
jsem členem komisí pro zdravotnictví
Rady kraje Vysočina a KDU ČSL při
Poslanecké sněmovně. Snažím se upo
zorňovat a pomáhat řešit každodenní
problémy, na které ve své lékařské
praxi narážím. Mnoho let také upozor
ňuji zřizovatele krajských nemocnic,
že největším pokladem nejsou budovy
a přístroje, ale lidé, kteří v nich a s ni
mi pracují. Kam má paměť sahá, tak
biji na poplach, protože stárnoucí po
pulace lékařů a neatraktivní pracovní
podmínky pro mladé lékaře povedou
velmi brzo k nedostatku lékařů všech
oborů. Možná byla období v našich
dějinách, kdy se člověk s patřičným
třídním původem mohl stát do druhé
ho dne soudcem z lidu, prokurátorem
nebo ředitelem státního podniku.
Vzdělat a vychovat lékaře jakéhokoliv
oboru však trvá 15 let. Každodenní
práce s lidmi v ordinaci mi pak pomá
há zvládat jinou práci s lidmi – tedy
politiku. Docela mi ale vadí, jak krát
kou mají lidé paměť, jak snadno se
dají koupit a ošálit planými sliby a vů
bec jim nevadí, když některý z politi
ků lže a podvádí. Ctím zásadu, že se
společným majetkem se má zacházet
ještě odpovědněji a opatrněji, než
s majetkem vlastním. Nelíbí se mi, že
volby naopak vyhrávají lidé, pro které
„z cizího krev neteče“. Když tyto sta

rosti potřebuji hodit za hlavu, obuji te
nisky a jdu na dlouhou vycházku,
nebo sednu na kolo a sjezdím všechny
polní cesty v okolí.

43. Ing. Petr Žák
Členem KDU
ČSL jsem již od
svých 18 let, nikdy
jsem toho nelitoval
a také věřím, že
nikdy nebudu. Po
cházím z Morav

ských Budějovic, kde jsem
zastupitelem. V kraji Vysočina jsem
členem komise pro sport a volný čas.
Jako starosta jednoty Orla v Morav
ských Budějovicích se snažím, spolu
s dalšími dobrovolníky, starat o vy
plnění volného času dětí a mládeže.
Mít odpovědnost za svěřenou or
ganizaci je sice někdy náročné, ale
pokud má člověk okolo sebe zapálené
lidi pro dobrou věc, mohou společně
překonávat obtížné překážky, vytvářet
a znovuobnovovat křesťanské aktivity
a mít radost ze vzájemné spolupráce.
Ve volném čase se věnuji rodině
a svému dřevařskému řemeslu.
S manželkou máme čtyři děti. Jsem
vyučený truhlář a dálkově jsem vystu
doval vysokoškolský obor Nábytkář
na Mendlově lesnické a dřevařské
univerzitě v Brně. Momentálně pracu
ji jako vedoucí údržby. Získané zku
šenosti z komunální politiky jsem
připraven zúročit i v krajském zastu
pitelstvu. Zdař Bůh všem čtenářům!

48. Ing Pavel Janata
V politice už jsem

okusil leccos. Když
jsem v roce 1986
vstupoval do teh
dejší ČSL, s nadějí
jsme nahlíželi na
proces perestrojky

v SSSR a doufali, že se blýská na
lepší časy. Tři, čtyři roky nato jsme se
vydali cestou k demokracii. Od té do
by se nemáme moc na koho vymlou
vat a nepřiložímeli ruku k dílu
a nebudemeli aktivní, budou za nás
rozhodovat jiní.

S takovouto motivací jsem na
sklonku roku 1990 vstupoval na tře
bíčskou radnici v pozici tajemníka
městského úřadu. Po volebních úspě
ších v dalších letech jsem se snažil
o všestranný rozvoj města

i společnosti jako třebíčský místosta
rosta, později i starosta. Nahlédl jsem
také do parlamentní politiky, když
jsem byl v roce 2000 zvolen na šest
let senátorem za třebíčský obvod.

Nic však netrvá věčně. Když se mi
nepodařilo senátorský mandát zopa
kovat, vrátil jsem se k úřednické prá
ci, tentokrát v Náměšti nad Oslavou.
Ke své práci jsem ale stále přistupoval
se stejnou motivací – s využitím
svých znalostí a zkušeností přispívat
k nápravě věcí veřejných.

V posledních komunálních volbách
jsem opět nabídl svoje služby rodné
mu městu. A zdá se, že je po nich po
ptávka, protože jsem byl po letech
opět zvolen starostou. Zda jsem příno
sem, to musíte posoudit vy – občané,
voliči.

Ke své kandidatuře v letošních kraj
ských volbách přistupuji se stejnou
pokorou a stejnou motivací, jako ke
všem předchozím. Mohuli pomoci
KDU – ČSL k úspěchu, jsem zde,
jsem připraven udělat, co je v mých
silách. KDU – ČSL je jediná strana
založená na křesťanském pohledu na
svět. Celých více než 25 let naší nej
čerstvější historie klidně a trpělivě
prosazuje tisíciletími prověřené
hodnoty. Zvláště v dnešním roz
bouřeném světě to považuji za důleži
té, vlastně úplně nejdůležitější. Vědět,
kdo jsme a proč tady jsme.

Má pozice na kandidátce je výrazem
mé podpory všem kandidátům, kteří
jsou přede mnou. Já v této době vidím
svůj úkol především v práci pro město
Třebíč v pozici starosty. Úloha kraje
je ale velmi důležitá. Chci tedy spolu
s ostatními kandidáty přispět jednak
k úspěchu naší strany, zejména pak
k úspěchu kandidátů z našeho okresu.
Považuji je za velmi kvalitní, určitě
mají co nabídnout. Vykročme tedy
společně k úspěšným volbám.

V minulém čísle jsme si krátce
představili první čtyři kandidáty do
krajského zastupitestva za okres
Třebíč. A to Josefa Herbrycha, Mgr.
Marii Dudíkovou, Mgr. Štěpána
Komárka a Kap. Mgr. Petra
Němce. Nyní je řada i na ostatních.

Ochutnávka vín
MO KDUČSL Jaromě

řice n. Rok. zve občany na
9. ročník ochutnávky mo
ravských vín. Akce se
uskuteční v sobotu 23.

dubna 2016 od 15.00 hod. v Lidovém
domě v Jaroměřicích nad Rokytnou
za lidové ceny. Vstupné činí 30, Kč,
jeden pohár 5, Kč, ostatní pohoštění
zdarma. Veškerý výtěžek bude vě
nován na opravu varhan.




