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EUROVOLBY
Milé sestry a milí bratři,
Za několik dní proběhnou volby do Evropského parlamentu. Evropská unie je pro
mnoho lidí cosi neskutečně zbytečného, život ztěžujícího, omezujícího, ba i nenáviděného.
Europoslanci je banda povalečů, vyžírků a trafikantů. Europarlament je nenasytná nabubřelá
drahá instituce, která nic neřeší, jen spotřebovává prostředky, na které všichni přispíváme.
Můžeme se na to ale dívat z jiné stránky.
Spolek států sdružujících se v Evropské unii má zájem na tom, aby se evropský celek
rozvíjel rovnoměrně a aby nedocházelo k výkyvům, které by mohly vést ke vzniku napětí a
válečného konfliktu. Podporou principu solidarity, kdy slabšímu pomáhá silnější je v očích
úspěšnějších chápána jako brzdný prvek – je-li tomu tak i u nás, pak je to známka, že
patříme k těm úspěšnějším. Ihned po vstupu jsme si mohli tzv. „šáhnout“ na evropské fondy
a dotace. To, že jsme si je nechali našimi „vykuky“ rozkrást není vina EU. Na straně druhé
přísné normy svazující potravinovou bezpečnost lze v době otevřených trhů chápat i jako
ochranu spotřebitele před odpadky všeho druhu.
Naše europoslankyně Zuzana Roithová byla všemi médii hodnocena jako
nejaktivnější, nejpracovitější a nejvíce hájící české zájmy. Naši současní kandidáti chtějí
v jejím úsilí pokračovat. Účast bude asi slabší, pojďme tedy všichni pomoci k úspěchu
KDU-ČSL. BĚŽTE K VOLBÁM A PODPOŘTE NAŠE KANDIDÁTY !
Krásný Máj – lásky čas vám všem ze srdce přeji. Zdař Bůh
Jaroslav Hrubý

KANDIDÁTKA KDU-ČSL PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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Jméno
Pavel Svoboda
Michaela Šojdrová
Tomáš Zdechovský
Eduard Hulicius
Marie Jílková
Miroslav Přádka
Jiří Jirsa
Pavel Šustr
Petr Vysloužil
Petr Hladík
Jan Novotný
Zdislava Odstrčilová
Šimon Heller
Ivo Budil

Kraj Pořadí Jméno
STC
Zdenka Kumstýřová
15
ZLN
Jiří Vencl
16
HKR
Tomáš Svoboda
17
PHA
František John
18
PCE
Michal Hořínek
19
MSK
Martina Haverová
20
PHA
Josef Holejšovský
21
VYS
Jan Málek
22
OLM
Fay Adensamová
23
JHM
Vít Ulrych
24
JHM
Václav Němec
25
ZLN
Tomáš Lajkep
26
JHC
Štěpán Matek
27
PLZ
Leo Steiner
28

Kraj
PCE
PCE
PHA
OLM
MSK
PHA
VYS
VYS
PHA
PCE
PHA
VYS
LIB
ULA

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Několik termínů pro ty, kteří sestavují kandidátky:
Pravděpodobný termín voleb bude někdy od 26.9. do 11.10. 2014. Sestavení kandidátek a
jejich předání na pověřeném úřadě (obec s rozšířenou působností) bude někdy na přelomu
července a srpna (15.7 – 6.8. podle data voleb).
Je nejvyšší čas oslovit případné kandidáty a požádat je o ústní souhlas. Formuláře „Souhlasu
s kandidaturou“ vám dodáme ihned po vyhlášení termínu komunálních voleb prezidentem
republiky, což očekáváme počátkem července.
OV KDU-ČSL Třebíč

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN V OKRESNÍ KANCELÁŘI
Od května jsou úřední hodiny naší okresní kanceláře pouze v pondělí v 14 – 17 hodin.

ZAORÁLEK V ČÍNĚ…
TZ: Vyjádření KDU-ČSL k výrokům ministra zahraničních věcí v Číně
Praha, 30. 4. 2014 – „Tiskové vyjádření, které ministr Zaorálek pronesl během zahraniční
návštěvy v Číně, nebylo vládou schvalované,“ okomentoval vicepremiér vlády ČR a
předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek prohlášení ministra zahraničních věcí Lubomíra
Zaorálka o neoddělitelnosti Tibetu od Číny.
Mise ministra zahraničních věcí Zaorálka do Číny je logickým krokem společné evropské
pozice v souladu se stanovisky EU a ČLR z 31.3.2014, podle kterých jsou vztahy mezi EU a
Čínou strategické. Územní celistvost Číny uznává Česká republika dlouhodobě. KDU-ČSL
vítá v textu prohlášení především důraz na lidská práva, avšak formulaci vět o Tibetu
považuje za zbytečně přímočarou.
Tiskový mluvčí KDU-ČSL

POZVÁNKA DO KINA – VŠECHNY MOJE DĚTI
Do obce Žakovce jsme přijeli poprvé s mým mužem a dětmi v létě 1997. Měli jsme pouze
adresu na partu bezva lidiček (ten korespondenční lístek uchovávám dodnes) a informaci, že
tam se dějí VELKÉ VĚCI.
Byli jsme zvědaví, zůstali jsme celý týden a nafotili přes dvacet filmů – ač fotografovat
jsme tenkrát přece jenom nezamýšleli. To, co jsme tam poznali, skutečně předčilo jakékoliv
naše očekávání. Marián Kuffa, kterému jsem dala spontánně přezdívku „Matka Tereza
v gatích“, jeho spolupracovnice a spolupracovníci, jeho „děti - dievčatá a chlapci“ a celé to
Boží dílo, které spolu budují.
V poslední večer před odjezdem jsem také v kapli poklekla a rozhodla se udělat ve svém
životě výhybku obdobným směrem: „Bože, ano, já jdu….“ Na podzim jsem absolvovala
konkurz a 1.1.1998 jsem vstoupila do prostředí charity jako ředitelka Oblastní charity
Hradec Králové. Ač můj muž Petr v té době již pracoval v azylovém domě pro muže bez
domova, život naší rodiny nabral úplně jiné obrátky. Ale to už je jiný příběh. Ten hodlal
nafilmovat Laco Kaboš, odvedli jsme však jeho pozornost do Žakovců a přesvědčili i
Maroše, že ač se mu to nelíbí, je povinen nechat nahlédnout do života komunity i očima
kamer, jelikož to, co se tam děje, skutečně může oslovit a inspirovat mnohé, a to nejenom
na Slovensku. A tak vznikl první film a pak další „Kde končí naděje, začíná peklo“ a další...
Do komunity se neustále vracíme, nejenom proto, abychom prostřednictvím fotoaparátů
zaznamenali život v ní, ale hlavně abychom nasáli tamější atmosféru lásky, přijetí,

obětavosti, abychom vyjádřili svoji podporu a poděkování těm, kteří to nevzdávají a milují
až do krajnosti.
Děkuji také tvůrcům filmu „Všechny moje děti“, že rovněž vytrvali, a za ta léta sesbírali
velice cenný materiál dokumentující vývoj společenství, ale také za to, že zachytili život ve
slovenských romských osadách a úsilí Mariána Kuffy a jeho spolupracovníků v nich.
Nepochybuji o tom, že film určitě vyvolá spoustu různých emocí a bezpočet dotazů v tak
velice křehké oblasti vzájemného soužití. Kéž díky němu a příkladu jednoho slovenského
faráře si zodpovíme alespoň některé a nebojíme se rovněž vstoupit aktivně do dění
v reálném životě a do vzájemného sdílení s těmi, kteří nejsou o nic horší, než si někdy pyšně
o sobě myslíme...
Aneta Maclová www.maclova.cz

MARIAN JUREČKA NA VYSOČINĚ
Marian Jurečka přijal pozvání svého kolegy poslance Víta Kaňkovského na diskusní
setkání, které proběhlo v pátek 25.4.2014 v Hotelu Křemešník. Diskutovat s ministrem
přijeli soukromí zemědělci, zástupci firem zemědělských, dřevozpracujících či
potravinářských, úředníci státní správy a další členové a příznivci KDU-ČSL.
O zpestření setkání se hned na úvod postaral výrobní ředitel a předseda představenstva
firmy TIPAFROST a.s., Miroslav Krupica, který každému nabídl, aby ochutnal jejich
výrobek, kterým je tradiční český tvarohový nanuk Míša.
Vít Kaňkovský k setkání sdělil: „Jsem velice rád, že si pan ministr ve svém velmi nabitém
programu našel čas sejít se s lidmi z oboru, předat jim informace o tom, jakým směrem se
bude resort zemědělství ubírat a především si vyslechnout jejich podněty, připomínky a
odpovědět na řadu otázek“.
Účastníkům setkání ministr prezentoval novou podobu Společné zemědělské politiky, která
se v současné době připravuje. Ministr má ambici podporovat živočišnou výrobu, pěstování
brambor, ovoce a zeleniny i další oblasti. Informoval také o dotační politice ministerstva
zemědělství a upozornil, že je třeba posilovat zdravý patriotismu a podporu domácích
producentů. Příkladem nám v tomto může být například Švýcarsko. Podotkl také, že se
patriotismus netýká jen potravin, ale i oblečení a dalších výrobků z různých oborů lidské
činnosti, ač je si vědom toho, že kvalita některých produktů zahraniční provenience může
být ve vyšší kvalitě než produkty vyrobené u nás. Dále ministr nastínil, že ho
v nadcházejícím období mimo jiné čeká setkání se zástupci řetězců, od kterých by rád
slyšel, jakým způsobem vyhodnocují své působení v České republice ve vztahu k českým
výrobcům, a dále s nimi bude hovořit na téma kvality vs. ceny potravin.
Trpělivě a především erudovaně a srozumitelně odpovídal Jurečka půl druhé hodiny na
otázky účastníků, které se týkaly podpory malých a středních zemědělských farem, podpory
chovu skotu, nebo například problematiky kontrolní a inspekční činnosti, které leckdy
ztrpčují a komplikují podnikání nejen zemědělcům. Dotazy také směřovaly na vyhlídky
spolupráce ministerstva zemědělství a školství v souvislosti s uplatněním studentů
zemědělských oborů.
Mariana Jurečku počátkem června čeká setkání se zástupci středního školství, krajů - coby
zřizovatelů škol - a univerzit na téma vzdělávání a uplatnění studentů. Vedle toho musí
ministerstvo také řešit problémy související se suchem, erozí a v neposlední řadě je nutné
dle jeho slov projednat oblast vědy a výzkumu, na kterou ministerstvo vynakládá nemalé
částky.

NÁMĚŠŤFEST 2014 – JE PROČ PŘIJET A CO PROŽÍVAT
Již poosmé se v Náměšti nad Oslavou uskuteční festival křesťanské kultury Náměšťfest –
tentokrát ve dnech 12.– 15.června. Na co že se můžete těšit letos?
Jako první se uskuteční koncert skupiny JAVORY v zámecké jízdárně – ve čtvrtek od 19
hodin. V pátek po mši svaté (18:00) se můžete těšit na soubor SERAFÍN z Třebíče, který
přednese skladby v kostele sv. Jana Křtitele. V sobotu bude probíhat program ve farní
zahradě (nebo v sokolovně, pokud by počasí nepřálo). Od 14 hodin zahraje rodinný kvintet
MARIÁN s ÚLETY, duchovně nás povzbudí MAXMILIÁN KAŠPARŮ, poté vystoupí
dvě scholy ( z Prostřední Bečvy a z Mohelna) a skupina NaNoc. Vrcholem sobotního
programu bude muzikál o narození Ježíše Krista JESUS CHRIST SUPERMLÁD v podání
divadelního spolku Spojené farnosti. Po loňském úspěšném podání Tarsana (Pavla z Tarsu)
je tedy opět možnost shlédnout něco nevídaného.
Neděle bude zahájena mší svatou v 9:00, po ní budou požehnány dopravní prostředky a
odpoledne od 14 hodin je na pořadu dne opět kultura. Zahrají a zapívají Svatojánští
broučci, JITKA ŠURANSKÁ, skupina D.N.A. Brno a skupina PRANIC. Program bude
také ve farní zahradě, nebo v zámecké jízdárně (v případě deště).
Po dny víkendu je možno stanovat zdarma ve farní zahradě, využít dílniček a hracího
koutku pro nejmenší, strávit pěkné chvíle v rodinné atmosféře, v přátelském, nekuřáckém
prostředí a přitom načerpat sílu, poučení i krásné duchovní zážitky. O hladové krky bude
jako vždy dobře postaráno, vstup na všechny programy (kromě koncertu skupiny JAVORY,
který je za 150,- Kč) je za dobrovolný příspěvek. Více informací naleznete na
www.namestfest.cz.

NAŠI JUBILANTI
2.6.1959
2.6.1934
4.6.1929
5.6.1944
5.6.1934
13.6.1959
17.6.1944
20.6.1954
21.6.1939
23.6.1949
27.6.1944
28.6.1944
28.6.1929
29.6.1924

Vejtasa Josef
Bezecný Josef, MUDr.
Havlíčková Marie
Gráf Jan
Fila Jan
Herynek Jaroslav
Menšíková Milada
Růžičková Jarmila
Doležal Vladimír
Polehlová Jana
Cinková Pavla
Rousová Božena
Ráček Jan
Břinek Oldřich

Radkovice u Hrotovic
Třebíč
Želetava
Kojatice
Číhalín
Šašovice
Březník
Láz
Dalešice
Rapotice
Třebíč
Tasov
Třebíč
Domamil

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