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Milé sestry a milí bratři! 
v lednu proběhly v ČR prezidentské volby, které 

přinesly mnoho zajímavých poznatků. 
Ne až tak o kandidátech – výběr v druhém kole 

byl opravdu o tom, jaké zlo budeme příštích několik let 
mít na Hradě, ne o výběru lepšího kandidáta. Miloš 
Zeman je známý až moc a Karel Schwarzenberg zase 
skoro vůbec. Navíc poslední dny předvolební kampaně 
ukazovaly českou náturu v až příliš „nahé nahotě“. 
Pomluvy, lži, urážky – to vše za hlasitého aplausu těch, 
kteří by své starosti nejraději opět nasadili na hlavu  
někomu druhému, „pomazanému“, aby se o ně postaral. 
Jarek Nohavica pěkně zpívá – „ … vy to vyřešíte, vy mě 
pochopíte, vy mě zachráníte ! “  

Zachránce byl tedy zvolen. Co naplat, že máme 
za prezidenta člověka, který v českých zemích žil po 
celou dobu svého života a má lepší výslovnost, když 
nás čeká pokračování současného stylu prezidentování. 
S tím rozdílem, že ODS nahradí ČSSD, ale emeritní 
předseda této vedoucí strany bude tuto partaj de facto 
opět řídit. A podle stávajících preferencí to bude právě 
ČSSD a KSČM, kteří budou po parlamentních volbách 
nejspíše u moci. 

Škoda, kdyby uspěl druhý kandidát, tak by bylo 
zajímavé sledovat, jakou ikonu by si TOP 09 hledala do 
svého čela. Pan kníže jí však nyní táhne nahoru na úkor 
ODS. Ta se svým kandidátem neuspěla vůbec. 

Nevím jak vy, ale já když se bavím s lidmi, kteří 
alespoň jednou viděli nějakou debatu se všemi 
kandidáty, tak mi potvrdili, že jediný opravdu solidní 
kandidát byla paní doktorka Zuzana Roithová. Bohužel, 
mnoho z nich zároveň přiznalo, že ji ale volit nebudou, 
protože nemá šanci. 

A co je to šance v českém pojetí? Více reklamy, 
více celostránkových rozhovorů, billboardů, odhalování 
pomníků, stříhání pásek,a televizních šotů? Opravdu 
nám stačí pro rozhodování pouze to, že vnímáme 
pouze to, o kom se víc mluví, a ne to, co vlastně mluví? 
Proč jsme stále tak ustrašení a volíme jistoty a 
kompromisy namísto toho, abychom se odvážně 
přihlásili k tomu lepšímu a správnějšímu?  

Je to o víře v dobro a ochotě se k ní přihlásit, i 
když to nebude většinový názor. Zvykejme si na toto 
odvážné chování, je-li nám křesťanství drahé.  

 
Zdař Bůh   

     Jaroslav Hrubý 24.2. 2012    

 
 
 
 
 
 

OKRESNÍ KONFERENCE SE USKUTEČNÍ 
V SOBOTU 20. 4. OD 8 HODIN V LIDOVÉM DOMĚ 
V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU. 

Přestože je plánována okresní konference cca 
až za dva měsíce, bylo by vhodné, abyste co nejdříve 
svolali výroční členskou schůzi ve vaší MO !  

Vyzýváme tedy všechny předsedy MO, aby 
nejlépe do konce března, max. do půli dubna, 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 je nutné, 
abyste provedli také volbu předsedy, výboru MO, navrhli 
kandidáty do vyšších stranických funkcí, atp… Začleňte 
také laskavě do programů svých VČS bod – příprava na 
volby do obecních zastupitelstev. I když se budou konat 
až příští rok, začněte si pomalu hledat vhodné lidi do 
kandidátek.  

Také opět 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).  Tento 
způsob komunikace je rychlý, spolehlivý a hlavně 
zadarmo!! Děkujeme za pochopení.    
 
Kde dosud proběhly VČS? 

Moravské Budějovice 
Jaroměřice nad Rokytnou 
Březník 
Hrotovice 

Chystají se: 
Mohelno  
Budišov 
Náměšť 

                 
  

 

 
 
V pondělí 28. ledna nás opustil po dlouhé těžké 

nemoci br. Mgr. Josef Šmahel, předseda MO 
Hrotovice a dlouholetý člen OV. Rozloučit se s ním na 
Hromnice přišlo do kostela sv. Vavřince obrovské 
množství lidí – ať už z řad sousedů. členů KDU-ČSL, 
jeho žáků, nebo přátel včelařů, což jenom dokládalo, že 
odešel dobrý člověk.  

„HORÁC“ 

TAK MÁME PREZIDENTA, 
PANÍ MŰLLEROVÁ 

VZPOMÍNKA 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
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Josef byl už déle než rok upoután zlou nemocí 
doma a nemohl dojíždět na OV. Předkládané a 
projednávané materiály ale po internetu vždy horlivě 
komentoval a připomínkoval, tak jak jsme nakonec na 
jeho aktivní přístup byli zvyklí. 

Do poslední chvíle, umožňoval–li mu to jeho 
zdravotní stav, byl připraven pomoci radou, názorem a 
zkušenostmi. Nemuseli jsme s ním vždy a všichni se 
vším souhlasit, ale nikdy nešlo na jeho názor nevzhlížet 
s respektem. 

Bratře Josefe, ať je Ti Pán milostiv a prosíme - 
přimlouvej se za nás. Vzpomínáme…. 

Zdař Bůh 
  

 
 
 

Lurdy na MPSV ? Tak to tu ještě 
nebylo! 

Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL pro sociální 
politiku, komentuje hromadné odebírání průkazky 
ZTP a systematické snižování příspěvků zdravotně 
postiženým.  
   

„Revize a modernizace nastavení pomoci“ 
znamená v politickém newspeaku MPSV, vedeném 
TOP09 de facto hromadné odepření pomoci zdravotně 
postiženým, jaké nemá rozsahem obdoby. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí sáhlo v rámci úspor na tzv. 
průkazky ZTP/P a pomocí posudkových lékařů je začalo 
hromadně odebírat. Kromě toho se letos začaly 
drasticky projevovat přijaté změny v zákoně o 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 
které pocházejí z dílny Jaromíra Drábka. Kvůli změnám 
v posudkovém procesu přicházejí matky s postiženými 
dětmi o peníze, často jde o částky až kolem 8 000 korun 
měsíčně. Zejména matkám postižených dětí – 
samoživitelkám - zbude náhle na živobytí jen pár 
stokorun na měsíc.  

Nová posudková metodika bodování 
zdravotního stavu postiženého je postavena tak, aby 
stát ušetřil co nejvíc. Dříve se totiž hodnotilo šestatřicet 
oblastí životních potřeb proti nynějším deseti. Navíc 
jsou nové posudky často ledabylé a nekompetentní. 
Výjimkou nejsou ani situace, kdy lékař dítě neprohlédl a 
opíše jen hodnocení sociální pracovnice. Lidé (děti 
samozřejmě nevyjímaje) s amputovanými končetinami 
jsou nadále převáděni do kolonky „zdráv“.  

„Na MPSV zřejmě objevili zázračný pramen“, 
komentoval situaci Jan Bartošek, „rozhněvaný muž“ 
KDU-ČSL. „Netuším, proč je v rámci úspor nezbytně 
nutné provádět kroky, které poškozují ty nejslabší a 
nejzranitelnější lidi v naší společnosti. Když už nemají 
politikové TOP09 dostatek sociální inteligence, měli by 
mít alespoň dost inteligence politické. Tyhle chyby, 
které vynesou komunisty do vládních křesel, zaplatíme 
draze všichni. Nestačilo by prostě jen ušetřit 3,5 
miliardy, které ministerstvo prohodilo oknem na 
nefunkční informační systémy?“ uzavírá Jan Bartošek. 
                Alexandra Alvarová, tisková mluvčí KDU-ČSL 

 

 
 

 
 

Po svých cestách napříč okresem mne už dříve 
napadla jedna myšlenka, kterou bych rád společně 
s vámi - členy okresní organizace realizoval. Informoval 
jsem vás o ní před 3 lety a letos to připomínám znovu. 
Pokud se vám tedy nedaří nalézt pro svou MO náplň na 
jarní 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.  

 
Úklidy prostranství kolem církevních památek 
Výhoda - nestojí kromě času a práce téměř nic 
Nevýhoda – musí se chtít a nikdo jiný to za vás neudělá 
 
1) V okolí obce najít církevní památku (libovolné 
množství, ale takové, na které stačíme), o kterou není 
soustavně pečováno (nejsou na ní květiny, nebo není 
evidentně pravidelně navštěvována). Většinou nevíme, 
komu památka patří a nemáme na její 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 cca do 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 
nějaký jiný přírodní přípravek 
- 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 

NÁMĚT NA ČINNOST PRO 
MÍSTNÍ ORGANIZACE 

 

CO NÁS TRÁPÍ 
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poslat nám ji. Rádi bychom se o radost z výsledku 
podělili.  
Tak co, přidáte se? Když už nic jiného, tak lze mít 
hřejivý pocit z dobrého a bohumilého skutku.  

 

Jaroslav Hrubý 

 
 
 

 
Jaro se blíží, úklid půdy a kůlny může začít. Že vám 
tam překáží nějaké staré kolo a přitom by se na něm 
dalo ještě jezdit? Máte příležitost udělat dobrý 
skutek – věnujte ho do Afriky. 

  
Po loňském nečekaném úspěchu se uskuteční 

také v letošním roce okresní sběr kol, který zajišťuje 
opět okresní organizace KDU-ČSL. Díky fungujícím 
místním organizacím je letos vytvořena síť sběrných 
míst, kam můžete svá kola dovézt a kde vám také 
vydají potvrzení o tom, že jste se zapojili do této 
bohulibé charitativní akce. 

Její původ je v Anglii, kde pochopili, že dětem 
v Africe pro zvýšení kvalifikace chybí školní docházka. 
A to ne proto, že by se dětem nechtělo, ale proto, že 
nejbližší škola je vzdálená více než 15, nebo 20 
kilometrů a děti nemají peníze na cestovné. Přestože 
pohyb domorodcům v těchto končinách na rozdíl od nás 
není cizí, mnohé děti se na tak dlouhou cestu 
nevydávají. Jiná situace nastává, když se v rodině 
takového dítěte najde kolo. Takové kolo je tam totiž 
něčím, co u nás automobil, nebo autobus. Kromě 
dojíždění do školy, nebo do práce slouží také 
k přibližování dřeva, vody, nebo jiných nákladů. 

Této myšlenky – pomoci při vzdělávání, nebo při 
zvládání jiných celodenních povinností spojených 
s využitím kola – se ujali také dva čeští pracovníci 
dobročinných organizací – Roman Posolda a Richard 
Kazda z Ostravska. Jako další vylepšení projektu přidali 
myšlenku, že by se mohla zřídit také opravárenská 
centra, kde by mohli najít uplatnění místní obyvatelé. 
Takže ke kolům ještě náhradní díly, nářadí a pomoc při 
zaučení „servismanů“. 

Navíc kola, která se budou sbírat v celé České 
republice nebudou vždy v dobrém technickém stavu, 
z čehož vyplývá, že je třeba kola opravit a seřídit už u 
nás. O to se postarají pracovníci v Ostravském centru 
z řad nezaměstnaných, studentů, nebo osob po návratu 
z výkonu trestu, kteří tak naleznou své uplatnění a 
smysl života. Tak získává tento projekt ještě další 
sociologický rozměr. Poněvadž samotná přeprava kol je 
náročná jak logisticky, tak finančně, je třeba rovněž 
spojit síly a peníze pro jejich shromáždění, svoz, 
nakládání a vykládání. A tady je prostor pro všechny, 
kteří chtějí a mohou přiložit svou ruku k dílu. 

V roce 2012 probíhal sběr nárazově a sebraná 
kola byla svážena z různých míst, kde komu zrovna 
překážela. Centrální sběrné místo v okrese Třebíč pak 
bylo v Náměšti nad Oslavou ve farním dvoře, kde se 
nakonec sešlo přes 400 kol. Jedná se už celkem o 

pěknou řádku a manipulace s tolika koly vyžaduje 
spoustu práce.  

Proto se v letošním roce budou sběry konat 
pouze na vybraných místech, a to: 

v Náměšti nad Oslavou na farním dvoře, 
v Rokytnici n. R. v kotelně úřadu městyse, 
v Hrotovicích u Nováků naproti kostelu, 
v Jaroměřicích na faře v ulici Poděbradově  
v Orlovně v Moravských Budějovicích a 
v Mohelně na faře. 

 
Doba sběru se soustředí pouze do dvou sobot a 

to 16.3. a 23.3. vždy v době od 9 do 15 hodin. 
Prosíme všechny, kteří budou chtít své kolo přidat do 
této sbírky, aby se snažili tyto termíny a čas dodržet. 
Kola budou poté co nejrychleji odeslána do Ostravy 
k opravě a seřízení. 

V případě, že máte ještě nějaké nepotřebné 
náhradní díly, nebo části kol, doneste je také. Bude – li 
je možno použít, budou upotřebena, pokud ne, půjdou 
do šrotu a získané prostředky poslouží na dopravu. Nic 
nepřijde nazmar. 

Pro ty, kteří by se chtěli dozvědět něco víc o 
projektu „KOLA PRO AFRIKU“ doporučujeme navštívit 
webové stránky www.kolaproafriku.cz . Kdo by pak 
potřeboval podrobnosti o sběru na Třebíčsku, nalezne 
je na www. kdutrebicsko.cz, nebo se je dozví na 
telefonu 724 681 012 u okresního předsedy KDU-ČSL 
ing. Jaroslava Hrubého. 

Děkujeme všem, kteří dokážou pomoci i těm 
lidem, které neznají. Dobrota lidských srdcí je nad 
všechny poklady světa ! 

 
Kontaktní osoby pro sběr „Kol pro Afriku“ 
Jaroslav Hrubý,   Náměšť nad Oslavou,  724 680 012 
Josef Herbrych,  Rokytnice n. R.  728 350 802 
Lenka Koláčná,  Mohelno,   732 659 812 
Marie Vorlíčková,  Jaroměřice n. R.   605 720 952 
Stanislav Hadraba,    Hrotovice,  775 385 801    
Jiří Švaříček,   Budišov,    737 326 493 
Petr Žák,  Moravské Budějovice,     724 296 146 

 
 
 

 
Jedna z největších, každopádně pak asi 

největší fungující organizace na našem okrese je 
bezesporu MO Moravské Budějovice, která kromě členů 
z M.Bud. sdružuje také členy z okolních obcí.  

Přestože i ona se potýká každoročně 
s přirozeným úbytkem členů, pokaždé se najde někdo 
nový, který svou energií ztráty doplní.  

Tato MO má za sebou letos už tři velké aktivity. 
Kromě každoročního lidového plesu, který svého času 
býval „okresní lidový“, se připojili také k pořádání 
„pochovávání Buďovské basy“, což je tradiční úterní 
maškaráda před popeleční středou. Obě akce jako vždy 
vyšly na jedničku a kriticky lze pouze hodnotit malou 
účast členů okolních MO na plese. Třetí akcí byla 
proběhlá VČS za vysoké účasti členů i hostů. 

Z MO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 

KOLA PRO AFRIKU  -  PODRUHÉ 
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Perfektní spoluprácí s místní jednotou Orla, 
odvážnou kritikou nešvarů ve městě a okolí i 
společenskými aktivitami, které nezůstávají v očích 
veřejnosti skryty členové MO skvěle prezentují naši 
stranu a zaslouží naše poděkování a uznání. Není proto 
divu, že na VČS bylo o čem diskutovat a na co 
vzpomínat. Těšme se všichni, jakými aktivitami nás 
překvapí v průběhu roku. Já se už těším na „dětský 
den“  - ten mají pokaždé skvělý a naše Anička se tam 
jistě skvěle vyřádí. Naposledy co jsem tam byl, ho 
navštívilo přes 200 lidí. 

Díky moc Jirko, Petře, Stando a další, kteří to 
máte pod palcem a hodně chuti do další práce. 

    
 

 

 
Přestože kandidátka na prezidentku paní MUDr. 

ZUZANA ROITHOVÁ nepostoupila do druhého kola, je 
třeba jí poděkovat za to, že hájila naše barvy a že byla 
důstojnou kandidátkou nepodléhající mediální hysterii a 
davovému šílenství.  Prezentovala se pouze svou prací, 
znalostmi  a zralým pohledem na svět.  

Zároveň děkujeme všem, kteří jí jakkoli 
pomáhali v našem okrese. Úsilí všech nebylo navzdory 
výsledku marné. 

 
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. 

 

Začátkem prosince se uskutečnil v Jihlavě celostátní 
sjezd, který potvrdil ponechání stávajícího názvu naší 
strany a také schválil nové stanovy. Jejich přesné 
znění naleznete na adrese: 
www.kdu.cz/Dokumenty/Stanovy.aspx 

 

 
Počínaje měsícem březnem začíná v kanceláři 

působit nová kontaktní osoba - tajemnice. Je to paní 

Veronika Krupicová z Třebíče. Prozatím jako 

úřední den ponecháváme pondělí od 9 do 15 s polední 
pauzou mezi 12. – 13. hodinou, ale je možné, že se 
brzy změní na více kratších směn v několika dnech, 
abyste nebyli vázaní pouze na jeden den v týdnu.  

Její telefonní číslo je   605 932 603 

Změnu plánujeme také v našem bankovním 
účetnictví. Jakmile budeme mít schválen nový účet, 

číslo vám hned oznámíme na našich stránkách a 
v některém z příštích vydání Horáce. 

 
Lence Zvěřinové, která s námi mnoho let 

obětavě spolupracovala chci jménem celé okresní 
organizace velice poděkovat a popřát Boží pomoc a  
ochranu pro celou její rodinu, zdraví, štěstí a radost 
v osobním i profesním životě.  

    Jaroslav Hrubý 

 
 

 
 
 

6.2.1938 Melkus Jan Mladoňovice  75 

7.2.1933 Šimka Josef Jiratice  80 

7.2.1968 Voda Stanislav Věstonovice  45 

10.2.1953 
Ing. 

Štěpničková Ludmila Třebíč 60 

11.2.1973 Vojtíšek Jiří Želetava 40 

15.2.1948 Valach František L. Jakubov  65 

16.2.1933 Hejátko Jindřich Studnice  80 

16.2.1973 Bačáková Vladislava Budišov 40 

18.2.1938 Křivánková Bohumila Jemnice 75 

26.2.1953 Karásek Pavel Dešov 60 

26.2.1933 Krejcar Vilém Příložany  80 

25.2.1958 Dítětová Dagmar Budišov 55 

27.2.1923 Denemarková Ludmila Radkovice  90 

27.2.1948 Matoušek Jiří Rapotice 65 

28.2.1973 Vlček Jan Jaroměřice 40 

10.3.1943 Uchytil Jaroslav Rudíkov 70 

11.3.1983 Švarcová Lucie Jaroměřice 30 

13.3.1948 Kabelka František Zvěrkovice  65 

16.3.1948 MUDr.Dvořáček František Třebíč 65 

17.3.1933 Dunda Jan Valeč  80 

17.3.1943 Chládková Marie Valeč  70 

22.3.1943 Džubáková Marie Třebíč 70 

22.3.1923 Zach Emanuel N. Syrovice 90 

23.3.1943 Brázdová Jaroslava Jaroměřice 70 

27.3.1938 Pavlíčková Marie Valeč  75 

28.3.1948 Leitkep Pavel Jemnice 65 

30.3.1963 Jičínský Karel Loukovice  50 
 

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