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Prosíme o podporu kandidátů KDU-ČSL z okresu Třebíč.
Svými preferenčními hlasy můžete významně rozhodnout o
tom, kdo vás bude zastupovat ve vedení Kraje Vysočina.
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„HORÁC“
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč
ODHODLÁNÍ, SÍLA I POKORA !
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Vážené sestry a milí bratři
Blížíme se opět k významnému mezníku v naší práci. Volby jsou vždy takovým
předělem, před kterým je patrná zvýšená aktivita všech politických stran a subjektů. Upozornit
na sebe, přesvědčit, nebo upevnit v přesvědčení ty voliče, kteří dosud váhají, přilákat
prvovoliče, nebo ty, kteří se rozhodují na poslední chvíli.
Naše strana (a také bohužel komunisté) se tak trochu spoléhá na svou členskou základnu.
To ale nestačí. Pokud chceme mít zásadní vliv na budoucí rozvoj Kraje Vysočina, nemůžeme
spoléhat pouze sami na sebe. Musíme být dobrou volbou pro většinu obyvatel kraje. Téměř
devítisetčlennou základnu můžeme považovat pouze za základ a také za sílu, kterou musíme
několikanásobně zmnožit.
Komunistům navíc stačí, aby nedělali nic – jejich rodiče a prarodiče jim horlivě vyprávějí
o dobách, kdy měl práci každý, nikdo nic nedělal a všude všechno bylo. Máme také dostatek
rodičů a prarodičů, kteří svým potomkům vyprávějí o Babicích, Jáchymově, železné oponě a
dalších „výdobytcích“ socialismu? Platí zde ono okřídlené- „Na to, aby zlo zvítězilo stačí, aby
dobro nedělalo nic!“
Socialisté mají také nabito ostrými – jak jinak chápat poslední kroky naší vlády?
Metanolová kauza tomu pouze nasazuje korunu. Pravdou je, že tato vláda „slízla“ facku za
všechny minulé vlády, které tento šlendrián trpěly. Nicméně je tady dalších X důvodů, proč tato
koalice odežene voliče doleva – DPH, sociální karty, redukce dávek postiženým, atd…
My bychom mohli těžit z toho, že jsme nebyli moc na očích – kdo nic nedělá, nic nezkazí
– říká se v žertu. Ale tomu přece tak není. Máme senátory, náměstky hejtmanů, starosty,
místostarosty a další aktivní členy, kteří působí ve veřejném životě. Máme propracovaný
program, máme skvělé odborníky, máme se o co opřít. Navíc máme v sobě zakořeněnou
pokoru, která nám nedovolí uchylovat se k nefér hrám, podrazům, korupci a šarvátkám. Víme,
že politika je především službou druhým a nebereme ji jako výtah k penězům a k moci.
Mnoho lidí dnes neví, koho volit. Všichni je zklamali, říkají. Zkuste jim to vyvrátit a
ukažte jim naše kandidáty. Ať už do krajských voleb, do Senátu, nebo na prezidenta. Všude
můžete s klidem hovořit o odhodlání, duchovní síle i potřebné pokoře, které jsou tak důležité
pro zodpovědnou práci. Navíc na okrese Třebíč i o potřebné generační obměně.
Bratři a sestry. Okresní výbor už provedl vše, co mohl učinit pro dobrý výsledek voleb.
Nyní je to už více na vás, vašich rodinách a známých. A také na vůli nejvyššího, podle kterého
to vše nakonec dopadne. Ale platí – „člověče přičiň se, Pán Bůh Ti pomůže“ – takže směle do
toho.
Krásný podzim přeje jménem OV a kandidátů do krajských a senátních voleb
okresní předseda Ing. Jaroslav Hrubý
Zdař Bůh
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KOALICI NEPLÁNUJEME !
Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a
předseda Strany zelených Ondřej Liška sešli s novináři na společném brífinku. Lídři
stran zde vyjádřili podporu bezpartijnímu kandidátovi do Senátu ve volebním obvodě
Praha 8, profesoru Univerzity Karlovy Martinu Potůčkovi. Protože se mnoho z vás ozvalo
na popud informace z MF Dnes, ve které stálo něco ve smyslu rodící se koalice, přinášíme
vyjádření od samotného předsedy strany.
Na společném setkání předsedů tří stran zazněl důraz na shodě v případě kandidáta do
Senátu, který je ve svém obvodu nezávislou a obecně uznávanou osobností, protože Senát ČR
jako pojistka parlamentní demokracie potřebuje kandidáty s vysokým stupněm zralosti a
autority.
„Nechystáme žádnou koalici pro sněmovní volby nebo něco podobného, na to je mezi
námi dost nepřekročitelných názorových rozdílů,“ řekl včera Pavel Bělobrádek, předseda KDUČSL, a dodal: „Stejně jako se neshodneme se Stranou zelených na některých názorech v oblasti
energetiky, tak vidíme kriticky i způsob, jakým hospodaří někteří oranžoví hejtmani na krajích.
Zvláště tam, kde jsou podporováni ODS nebo KSČM, se vytváří podmínky pro oligarchické
hospodaření a důsledky vidíme právě nyní, jsou to miliardové škody v rozpočtech krajů a
v evropských dotacích.“
Pavel Bělobrádek zdůraznil, že KDU-ČSL je podobně jako sociální demokracie tradiční
strana s téměř stoletou historií. Má vlastní, propracovaný program budovaný na hodnotách
evropského křesťanského dědictví – hodnoty tzv. „sociálně tržního hospodářství“ jsou
uceleným systémem, který přinesl Německu již dvakrát recept na závažnou hospodářskou krizi
– jednou po válce a podruhé v současné době. „Se sociálními demokraty i Zelenými nás pojí
názory na Evropu, na sociální soudržnost a principy solidarity, hluboce nás ale rozděluje pohled
na člověka jako zodpovědnou samostatnou bytost, lišíme se v názorech na některé daňové,
bioetické a restituční problémy. V případě senátních voleb je ale důležité, aby se na prosazení
nezávislých a kvalitních kandidátů spojili všichni lidé dobré vůle,“ dodal Pavel Bělobrádek po
skončení mítinku s novináři.
Alexandra Almarová - tisková mluvčí KDU-ČSL
PS: Dlužno dodat, že náš kandidát do Senátu Josef Herbrych získal také podporu Strany
zelených, přičemž o nějaké hlubší spolupráci nemůže být řeč. Prostě nemají kandidáta svého a
není jim líto veřejně vyhlásit podporu slušnému člověku, který se rozhodl kandidovat pod
hlavičkou KDU-ČSL. Nevzniká tak žádná koalice, ani užší spojenectví. Odmítnout takovou
podporu by nebylo správné, ani šťastné, to snad uznáte sami.
J.H.

REGIONPASY - SPOLEČNĚ UŠETŘÍME !
Lidovci přišli se zajímavým a pro občany lákavým projektem. Chtějí pro obyvatele kraje
zajistit levnější volání na mobilní telefony a přinést i úsporu nákladů na elektřinu a plyn.
Pomoci jim k tomu má zavedení tzv. Region pasů. Novinka vychází z myšlenky již existujících
Rodinných pasů a společných nákupů.
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Oslovení odborníci se k jejich plánu vyjadřují střízlivě, ale přiznávají, že projekt
realizovatelný je. Celé to má fungovat na principu společných nákupů elektřiny, plynu a
mobilního volání ve velkých objemech, při kterých se dosahuje mnohem nižších cen a velkých
slev. Zkušenosti na tomto poli již existují. Kraj Vysočina s úspěchem využívá společné nákupy
již několik let a přineslo to velké úspory pro něj i pro jeho organizace. Obdobnou formou to
dělají i některá města - např. Jihlava a také řada firem.
Jedno prvenství ale lidovci mají. Dokázali najít systém, jak úspory ve velkém nabídnout i
běžným spotřebitelům. Pomoci jim k tomu mají takzvané Region pasy, což není nic jiného než
určitý druh slevové karty. "Společné nákupy samy o sobě nejsou žádnou převratnou myšlenkou.
Naopak používají k získání velkých slev již vyzkoušené postupy. Čím je náš projekt nový, je
nabídka výhod společných nákupů drobným spotřebitelům - občanům" říká krajský lídr lidovců
Vít Kaňkovský a ještě dodává, že možné to je díky takzvaným Region pasům.
Lidovci se nebojí překážek, které mohou nastat při realizaci projektu. Chtějí navázat na
zkušenosti s provozem Rodinných pasů, u jejichž zrodu v kraji stáli a na společné nákupy
dělané Krajem, na jejichž zavedení se také podíleli. Za příklad dávají i levné volání, které mají
zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci všech krajských organizací. Pod Krajem Vysočina
funguje 40 000 SIM karet už nyní a to za ceny, na které běžný spotřebitel nikdy nedosáhne.
Krajský předseda lidovců Mgr. Štěpán Komárek komentuje snahu lidovců jednoduše.
"Neustále se mluví o krizi, o snižování platů, zvyšování daní a nutnosti si utahovat opasky. O
konkrétních návrzích jak pomoci lidem mnoho neslyšíme. Region pasy a společné nákupy
pomohou všem ušetřit za výdaje, před kterými uteče jen málokdo. A pomohou zejména
rodinám, na které dopadá takzvaná krize nejvíc".
Další informace na: http://www.kduvysocina.cz/cesta-k-levnejsimu-volani-elektrinyplynu-vede-pres-hlas-pro-kdu-csl
Z webu kduvysocina.cz

DEN KDU - ČSL NA KŘEMEŠNÍKU
Překrásný den prožilo asi 70 zájemců z našeho okresu a asi 500 z celé Vysočiny na poutním
místě Křemešníku. Poděkování patří organizátorům i těm, kdo se zúčastnili. Krásné prostředí,
krásná mše svatá s nádherným doprovodem scholy z Třeště, výborné pohoštění a bohatý
kulturní program doplněný atrakcemi pro děti. Slovy jedné z holčiček topící se už asi půl
hodiny v kuličkách mezi skluzavkami – „To je mami ta nejlepší pouť, na který jsme kdy byli“.

PLAKÁTOVÁNÍ V OBCÍCH
Nyní přicházejí na řadu plakáty, ne kterých si můžete prohlédnout všechny kandidáty. Podívejte
se také na to, odkud kdo pochází a dejte našim kandidátům preferenční hlas. Není už takový
problém, aby se kandidát z pátého místa dostal na první, nebo s předposledního do první pětky.
Novela volebního zákona vám dává větší možnosti a ostatní okresy to budou také maximálně
využívat. Proč má být okres Třebíč zase „ten v pozadí“ ??? Díky !
Prosíme ještě jednou ty z vás, kteří by se ještě chtěli připojit k akci PLOTY, aby kontaktovali
okresní tajemnici – číslo a mail je na poslední straně. Plachty vám dovezeme domů ! Díky moc
za pomoc!
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