NOVÁ KLIDNÁ SÍLA ?
Milé sestry a milí bratři,
připravili jsme pro vás nový for
mát občasníku, který vám nyní
okresní výbor bude zasílat. Měl
by být zase o něco zajímavější,
čitelnější (větší formát) a snad
i atraktivnější. Proto bychom
byli rádi, aby nezůstával jen
někde doma na skříni, ale abys
te ho postoupili dál do okruhu
svých blízkých. Jsme nyní v ob
dobí, které nám umožňuje od
sunout do pozadí starosti
předvolební, a budeme se vě
novat
především
vnit
rostranickému
posílení,
do
čehož právě komunikace s příz
nivci a přáteli patří.
Ať se vám tedy daří nacházet
ve svém okolí dostatek těch, se
kterými budete moci diskutovat
nad tématy, kterými žije nejen
naše strana, ale i celá naše
společnost.
Požehnanou dobu velikonoční
a radost z každého dne vám
všem přeji.
Zdař Bůh!
Jaroslav Hrubý

Naši jubilanti
Jahoda Rudolf
1.3.1925
Brabencová Marie
2.3.1940
Bublanová Libuše
2.3.1935
Hejátková Jiřina
3.3.1940
Šabatová Ivana, MUDr. 4.3.1950
Holas Zdeněk
5.3.1930
Sedláčková Františka
6.3.1950
Novotný Josef
9.3.1940
Čechová Marie
9.3.1965
Kopečný Josef
10.3.1945
Vaněk František
14.3.1950
Kosíková Anežka
24.3.1950
Divišová Marie
25.3.1940
Čech Josef, Ing.
28.3.1960
Bobek Bohumil, Ing.
29.3.1960
Solanská Ludmila
29.3.1950
Pekárek Jan
2.4.1935
Sochna Pavel
4.4.1960
Šabata Jan
6.4.1975
Doležalová Marie
9.4.1930
Bernat Karel
10.4.1965
Heralecká Marie
12.4.1935
Janoušková Hana
16.4.1965
Janatová Věra
17.4.1965
Vaníček Jaroslav
19.4.1925
Procházková Růžena 23.4.1955
Procházka Jaroslav
30.4.1930

Šašovice
Šašovice
Třebíč
Studnice
Moravské Budějovice
Lipník u Hrotovic
Vladislav
Jakubov
Šašovice
Trnava
Litovany
Zvěrkovice
Třebíč
Jaroměřice nad Rok.
Třebíč
Nové Syrovice
Vacenovice
Rokytnice nad Rok.
Stařeč
Trnava
Rudíkov
Třebíč
Moravské Budějovice
Březník
Jakubov
Moravské Budějovice
Louka

90
75
80
75
65
85
65
75
50
70
65
65
75
55
55
65
80
55
40
85
50
80
50
50
90
60
85

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

Konec změnám času? nebo ne, zorganizovali minu můžou ty posuny škodit. Nej
Europoslanec za KDUČSL
Pavel Svoboda a předseda
právního výboru EP se také
věnuje snaze zrušit střídání
letního a středoevropského
času.
Svoboda
oznámil
výsledek veřejného slyšení
ve výborech Evropského
Parlamentu: "My jsme za
účelem zjistit, jestli je tam ně
jaké racio za tu změnu času

lý týden v Evropském parla
mentu veřejné slyšení za
účasti odborníků na chrono
biologii (biorytmy), energe
tiku, dopravu i právní otázky.
Ukázalo se, že energetičtí
odborníci říkají, že to, co se
ušetří na světle, se protopí a
naopak, z dopravy také
znělo, že změna času žádný
přínos nemá, naopak tam

brutálnější odsudek zněl z
oblasti, kterou jste zmínil, to
jsou ty biorytmy. Německá
profesorka říkala, že prostě v
těch dnech po změně času
přibývají infarkty, zranění,
nehody a tak dále, takže
patrně z této oblasti můžeme
čekat nejvíc argumentů pro
zrušení změn času."
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HORÁC
občasník pro členy a příznivce okresní organizace KDUČSL Třebíč
duben 2015

číslo 47

Všechny stranické úrovně nyní procházejí svým oživením.
Závěrečnou tečkou bude sjezd 23. a 24. května ve Zlíně.

Takto vypadalo jednání Okresní konference KDUČSL Třebíč v roce 2010.

Ve dnech, kdy se vám dostává
toto číslo do rukou, probíhají ve
všech stupních vedení naší
strany konference. Ty mají za
úkol zvolit nová vedení na další
dvouleté funkční období. Nebu
de to období jednoduché.
Mnohde (a v našem okrese
zvláště) to bude znamenat
zvýšenou aktivitu okresních vý
borů směrem k místním or
ganizacím a vůbec k široké
veřejnosti, která by měla být
oslovena a vyzvána ke spolu
práci při obnově řádného demo
kratického řízení naší země.

spolu utkávají ve volbách na
základě prezentace a ob
hajování
svého
politického
programu, který určuje další vý
voj naší země. Při rozhodování
o směřování státu v oblastech
hospodářských, zahraničněpo
litických nebo vojenských tak
musí mít demokraticky zvolení
zástupci reprezentující nějakou
jasně definovanou představu 
program. Není přínosné, aby je
dinec nebo úzká skupina lidí,
které spojují spíše zájmy eko
nomické a mocenské, teprve
v průběhu prvních let po zvolení
hledali své zařazení v prostoru
Základem našeho parlamentní politického spektra.
ho systému by měly být soutě
že politických stran, které se Pro nás platí, že i nadále pouze
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neustálou prezentací jasných
stanovisek a jejich důraznou
obhajobou ve společnosti mů
žeme být pro občany této země
přínosem. Je hodně lidí, kteří
byli nedávno zklamáni tzv.
„rychlokvaškami“, nebo těmi,
kteří svůj potenciál vyplýtvali
zbytečnými chybami svého ve
dení.
Věnujme se proto naplno le
tošním vnitrostranickým vol
bám a přejme našim nově
zvoleným představitelům hodně
sil a moudrosti při rozhodování
o věcech veřejného dobra.
Jaroslav Hrubý

Kaňkovský: Ohledně dostavby Dukovan není času nazbyt.
Sejdu se s ministrem Mládkem.
Na konci března se v třebíčském hotelu Atom uskutečnila konference s názvem: Umíme
postavit 5. blok v Dukovanech včas? Mezi účastníky byli také poslanec Vít Kaňkovský
a senátor František Bradáč.
žení zaměstnanosti v regionu.“

Času již není nazbyt

Poslanec Vít Kaňkovský a senátor František Bradáč na konferenci
o dostavbě 5. bloku.

Třebíčská konference si kladla
otázku, zda umíme postavit 5.
blok v Dukovanech včas.
„Konference o nutnosti včas při
pravit dostavbu 5. bloku Ja
derné elektrárny Dukovany
navázala na seminář, který
jsem s Energetickým Třebíč
skem zorganizoval na podzim
ve Sněmovně. Bohužel, do sou
časné doby není vládou schvá
lena
aktualizace
Státní
energetické koncepce. Chci se
osobně sejít s ministrem prů
myslu a obchodu Mládkem, ča
su už opravdu není nazbyt,"
řekl poslanec Kaňkovský.

Hledáme nové členy – pomozte nám oslovit ostatní …. ( odstřihněte do vývěsky)

Kdo jsme? Křesťanskodemokratická, konzervativní strana
položená na křesťanských hodnotách a principech.
Politika je pro nás služba bližním,
nikoli zdroj obohacení některých
vyvolených na úkor ostatních.
V politických řešeních dbáme
na lidskou důstojnost, osobní
zodpovědnost, šetrnost,
hospodárnost, subsidiaritu,
svobodu a solidaritu…

Kaňkovský a Bradáč se
Na konci března se v třebíč hrnuje  pohybuje se v řádu připojili k Třebíčské vý
ském hotelu Atom uskutečnila 1722 let, je jakýkoliv další prů zvě
konference s názvem: Umíme
postavit 5. blok v Dukovanech
včas? Mezi účastníky byli také
poslanec Vít Kaňkovský a sená
tor František Bradáč.

Příprava výstavby potrvá
17  22 let
Konference k dostavbě 5. bloku
Jaderné elektrárny Dukovany
nebyla ojedinělou akcí na toto
téma. Poslední dva roky se živě
diskutuje o dostavbě elektrárny
a především o projednání a
schválení aktualizace energe
tické koncepce vlády (ASEK),
Národního akčního plánu ja
derné energetiky (NAP JE) a
novelizace tzv. atomového zá
kona. Souhrn těchto materiálů
je totiž naprosto nezbytný k to
mu, aby mohla začít příprava
výstavby dalšího dukovanského
bloku. Vzhledem k termínům,
které příprava výstavby kaž
dého jaderného zařízení za

tah pro kontinuální pokračování Vít Kaňkovský a František Bra
provozu Jaderné elektrárny v dáč se také připojili k výzvě,
Dukovanech vysoce rizikový.
která byla na konferenci zfor
mulována. Spolu s ostatními
Regionu Dukovan chybí
účastníky konference  z řad
konečné rozhodnutí
poslanců, senátorů, starostů a
Na podzim loňského roku po zástupců regionů  tak vyjádřili
slanec Kaňkovský uspořádal v znepokojení nad současnou
Poslanecké sněmovně seminář, situaci v české energetice a vy
který kladl důraz na možné do jádřili obavy, že 5. blok nebude
pady do oblasti zaměstnanosti v postaven včas.
přilehlém regionu v případě, že
by se nepodařilo prodloužit Senátor František Bradáč, který
životnost Jaderné elektrárny je místopředsedou senátního
Dukovany a nezrealizovala se podvýboru pro dopravu a ener
dostavba jejího 5. bloku.
getiku, dodal: „V případě rych
lého neřešení přípravy a
Vít Kaňkovský již tehdy upo výstavby 5. bloku v Du
zornil: „To, co regionu Dukovan kovanech a postupném odsta
chybí, je konečné rozhodnutí, vení stávajících čtyř bloků by v
jak to s budoucností Jaderné budoucnosti ČR mohla přijít o
elektrárny Dukovany bude. V jednu ze dvou stávajících ja
současné geopolitické situaci se derných lokalit. Vláda ČR ne
jeví energetická bezpečnost může brát na lehkou váhu hlasy
ještě zásadnější, než kdy dříve, ze zdejšího širokého regionu."
ale zásadním úkolem je i udr
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Foto: Ing. Ondřej Valenta

Také máte podobný pohled na to, jak má fungovat politika i svět, ale myslíte si, že
to nejde a nemůžete to změnit?
Tak pouze nenadávejte, ale zkuste to s námi - my se o to naší prací snažíme!
Více informací získáte na www.kdutrebicsko.cz, www.kduvysocina.cz, nebo
www.kdu.cz
Těšíme se na setkání s vámi!

Usnesení CK KDUČSL k účasti prezidenta na Tomáš Zdechovský zvo
len místopředsedou EPP
oslavách konce 2. světové války v Moskvě.
Celostátní Konference KDU
ČSL si velmi váží obětí, které
přinesli vojáci Rudé armády,
Spojených států a dalších zemí
při osvobozování naší země od
německých okupantů.
Vyzývá místní organizace, aby
si konec druhé světové války
důstojně připomněly, nejlépe
vzpomínkovou slavností tam,
kde jsou památníky obětem
druhé světové války. Zároveň
však CK KDUČSL vyzývá

prezidenta Zemana, aby pře
hodnotil své rozhodnutí účastnit
se vojenské přehlídky armády
Ruské federace na oslavu kon
ce druhé světové války v Mosk
vě.
V situaci, kdy probíhá poru
šování mezinárodního práva ze
strany Ruska, považujeme za
nevhodné, aby se hlava našeho
státu po boku představitelů
KLDR a Číny zúčastnila této ak
ce.
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Young Members

Brusel – Ve čtvrtek 27. března
bylo zvoleno na shromáždění
v Evropském parlamentu nové
předsednictvo
EPP
Young
Members. V čele stanul bel
gický poslanec Tom Vanden
kendelaere,
místopředsedou
se stal český europoslanec To
máš Zdechovský (KDUČSL).
Stal se tak historicky prvním
místopředsedou za Českou re
publiku.

