NAŠI JUBILANTI
5.2.1959
6.2.1949
8.2.1949
17.2.1939
29.2.1944
4.3.1934
6.3.1949
8.3.1939
8.3.1939
8.3.1944
12.3.1964
23.3.1939
24.3.1944
25.3.1929

Martenková Alena
Bačáková Marie
Velebová Jaroslava
Zezulová Anežka
Kohoutová Anežka
Fedrová Marie
Štěpnička Jan
Ujčíková Anežka
Svobodová Marie
Žák Stanislav
Kopečková Jana
Vlašín František
Šenda Josef
Janatová Jarmila

Stařeč
Budišov
Lhánice
Tasov
Brtnička
Jiratice
Třebíč
Nárameč
Jaroměřice nad Rokytnou
Moravské Budějovice
Jaroměřice nad Rokytnou
Mohelno
Jemnice
Třebíč

Horác č. 42
55
65
65
75
70
80
65
75
75
70
50
75
70
85

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

KOMUNÁLNÍ VOLBY
V souvislosti s blížícími se výročními členskými schůzemi apelujeme na všechny MO,
aby na pořad schůze zařadily také sestavování kandidátek do komunálních voleb.
Přestože je ještě relativně čas, věnujme se oslovení případných kandidátů již nyní.
Nebudeme jediní, kdo se bude o místa v zastupitelstvech ucházet a může se stát, že
lidé, se kterými si rozumíme, a ochotně s námi spolupracují, přislíbí dříve svou účast na
jiné kandidátce. Navíc budeme mít více času na sestavení programu, nebo stanovení
hlavního tématu, se kterým se budeme o přízeň spoluobčanů ucházet.
Vzhledem ke zkušenostem z posledních dvou parlamentních voleb lze bohužel počítat
s tím, že některá volební uskupení jsou ochotna slíbit cokoli a důvěru lidí si koupit za
koblihu, nebo třicetikorunu. Buďme na to prosím připraveni!

POSLANECKÝ DEN
Jak bylo již avizováno, připravujeme poslanecký den MUDr.Víta Kaňkovského na okrese
Třebíč. Termín sice ještě není pevně stanoven, ale s panem asistentem Josefem
Herbrychem už připravujeme jeho náplň. Byl-i by ve vašem okolí zájem o návštěvu
poslance, nebo pro vás nějaké důležité téma k řešení, ozvěte se prosíme co nejdříve na
okresní kancelář, okresnímu předsedovi, nebo přímo asistentovi tel. 603 866 910,

mail: josef.herbrych@gmail.cz
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občasník pro členy a příznivce
okresní organizace KDU-ČSL Třebíč
PŘEDSEVZETÍ
Milé sestry a milí bratři,
přinášíme vám další číslo občasníku Horác. Tentokrát se je pokusíme naplnit povzbuzujícími
články.
I když se ne všem líbí naše účast na vládním projektu (zvláště pak s těmi, od kterých nevíme
co čekat, nebo i s těmi, od kterých právě bohužel víme, co čekat), demokratická většina naší strany
rozhodla prostřednictvím celostátní konference, že se vlády účastnit budeme. Tuto středu by měl
prezident republiky tuto vládu jmenovat. Stane-li se tak, pak jediným opravdovým pozitivem na
této skutečnosti je fakt, že končí „vláda odborníků – přátel pana prezidenta“. Vše ostatní je ve
hvězdách – nebo po našem – v rukou Božích.
Přejme si tedy a zasaďme se tedy za to i modlitbou, aby rozhodování našich ministrů,
náměstků a poradců bylo čestné, správné a poctivé, abychom se nemuseli po několika letech zase
ptát, kamže se poděly naše zásady a přesvědčení.
Jak mnohokrát zaznělo z úst našich představených: „nemusíme u toho být za každou cenu“.
Nechť si tedy jsme této ceny neustále vědomi a v rámci „umění možného“ dokážeme jít pouze na
hranici této ceny a nikdy ne za ni. Přejme si, aby toto předsevzetí měli naši zvolení zástupci na
pozicích nejvyšších neustále na paměti a slyšeli také slova kritiky, či pochvaly od nás zdola.
Pro nás na okrese je v letošním roce důležité soustředění na komunální volby. To je téma,
kterému se budeme téměř celý rok věnovat naplno. Bude tomu předcházet revize našich
patronátních obvodů, zvýšená komunikace mezi okresním vedením a místními organizacemi,
ověření stavu členské základny a povzbuzení k činorodé aktivitě. Právě práce na obcích je pro nás
prvořadá, tam se nám daří předávat dobré myšlenky a tam získáváme podporu pro KDU-ČSL jako
značku.
Ať se nám všem tedy letošní rok daří a dokážeme opět, že jediná křesťanská strana sdružuje
pracovité a důvěryhodné lidi, kteří mají společnosti co nabídnout.
Zdař Bůh
Jaroslav Hrubý

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE UŽ DO KONCE ÚNORA !!!
A prvním pokynem do místních organizací je výzva předsedům a výborům MO, aby
uspořádali své VČS co nejdříve, nejpozději pak do konce února. Vyplývá to z usnesení krajského
výboru, na kterém bylo uloženo všem okresním výborům zjistit skutečný stav členské základny a
podat souhrnnou informaci již na příštím březnovém zasedání. Přehled o tom, kde se lidé scházejí,
jaké aktivity vykonávají, jak se připravují na komunální volby atd. je ale v zájmu také okresního
výboru, který na svých zasedáních bude stav OO analyzovat a přijímat opatření ke zlepšení stavu.
Budou vás tedy v těchto dnech oslovovat vaši patronátní členové OV a požadovat po vás svolání
VČS, nahlášení stavu členské základny a odevzdání členských příspěvků. Prosíme předsedy,
nahlaste termíny svých schůzí co nejdříve na okresní kancelář, abychom vás mohli ve vašich MO
navštívit a podat vašim členům nejčerstvější informace. Těšíme se na setkání s vámi !

EUROVOLBY
Křesťanští demokraté se již nyní intenzivně připravují na květnové volby do Evropského
parlamentu. Na rozdíl od ostatních politických stran má KDU-ČSL již od června loňského roku
zvolenou první desítku kandidátů.
Kandidátku KDU-ČSL vede Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., který je zkušeným
odborníkem na evropské právo a v politice není žádným nováčkem. Druhou pozici kandidátní
listiny obsadila Ing. Michaela Šojdrová, která má zkušenost i s vedením KDU-ČSL (v roce 2010) a
je uznávanou expertkou v oblasti vzdělávání.
Volební štáb pro eurovolby nyní piluje volební program. "Scházíme se minimálně jednou
týdně, abychom doladili všechny detaily volební kampaně. Chceme vytvořit skutečně kvalitní
program a nabídnout tak alternativu k euroskepticismu, který se rozmáhá mezi občany České
republiky. Víme, že některá unijní nařízení mají svá negativa, nicméně je třeba si uvědomit, že
Evropská unie nejsou oni, ale jsme to my a že nám členství v EU přináší také nesporné výhody,"
uvedl lídr kandidátky Pavel Svoboda. Dvojka kandidátky Michaela Šojdrová dále zdůraznila, že pro
lidovce nejsou volby do EP žádná druhá liga, protože unijní legislativa výrazně ovlivňuje tu českou:
"Chceme prosazovat naše české zájmy, a proto potřebujeme spojence. Jestliže chceme prosadit
například sníženou sazbu na dětské zboží, je důležité získat na svou stranu silné partnery.
Jednoduše, co si nevyjednáme, nebudeme mít."
Kompletní kandidátní listinu bude schvalovat Celostátní výbor v úterý 4. 3. 2014.
PRVNÍCH DESET KANDIDÁTŮ DO EP:
1. Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A.
2. Ing. Michaela Šojdrová
3. Mgr. Tomáš Zdechovský
4. Mgr. David Macek, MA
5. Mgr. Eduard Hulicius, MA
6. Mgr. Marie Jílková
7. Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.
8. Mgr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D.
9. Ing. Pavel Šustr
10. Mgr. Ing. Petr Vysloužil

PODPIS POD KOALIČNÍ DOHODOU
Poslanec KDU-ČSL VÍT KAŇKOVSKÝ se v rozhovoru pro deník Právo vyjádřil k podepsání
Koaliční smlouvy.
* Proč jste nechtěl podepsat koaliční smlouvu?
Je pravda, že jsem váhal. Nešlo o rebelství, ale spíše o to, že jsem byl od počátku pro to, abychom
byli v opozici a nechodili do vlády. Teď jsem váhal proto, že jsem pořád nevěděl, zda naše role v
koalici bude důstojná a nepoškodí KDU-ČSL. Chtě nechtě jsme nejslabší stranou a už průběh
některých vyjednávání ukazoval, že jsme potřebný, nicméně nechtěný outěžek. Chtěl jsem proto
slyšet názor předsedy Bělobrádka a místopředsedy Jurečky, jakou roli budeme hrát a jaké jsou
pojistky, abychom nebyli vyšachováni. Chci, abychom byli právoplatní partneři, a budu jedním z
těch, který to bude ostražitě hlídat.
* Čím vás přesvědčili, že jste nakonec smlouvu podepsal?
Nešlo o přesvědčování, ale o to, že jsem chtěl ubezpečení, že potáhneme za jeden provaz a že
budeme ostražitě hlídat dodržování koaliční smlouvy. A také že budeme mít důstojnou roli a
dokážeme prosadit něco ze svého programu, abychom mohli před svými voliči obhájit, že nejsme
pouze páté kolo u vozu.
* Jak si chcete zajistit důstojnou roli?
To teď nedokážu říci, ale budeme sledovat, jak budou brány v potaz naše připomínky k zákonům a
zda ta koaliční smlouva, kterou jsem si přečetl a podepsal, bude naplňována.
* Vy si myslíte, že KDU je v nedůstojné pozici?
Vyloženě nedůstojná není, ale bylo to o tom, že se dva silní dohodli a vzali si zajímavá ministerstva,
zatímco nám, křesťanským demokratům se dal zbytek.
* Co byste udělal, kdybyste zjistil, že hrajete nedůstojnou roli?

Miriam Farská - tisková mluvčí KDU-ČSL
Nechci říkat, co by, kdyby. Teď je čas na práci, aby se vláda rozběhla.

KONTAKTNÍ MÍSTO POSLANCE JE I V TŘEBÍČI
Přestože má svou poslaneckou kancelář v Jihlavském pivovaru, máte i tak
možnost své podněty a námitky předávat prostřednictvím naší kanceláře.

* Proč myslíte, že by pro vás bylo lepší zůstat v opozici?
Když jsme se jako jediná strana vrátili do Poslanecké sněmovny, přišlo mi logičtější, abychom
nejdříve poctivě pracovali ve výborech a že by nám jako nejmenší straně opozice slušela víc.
23.1.2014 Právo; Oldřich Danda

Každé pondělí od 15 do 17 hodin totiž bude přítomen Josef Herbrych, aby vám
spojení s poslancem domluvil, případně převzal a vyřídil vaši korespondenci
přímo s ním. Je také možné, že v některých dnech bude pan poslanec i na
Třebíčsku, a tak se lze sejít i přímo s ním. Z důvodu časové vytíženosti ale
nelze vyžadovat jeho pravidelnou přítomnost.

OKRESNÍ LIDOVÝ VALENTÝNSKÝ PLES

Informaci o tom, že se stal Josef Herbrych asistentem poslance MUDr. Víta
Kaňkovského jsme přinesli v minulém Horáci. Nyní připravujeme poslanecký
den na Třebíčsku a to někdy na přelomu února a března.

Bratři a sestry z Moravských Budějovic nás opět letos zvou na ples, který se koná
14.února od 20:00 v místní Besedě. Hraje skupina Credit, předtančí Škrpálníček. Na
programu je letos zpestření v podobě Valentýnské soutěže. Přijeďte také podpořit tuto
tradiční akci !!!

