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Vážené sestry a milí bratři 

 
O době prázdninové, která patří zaslouženým dovoleným, ale i sklizním úrody na polích a také 

„zavařování okurek“ se takto mluví jako o době, kdy je kolem dokola tak nějak mrtvo, v novinách se 

vymýšlejí zprávy, aby bylo o čem psát, a nic důležitého se vlastně neděje. 

 Jinak je tomu letos u nás, kteří se připravujeme na blížící se volební klání. K volbám 

krajským a senátním nám nyní přibývají i ty prezidentské. Zahajujeme sběr podpisů na podporu 

kandidatury MUDr.Zuzany Rothové. Je to jediná kandidátka KDU-ČSL na prezidenta a proto prosíme 

všechny členy, aby se do sběru podpisů také aktivně zapojili. Využíváme síť našich členů, kteří si 

kolem sebe vytvoří další a ti pak vždy po deseti vyplní připravený formulář jmény a podpisy. K tomu 

dostanou naši podporovatelé také informační materiály, aby dotyční věděli, koho a jak podporují. Rád 

bych paní Zuzaně předal z okresu alespoň 2000 podpisů. 

 Pečlivě pracujeme také na krajské kampani. Jistě jste se už setkali s plakáty a plachtami 

na plotech našich příznivců. Brzy k vám dorazí i „Průvodce po křesťanských památkách“ a krátké teze 

volebního programu. Rodina je u nás na prvním místě a vše směřujeme pro její podporu. To je motto 

naší politické činnosti. Další vlny plakátů vyráží na plochy tento týden a pak pravidelně až do poloviny 

října. Za pronájmy billboardů nechceme vyhazovat peníze a tak volíme levnější variantu a velikost 

nahradíme počtem. Děkujeme všem, kteří se ještě přihlásíte se svým volným plotem, nebo vraty, kam 

bychom mohli umístit poutače, nebo pomůžete s výlepem. 

 Josef Herbrych už také jede na plné obrátky, i když to nemá nijak jednoduché. Současný 

senátor je všude zván automaticky, kandidát sociální demokracie je poháněn také trochu jinými 

prostředky, sílící vliv komunistů je hrozbou, přičemž Josef nabízí svůj čistý štít a pracovité ruce. Jestli 

má šanci uspět proto záleží na vás, kteří se budete o jeho kandidatuře zmiňovat v přátelských 

rozhovorech se známými a pomůžete mu s jeho propagací. Pomocí mu snad může být i vyjádřená 

podpora Strany zelených, která o něm vydala také pozitivní hodnocení, zvláště co se týká péče o 

zdravý život na venkově, snahy o přínos ke kultivaci naší politické scény a silného osobního kreditu 

poctivého člověka.                                                                                                            

Krásné léto (a nejen dobrý lák na ty okurky …) přeje                                   Jaroslav Hrubý 

Zdař Bůh 

 

 

 
 

Už za pár týdnů, přesněji 12. a 13. října můžeme využít jednoho ze základních demokratických práv a 

svými hlasy ovlivnit výsledky voleb. A nepůjde o volby ledasjaké. Ve hře není o nic méně než vláda 

nad kraji.  Někomu se boje o krajskou vládu mohou jevit jako žabomyší války, vládne se přece v Praze, 

že?  

Není to tak úplně pravda. Je stále mnoho oblastí, kde může právě kraj a jeho příslušné vedení 

podstatnou měrou určovat a ovlivňovat jejich chod. Zdravotnictví, doprava, školství, sociální služby….  

„HORÁC“ 
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč 

OKURKOVÁ SEZÓNA?    ANI  NÁHODOU ! 

Červenec - Srpen 2012       Číslo 31 

VOLBY JSOU NA DOHLED 
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To jsou činnosti, které mají podstatný vliv na život nás všech a neměly by tedy podléhat pouze 

diktátům politických stran, které ve volbách obdrží těsnou většinu a poté se pro uskutečnění svých 

stranických snů spojí třeba s ďáblem pro jejich naplňování bez ohledu na názory a mínění velké části 

obyvatel. Mnohdy při realizaci těchto snů a plánů mizí finance pro kroky smysluplnější a potřebnější.  

Zahlédl jsem plakát strany vládnoucí Kraji Vysočina, kde hejtman hřímá v duchu hesla „Ne 

církevním restitucím za 134 miliard, máme lepší využití“. Pouze doufám, že ne na něco podobného, 

jako byly poplatky ve zdravotnictví v uplynulém volebním období. To byla dle mého názoru 

exemplární ukázka populizmu a vyhazování peněz. 

Věřím, že v dnešní době voliči uvažují opět o něco realističtěji a zodpovědněji. Koneckonců je 

k tomu přivedly i aféry a názorové veletoče stran stávající politické garnitury. Je třeba, aby občané 

nerezignovali na své volební právo a voleb se zúčastnili v maximálním množství, protože jenom tak 

lze dosáhnout objektivního vyjádření vůle občanů. 

Jsem přesvědčen, že kandidátka KDU-ČSL pro krajské volby byla sestavena velmi pečlivě a 

zodpovědně tak, aby byla nadějí pro další život na Vysočině. Je sestavena z pracovitých osobností 

všech profesí celého regionu, z nichž řadu mám to potěšení osobně znát a plně jim důvěřuji.  

I já sám se budu ucházet o Vaši přízeň ve volbách do Senátu na okrese Třebíč. Jsem starostou 

městyse Rokytnice nad Rokytnou a v plné míře tedy znám problematiku zejména venkova a menších 

obcí a jsem obeznámen se situací v celém třebíčském okrese. Jsem připraven v případě svého zvolení 

zasazovat se o rozvoj Třebíčska, našeho domova. 

Proto Vás na závěr prosím, přijďte k volbám, máme to ve svých rukou. 

Josef Herbrych 
 

 
 

 

Velké znepokojení zažívám při zprávách o tom, že lidovci si našli konečně téma pro volby a to 

– zřízení biskupství na Vysočině. Na to pak reagují podráždění katolíci z Třebíčska, kteří se obrazují 

proti těmto záměrům a vyslovují se pro zachování současného stavu. Poněvadž jsou s těmito aktivitami 

spojováni i někteří naši členové krajské organizace, není pro novináře nic jednoduššího, než si takové 

hlouposti vydedukovat. 

Rád bych zde veškeré tyto zprávy dementoval a navíc přidal názor, že ani krajský výbor z toho 

není nijak šťastný. Uspořádání církevní hierarchie totiž není v žádném případě otázkou politickou, a 

jakékoli spojování s KDU-ČSL je v tomto směru nežádoucí.  

Navíc se domnívám, že tato otázka není ani na pořadu dne a že i případný úspěch protagonistů 

této aktivity nemusí mít žádný vliv na kvalitu víry a její prožívání u věřících samotných. V době 

ekonomických potíží společnosti, která by měla svoji energii směřovat do podpory rodiny a výchovy 

budoucích generací by se navíc jednalo o citelný zásah do vnímání církve, která by musela investovat 

nemalé prostředky do tvorby nového správního aparátu. Další důsledky si  netroufám domýšlet.  

Pevné zdraví a účinnou ochranu před přímým slunečním svitem proto všem přeje Jaroslav Hrubý  

 

 

 

 
I u nás na Vysočině se lidovci rozhodli prosadit nápad, který se zrodil na Jižní Moravě. Tím 

nápadem jsou společné nákupy elektřiny, plynu a mobilního volání, které v kombinaci se zavedením 

takzvaných „Region pasů“ umožní obyvatelům kraje mít elektřinu, plyn a služby mobilních operátorů 

výrazně levněji. Nápad není cílen jen na obyvatele, ale i na živnostníky, obce a města a na drobné 

podnikatele. Pomůže ale zejména rodinám, které vlivem neustálého zdražování a zvedání daní mají 

stále hlouběji do kapsy. Odhadujeme, že průměrně by měli rodiny ušetřit cca 15% z ceny elektřiny a 

plynu a cca 60% z cen mobilního volání. 

POMOC RODINÁM 

BISKUPSTVÍ NA VYSOČINĚ NENÍ NAŠÍM VOLEBNÍM PROGRAMEM ! 
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Jak to vlastně má fungovat? Celkem jednoduše. Kraj Vysočina již dnes společné nákupy dělá. 

Nakupuje elektřinu, plyn a mobilní volání pro sebe a své zřizované organizace jako jsou střední školy 

či nemocnice. Ceny jsou samozřejmě mnohem nižší, než za kolik je nakupují domácnosti a tím kraj a 

jeho organizace šetří své náklady. Dokonce mobilní volání za krajem sjednané ceny mohou využívat i 

zaměstnanci krajských organizací i jejich rodinní příslušníci a tak mají mnohem levnější volání. KDU-

ČSL chce zavést takzvané Region pasy, které by opravňovali jejich držitele přistupovat ke společným 

nákupům spolu s krajem a tím by (pokud budou chtít) mohli získat nakoupené komodity a služby za 

mnohem nižší cenu a to za krajem sjednaných podmínek. 

Společné nákupy nejsou nic nového. Nejčastěji se tak pořizuje mobilní volání. Jistě jste slyšeli, 

že měsíční tarif se 100 volnými minutami do všech sítí a 100 SMS v ceně se dá pořídit za méně než 

100 Kč měsíčně. Problém je, že v současné době k takovému nákupu nemá přístup každý. Zavedením 

Region pasů by se to změnilo. Na Region pas by měl nárok každý, kdo v kraji žije, nebo podniká a tím 

se možnost jak ušetřit, dostane k širokým vrstvám obyvatel kraje. I já osobně mám tarif na mobilním 

telefonu sjednaný obdobnou formou a nevidím žádný důvod, proč by podobnou výhodu nemohli mít i 

ostatní. Pokud KDU-ČSL prosadí Region pasy a společné nákupy těchto tří komodit, bude to pro 

obyvatele kraje a zejména rodiny s dětmi pomoc v jejich nelehké ekonomické situaci a to je hlavní cíl 

našeho záměru. 

Více informaci najdete na webu  www.spolecneusetrime.cz a časem i na www.kduvysocina.cz. 

                           Štěpán Komárek 

 

 
 

 

KK KDU-ČSL vypravuje 18.8. autobus do Prahy na „Pochod pro rodinu“. Součástí programu je i 

setkání v Charitasu s naším vedením, program pro děti a mše svatá v kostele sv. Jiljí. Autobus pojede 

z Koněšína v 7:00 přes Náměšť na Velkou Bíteš. Po dohodě může i jinak. Zájemci hlaste se rychle 

tajemnici, poskytne vám více informací. Doprava je zdarma, za jakýkoli dobrovolný příspěvek 

děkujeme. V případě malého zájmu o společnou dopravu autobus zrušíme. 

 

 

 
 

Zahajujeme další vlnu plakátování. Výlep budou zajišťovat kandidáti a členové OV po daných trasách, 

není ale od věci, když se s některými z vás domluví a vy budete plakáty lepit průběžně na veřejné 

výletové plochy ve vaší obci a tím jim ušetříte čas a nemalé prostředky za benzín. 

Prosíme opět ty, kteří by se ještě chtěli připojit k akci PLOTY, aby kontaktovali okresní tajemnici – 

číslo a mail je na poslední straně. Plakáty vám budeme doručovat dle potřeby a připravenosti ! Díky 

moc za pomoc!    
            
 

 
Lídr krajské kandidátky MUDr. Vít Kaňkovský se rozhodl pomoci třebíčské farnosti na Jejkově a 

náměšťské farnosti. Výtěžky benefičních koncertů vážné hudby souboru „Trio od sv. Jakuba“, které 

se rozhodl za pomoci svých přátel z uspořádat, půjdou na rekonstrukci varhan jejkovského kostela a 

opravu barokní fary v Náměšti. 

Koncerty se uskuteční 3.9. v Třebíči v kostele Proměnění Páně na Jejkově a 24.9. v Náměšti v 

kostele sv. Jana Křtitele. Oba od 19 hodin. Srdečně zveme všechny příznivce krásné hudby a milých 

setkání.  Vstupné je dobrovolné ! 

 

 

PLAKÁTOVÁNÍ V OBCÍCH 

PODPORA POCHODU PRO RODINU 

 BENEFIČNÍ KONCERTY 

http://www.spolecneusetrime.cz/
http://www.kduvysocina.cz/
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Letošní krajský Den KDU-ČSL se uskuteční na poutním místě Křemešník. Těšit se můžete na mši 

svatou, vystoupení skupiny Pozdní sběr, pestrý program pro děti i dospělé, prohlídku rozhledny, 

skákací hrad, lanové centrum, setkání s europoslankyní Zuzanou Rothovou, kandidáty do voleb a další 

bohatou nabídku. 

Opět potřebujeme znát váš zájem, abychom věděli, kolik a odkud máme vypravit autobusů a jaké 

budou jejich trasy. Také bychom rádi připravili přiměřené množství občerstvení. 

Děkujeme a těšíme se na viděnou. 

 

 

 
1.7.1967 Petr Václavek 45 Lukov 
4.7.1927 Marie Jará 85 Třebíč 
6.7.1927 Anna Blažková 85 Stařeč 
6.7.1962 Bohumil Navrátil 50 Kamenná 
6.7.1942 Milada Slabá 70 Budkov 
7.7.1952 Miroslav Doležal 60 Trnava 
8.7.1912 Josef Karásek 100 Dešov 
8.7.1937 Pavla Kovaříková 75 Náměšť 

17.7.1982 Jiří Karas 30 Třebíč 
18.7.1927 Jaroslav Svoboda 85 Budišov 
23.7.1962 Jaromír Janata 50 Březník 
23.7.1937 Marie Jurková 75 Třebíč 
30.7.1927 Marie Hochmanová 85 Lesonice 
30.7.1942 JUDr.Ing. Jiří Karas 70 Třebíč 
1.8.1922 Vladimír Rousek 90 Koněšín 
3.8.1947 Zdislava Dobešová 65 Štěměchy 
4.8.1937 Emil Brabenec 75 Šašovice 
8.8.1932 Marie Vejmělková 80 Rokytnice n. Rok. 
9.8.1947 Jaromíra Polehlová 65 Jinošov 

14.8.1927 Oldřich Dvořák 85 Kožichovice 
19.8.1947 Miloslava Matoušková 65 Rapotice 
22.8.1947 Marie Dvořáková 65 Želetava 
25.8.1932 František Tesař 80 M. Budějovice 
26.8.1962 PaedDr. Anežka Valová 50 Valeč u Hrotovic 
29.8.1927 Ludmila Šálková 85 M. Budějovice 
31.8.1927 Marie Burianová 85 Hluboké 

 

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

 DEN KDU-ČSL NA KŘEMEŠNÍKU 
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