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Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč
 
 
 
 

 
Milé sestry a milí bratři! 
Jsou věci na světě, na které se dlouho předtím 

chystáme a ony pak nenastanou. Nebo nastanou aţ o 
mnoho později a my zjistíme, ţe se vlastně aţ tak moc 
nestalo.  

Pak jsou ale skutečnosti, na které se lidstvo jiţ 
mnoho stovek let kaţdý rok připravuje s jistotou, ţe 
určitě nastanou. Je to víra, touha, přesvědčení, nebo 
pro někoho jen tradice a zvyk? 

Vánoce po době adventní zcela jistě příjdou.    
A my můţeme s radostí slyšet opět ono „Gloria in 
excelsis Deo - a na zemi pokoj lidem dobré vůle! “ 
Jsou to slova o radosti, pokoji a slávě Boţí. Nám se tak 
nabízí hlubší moţnost rozjímání nad naším vztahem 
k Dítěti, jehoţ pozemskou pouť ukončíme díky našim 
skutkům o Velikonocích. Bohuţel, i toto je jistota, kterou 
je třeba si připomínat. O to větší je naše naděje, ţe 
úplně nakonec se vše v dobré obrátí.   

Nyní je však doba očekávání radostné události, 
proto by se naše myšlenky měly spíše ubírat radostným 
směrem. Vţdyť máme za co děkovat! Za vše, co se 
nám tento rok podařilo, protoţe to tak mělo být a my 
jsme se tomu přičinili. I za to, co se nám nepodařilo, 
protoţe to tak asi také mělo být, ačkoli jsme se snaţili o 
opak. Buďme vděčni za to, ţe nás Pán chrání před 
pyšným pocitem, ţe jsme vše zvládli pouze díky své píli.  

Mějme tedy i příští rok na paměti, ţe bez Boţího 
poţehnání – marné lidské namáhání.             1.12.2009 

Požehnané Vánoce, 

pokoj, 

radost vám 

i vašim 

bližním, 

zdraví a 

spokojenost 

v roce 2010 

všem vinšuje  
 

za okresní výbor Jaroslav Hrubý 

. 
 
 
 
 

 
ČSSD  nám svrhne vládu, aniţ by měla 

připravený scénář, co dál. Kdyţ oba překvapení hlavní 
aktéři pochopí, ţe by se znemoţnili pokusy o 
sestavování vlády a vzájemnými vyhlašováními 
nedůvěry, dohodnou se na takovém malém pokřivení 
Ústavy. Ačkoliv po sobě na mítincích házejí vajíčka i 
kamení, vytvoří společně vládu loutkových odborníků. 
Pro veřejnost přijatelná a populární vláda připravuje 
zcela nepopulární kroky. Začnou se chystat předčasné 
volby a do roztočeného soukolí milionových 
předvolebních kampaní hodí potměšile hrst písku 
několik politiků, kterým uţ zjevně další pšenka 
nepokvete. Skřípot, lomoz, prach a kouř…Takţe se 
opět naši dva hlavní aktéři dohodnou, ţe si raději 
přizpůsobí zákony sobě, neţ by se jimi pokusili řídit. 
Přitom ještě stíhají nadávat své vládě za chystání 
rozpočtu a zároveň si ve svých sekretariátech mnou 
čisté ruce, protoţe někdo za ně udělá špinavou práci. 
Následuje veletoč Jiřího Paroubka, na který musí mít i 
cvičený gymnasta velmi pruţnou páteř. 

Komunisté slibují důchodcům minimální důchod 
10.000 Kč, pracujícím minimální mzdu 14.000 Kč a 
vláda chystá utaţení opasku všem. Česká koruna 
posiluje aţ k 25 Kč na Euro. Na internetu se dočítám, ţe 
se Jiří Paroubek ztotoţňuje s Napoleonem. Josef Švejk 
se někde za stromem chechtá, aţ se za břicho popadá. 
A já marně čekám, kdy si někdo z těch, co o KDU ČSL 
tvrdí, ţe za kaţdou cenu sedíme v kaţdé vládě, všimne, 
ţe na takovém stylu vedení naší země se opravdu 
nepodílíme. 
    Tomáš Preininger 

 
 
 
 
 
 

Srdečně zveme všechny členy okresní 
organizace, jejich rodinné příslušníky, 
příbuzné a známé na Okresní lidový ples, 
který se uskuteční jako tradičně v Moravských 
Budějovicích v prostorách Besedy v sobotu 
9.1.2010 od 20 hodin.  

Zárukou dobré zábavy jsou zkušení 
pořadatelé z řad MO KDU-ČSL Moravské 
Budějovice. Těšíme se na shledanou. 

Jiří Pálenský 
 

„HORÁC“ 

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ TAK MÁME PO VOLBÁCH, PANÍ 

MÜLLEROVÁ 

OKRESNÍ LIDOVÝ PLES       
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Děkujeme všem členům KDU-ČSL, kteří se 
dobrovolně zapojují do Tříkrálových sbírek v obcích za 
jejich čas, a úsilí věnované pro dobrou věc.  

OV KDU-ČSL 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2009 zahájila naše  organizace smutnou 
událostí. Opustil nás na věčnost náš dlouholetý okresní 
tajemník a předseda br. Josef Chytka. posledního 
rozloučení v Pyšele, kde byl uloţen do rodinného hrobu 
se zúčastnilo mnoho z vás. Děkuji ještě jednou jak br. 
Chytkovi za jeho práci, tak všem, kteří na něj 
vzpomínáte.  

První kvartál roku byl dále naplněn výročními 
členskými schůzemi v místních organizacích. Tyto VČS 
byly volební a MO si v nich volili (staro)nové výbory a 
předsednictva. Rád bych na tomto místě poděkoval 
všem předsedům, kteří přenechali svoji úlohu někomu 
jinému za vynaloţené úsilí a práci pro dobré jméno 
strany lidové a poté KDU-ČSL. Věřím také, ţe svojí 
radou a pomocí zůstanou nadále aktivními členy ve 
svých MO.  

Z dalších pravidelných akcí proběhl v Náměšti 
příjezd Tři králů, také Jan Kasal později navštívil 
Náměšťsko a v Třebíči bylo školení e-Governmentu. 
V únoru proběhla beseda s Janem Březinou v Třebíči,  
v Mor. Budějovicích byl tradiční okresní lidový ples, 
bohuţel za velmi nízké účasti našich členů. V březnu 
v Jemnici přivítali Davida Macka a v dubnu jsme jeli na 
Pašije do Ţďáru. Proběhl také 6. ročník pochodu Od 
kříţku ke kříţku a cykloturistický den Na-Bu-Ko. 
V Rudíkově proběhl tradiční turnaj ve stolním tenise, 
v Jaroměřicích byl Bleší trh a také se uskutečnila 
beseda s Michaelou Šojdrovou ve Starči a v Budišově. 
V Jaroměřicích také ochutnávali víno a v Náměšti sbírali 
odpadky v přírodě. Přivítali jsme také bývalého 
velvyslance Pavla Jajtnera a Jan Kasal zavítal do 
Starče. Jak vidno, jaro bylo pestré.  

9.5. 2009 proběhla v Jaroměřicích okresní 
konference, které se zúčastnilo mnoho vzácných hostů 
– ať jiţ kandidátů na předsedu strany, tak kandidátů pro 
evropské volby. A tak bylo co poslouchat a na co se 
ptát. Tato konference zvolila své okresní orgány a 
vyslala delegáty na krajskou konferenci a na sjezd. 
Krajská konference proběhla 23.5. v Jihlavě a zvolila 
nového předsedu krajské organizace Jana Kasala. 
Sjezd strany se konal 30. a 31.5 ve Vsetíně a z naší 
okresní organizace se jej zúčastnil předseda, oba 
místopředsedové, dále Viktor Pavlíček a Pavel Holík. 
Předsedou strany byl zvolen Cyril Svoboda. Touto 
volbou vyvrcholily excentrické tendence členů 
spojených s Miroslavem Kalouskem projevující se jiţ asi 
rok zpětně několika nešťastnými mediálními výpady 
zvláště proti bývalému předsedovi Čunkovi. Tito členové 
záhy vystoupili z KDU-ČSL a nyní jiţ jsou členy TOP 09. 

Citelné ztráty zaznamenaly všechny okresy kraje 
Vysočina kromě okresu Třebíč. Buďme hrdi na to, ţe 
členové našeho okresu nejsou členy pouze z vlastního 
prospěchu, nebo pro uspokojení svých ambicí. Škoda 
jen, ţe se nám nedaří přivést více nových členů. Ale i 
s tím si snad do budoucna poradíme. 

Začátkem června proběhly volby do evropského 
parlamentu, kde se nám podařilo díky našim voličům 
obhájit dvě křesla pro Zuzanu Rothovou a Jana Březinu. 
Poděkování patří také všem, kteří nabídli své ploty a 
plochy domů pro plakátovací kampaň. Tato pomoc bude 
brzy opět velice ţádaná.  

Jiţ od krajské nominační konference, která 
sestavila kandidátní listinu pro předčasné parlamentní 
volby ţila celá naše strana přípravou na podzimní 
termín voleb. Na kraji zasedal volební štáb, ze kterého 
jeho členové a okresní tajemnice odjíţděly se spoustou 
úkolů. Ty se dařily víceméně plnit. Největším úspěchem 
přípravy na volební kampaň bylo bezesporu angaţování 
„ţlutých týmů“- skupin mladých lidí, kteří vyzbrojeni 
propagačními materiály a proškolení z dovedností 
komunikace s voliči objíţděly obce a seznamovaly jeho 
obyvatele s naším programem a kandidáty. Také 
vydatně pomáhaly při organizování dětských dnů a 
soutěţí. Jejich nadšení pro dobrou věc bylo více neţ 
obdivuhodné a získali jsme tak velni silnou zbraň pro 
další kampaně. Trochu pokulhávala spolupráce 
s celostátní kanceláří, coţ je nyní předmětem reflexe. 
To, proč jsme se nakonec nedočkali předčasných voleb 
( a jestli je to dobře, nebo ne) není třeba rozebírat. Jisté 
je, ţe mnoho prostředků a sil uţ bylo vynaloţeno. Bylo 
ale také nabyto mnoho zkušeností, které lze příští 
super-volební rok vyuţít. 

Z výčtu letošních kulturně společenských a 
vzdělávacích akcí je třeba zmínit také Den KDU v Ţelivi, 
který z třebíčska navštívily dva plné autobusy a asi dvě 
desítky přijely také auty. Bylo co vidět a co poslouchat. 
Kromě dětských dnů ve Starči, Hlubokém, Moravských 
Budějovicích, Náměšti a Hrotovicích proběhly také 
minikotle s Janem Kasalem v Jemnici, Jaroměřicích, 
Studenci a Ţeletavě. Uskutečnilo se také promítání 
„Mlynářů od Babic“ v Moravských Budějovicích. 
V Třebíči jsme přivítali Jiřího Karase, dnes velvyslance 
v Bělorusku a Michaela Šojdrová pozvala na besedu 
pedagogy. Ta se však nesetkala s velkým zájmem, coţ 
zavdalo Horáckým novinám, aby rozproudily kauzu – co 
trápí a netrápí naše učitele a jak naše strana na to 
nedbá. 

Co se týká mediálních útoků ze strany bývalého 
šéfredaktora HN a pokladníka rotariánů Ryneše ( dnes 
váţně podezřelého z finančních manipulací ), po jeho 
„odejití„ z tohoto plátku se zdálo být na chvíli klid. 
Bohuţel sémě nevraţivosti zasel do některých svých 
spolupracovníků dosti hluboko, takţe se můţeme těšit 
na zbytečné špinění i nadále.  

Bratři a sestry, bylo toho ještě mnohem víc, o 
čem by se dalo psát. Podrobnosti o výše zmíněných 
akcích najdete na www.kdutrebicsko.cz, nebo si o tom 
můţeme popovídat na vaší VČS, kam rádi přijedeme. 
Kaţdopádně děkujeme všem, kteří se jakkoli přičinili o 
to, ţe zde je co psát. Svědčí to o tom, ţe KDU-ČSL je 
ţivou organizací.               Za OV sepsal Jaroslav Hrubý 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRESNÍ 

ORGANIZACE V ROCE 2009 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
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Také jste vás do očí bodly oranţovo -modré 
billboardy před plánovanými říjnovými volbami, ve 
kterých se nám předvedla ČSSD ve svém pravém 
světle? Při vjezdu do Moravských Budějovic se tento 
billboard objevil. V oranţové půlce slibovali 
všudypřítomné jistoty a v černé polovině bylo napsáno: 
ne 270 miliard Kč církvím. 

Kaţdý praktikující věřící který koketuje s 
myšlenkou volit ČSSD by se nad tím měl hluboce 
zamyslet. Měl by si připomenout, ţe církev nejsou 
kněţí. Církev je společenství, které se skládá z kaţdého 
z nás. ČSSD Vám tedy dává jasné jistoty: 

 kdykoliv ve jménu jakékoliv ideologie Vás 
můţeme okrást o veškerý majetek – jednoho 
kaţdého z Vás.  

 s Vaším majetkem můţeme desítky let 
hospodařit, nechat ho chátrat, ničit ho, vybydlovat 
Vám ho před očima a nikdy za to nebudeme 
skládat účty.  

 kdyţ si to nevěřící většina bude přát, nikdy Vám 
nic – tedy ani část – nevrátíme.  

 budete nadále závislí na tom, co Vám milostivě 
přidělíme ze státního rozpočtu – tedy daní všech, 
a to i od nevěřících. Otevíráním a přiškrcováním 
kohoutku Vás budeme kdykoliv dusit, kdy se nám 
to bude hodit do krámu.  

O navracení církevního majetku by mohl dlouze a 
barvitě vyprávět náš krajský předseda Jan Kasal. Dění 
posledního roku také naznačuje, ţe na absolutismus 
v podání ČSSD a nebo ODS bychom si měli jako věřící 
lidé opravdu dát pozor. I to je důvod k politické 
angaţovanosti věřících, nemyslíte? 

Tomáš Preininger a Jaroslav Hrubý 
 
 
 

 
 

V těchto dnech si připomínáme 20 let od 
začátku takzvané Sametové revoluce. Před 20 lety 
získanou svobodu většina lidí přivítala s nadšením. 
Pouze zarytí komunisté sledovali s nelibostí skutečnost, 
ţe uţ nebudou moci rozhodovat zda ten či onen půjde 
či nepůjde do takové školy, co bude celý ţivot dělat, a 
kolik si vydělá. 

Ţe cesta k opravdové demokracii nebude tak 
jednoduchá si tehdy uvědomoval jen málokdo. První 
náznak problémů se objevil hned v počátcích revoluce, 
kdy byl od moderování listopadových demonstrací 
odsunut katolický kněz Václav Malý. První svobodné 
volby byly velmi poznamenány volebním podrazem 
některých představitelů tehdejšího OF, kdy 
prostřednictvím Jana Rumla v době volebního moratoria 
obvinili předsedu lidové strany Josefa Bartončíka ze 
spolupráce s komunistickou tajnou policií. Načasování 
tohoto útoku odpovídá učebnicím sociologie. Píše se v 

nich, ţe taková věc má účinek 2-3 dny, kdy lidé jednají 
emočně. Pak převládne rozum a efekt manipulace se 
vytratí. Nedělám si iluze, ţe toto Jan Ruml tehdy 
nevěděl. 

Velkým vítězstvím nás všech byl vynucený 
odchod sovětských okupačních vojsk. Vůbec si nejsem 
jistý tím, zda by při podobné situaci dnes Putinovi vojáci 
opravdu odešli. Sametová revoluce zde v kombinaci s 
vhodnou dobou způsobila doslova malý zázrak. Uţ jen 
tato jedna epizoda znamenala velký úspěch 
polistopadového vývoje. 

Celá dvacetiletá cesta k demokracii byla trnitá a 
stále ještě nejsme na konci. Základním předpokladem je 
svoboda, kterou jsme získali. Ekonomický obrat naše 
země zvládla relativně dobře. Většině lidem se daří po 
hmotné stránce lépe i přes to, ţe stav není zrovna 
ideální.  Stále však v naší společnosti je spousta 
nešvarů, které mají kořeny v éře komunismu. Ať se 
jedná o následky problematicky provedené privatizace, 
či neúnosně velkou míru korupce ve veřejné i soukromé 
sféře. I politická kultura není zrovna na úrovni. Stále 
převládá u některých (zejména velkých) stran dojem, ţe 
nejlepší způsob jak získat v parlamentu většinu je 
pokřivit volební zákon, a nikoliv získat většinu voličů, jak 
by se mohl demokrat domnívat. Rovněţ pýcha 
komunistů na jejich předlistopadové vládnutí a jejich 
nové draní se k moci je smutným důkazem, ţe zdaleka 
není vše v pořádku. Někdy mi připadá, ţe lidé 
zapomínají na skutečnost, ţe demokracie není nikdy 
vybudovaná trvale. Musí se o ni pečovat a stále ji 
chránit. To neudělají ţádné zákony ani normy. Ani 
ústava demokracii sama o sobě nezaručí. Demokracii 
mohou ochránit pouze lidé - demokraté. 

I přes všechny problémy, které 
postkomunistický vývoj přinesl jsem rád, ţe jsem 
Sametovou revoluci zaţil. Tehdy mi bylo pouhých 15 let 
a revoluce mě zastihla v Jihlavě, kde jsem studoval a 
bydlel na internátě. Nadšení lidí jsem proţíval a měl 
jsem radost z jejich odvahy. Revoluce nakonec přinesla 
naší zemi mnoho dobrého a věřím, ţe za dalších 20 let 
postkomunistické problémy budou minulostí. I kdyţ 
ještě nejsme na konci budování normální demokracie, 
musím děkovat Bohu díky za listopad 1989.  

    Štěpán Komárek 
 

 

 
 

Výroční členské schůze 
Vyzýváme všechny předsedy MO, aby v období od 
prosince do března 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 
vyplní kaţdá MO také formulář k blíţícím se volbám do 
obecních zastupitelstev, který přítomný člen POV 
potvrdí svým podpisem a předá na okresní kancelář. 
Začleňte tedy laskavě do programů svých VČS také bod 
– příprava na volby do obecních zastupitelstev. 
Děkujeme za pochopení.                             POV KDU-ČSL       

20 LET SVOBODY A CESTY  

K DEMOKRACII 

 PLÁN PRÁCE NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ  
 

JISTOTY VĚŘÍCÍM OD SOCIÁLNÍ 

DEMOKRACIE  
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Adventní setkání 
Okresní organizace KDU-ČSL zve na 5.schůzi 
okresního výboru a okresní revizní komise 
spojenou s adventním setkáním předsedů MO, 
zvolených zastupitelů za KDU-ČSL v obcích 
okresu Třebíč a "Ţlutých týmů". Toto setkání 
se uskuteční v pondělí 7.12.2009 v 17 hodin v 
zasedací místnosti KDU-ČSL Třebíč.  Přijďte 
s námi pobesedovat, rádi vás uvidíme.                                                                   
             OV KDU-ČSL 
---------------------------------------------------------------------- 

Vánoční koncerty 
se uskuteční 25.12. v 18 hodin v kostele v Náměšti a 
27.12. od 17 hodin v kostele v Jaroměřicích. Tamější 
sbory nacvičily České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. 
Srdečně zveme.                                   T.Preininger a J.Hrubý 
 ----------------------------------------------------------------------- 

Příchod Tří králů 
a dárců z lidu prostého do Betléma směřujících 
je očekáván na náměstí v Náměšti kolem hodiny desáté 
dopolední dne 2.1.2010.                                        MO Náměšť 
 
 
 
 

Bliţší informace o dění na okrese 
naleznete na: 

www.kdutrebicsko.cz 
 
 

 
 

V pátek 20. listopadu 2009 proběhlo slavnostní 
zasedání Celostátní konerence KDU-ČSL, na němţ si 
přítomní připomněli 10. výročí úmrtí dlouholetého 
předsedy KDU-ČSL Josefa Luxe. 

Na 80 účastníků vyslechlo projevy současného 
předsedy Cyrila Svobody, místopředsedy Senátu Petra 
Pitharta a místopředsedy Poslanecké sněmovny a 
dlouholetého blízkého Luxova spolupracovníka Jana 
Kasala. Dále zazněly příspěvky Evy Rolečkové, tehdejší 
tiskové mluvčí KDU-ČSL, historika Jaroslava Šebka a 
Anny Pukowiecové. 

Věra Luxová se bohuţel z důvodu nemoci 
nemohla slavnostního zasedání zúčastnit, a tak její 
projev přečetla 1. místopředsedkyně strany Michaela 
Šojdrová. 

                                                             Z WEBU  KDU-ČSL 
 

 
 

1.10 80 Věra Ševčíková Třebíč 

1.10 80 Vlasta Tomková Jasenice 

1.10 35 Bc. Štěpán Komárek Stařeč 

3.10 70 Věra Kubová Jaroměřice 

3.10 75 Emilie Blaţková Rokytnice n.R. 

3.10 65 Aneţka Vojtíšková Rokytnice n.R. 

5.10 90 Františka Fiksová M.Budějovice  

6.10 55 Miroslav Bartes Třebíč 

6.10 60 Karel Praţák Mohelno 

7.10 60 Jarmila Řezaninová Březník 

10.10 75 RNDr.Jan Karas Benetice 

17.10 25 Kateřina Janatová Třebíč 

21.10 75 Marie Melkusová Vícenice 

29.10 50 Marie Michalová Třebíč  

30.10 65 Dagmar Němcová Jaroměř. n.R 

31.10 75 Ludmila Matoušková Nárameč  

2.11 80 Václav Caha Třebíč  

6.11 40 Ing.Zdeňka Doleţalová Domamil 

11.11 80 Josef Škorpík Zvěrkovice  

14.11 65 Jana Moláková Opatov 

15.11 75 Marie Nováčková Třebíč 

16.11 65 Marie Vochyánová Okříšky 

18.11 35 Viktor Pavlíček Valeč 

19.11 75 Karel Bobek Štěměchy 

21.11 80 Milada Svitáčková Studenec 

22.11 70 Marie Nováková Třebíč 

22.11 55 Emilie Janoušková Trnava 

25.11 60 Pavel Kosík Zvěrkovice  

27.11 50 Jiřina Tomešková Radkovice  

27.11 80 Marie Nováčková Stropešín  

29.11 50 MUDr.Zdeněk Kovář Dalešice 

29.11 80 Stanislav Fučík Jemnice 

29.11 80 Marie Smrčková M.Budějovice  

30.11 55 Oldřich Břinek Domamil 

1.12 50 Marie Svobodová Radkovice  

1.12 70 Marie Kuthanová Přibyslavice  

2.12 65 Marta Mejzlíková Chroustov 

4.12 85 Boţena Kašparová Mohelno 

7.12 40 Marie Krejcarová Příloţany 

8.12 85 František Kolář Heraltice  

9.12 55 Josef Coufal Dalešice 

9.12 70 Jaroslav Ţák Kramolín  

10.12 25 Michal Saidl Okříšky 

11.12 65 Jindřich Dobrovolný Studenec 

12.12 45 Lubomír Kopeček Hrotovice 

13.12 90 Karel Vašourek Blatnice  

15.12 50 Jan Souček Rokytnice n.R. 

20.12 60 Josef Solanský Nové Syrovice 

26.12 75 Marie Macálková Dešov 

27.12 55 Marta Dvořáková Koţichovice 

29.12 55 Milada Černá Mikulovice 

30.12 75 Marie Bistrá M.Budějovice 
 
Všem jmenovaným přejeme k jejich ţivotnímu výročí 
hojnost Boţího poţehnání, zdraví, radost a lásku 
nejbliţších. 
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VZPOMÍNKA NA JOSEFA LUXE 
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