
HHOORRÁÁCC
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč

Prosinec 2012Číslo 34.

Na konci roku 2012

Krásné Vánoce,
radost, klid a pohodu
v  kruhu svých blízkých,
jakož i úspěšný vstup
do Nového roku přeje
všem
OV KDU-ČSL Třebíč

Milé sestry a milí bratři, končíme další společný rok.

Byl náročný a většina z nás se má za čím ohlédnout. To, že vše nedopadlo tak jak bychom si
představovali je skutečností. Může nám však pomoci krásná útěcha z bible – „Ne jak já chci, ale jak ty
chceš  Pane“. Navíc se nám zase podařilo něco jiného, co jsme na počátku ani neplánovali. Co nám bylo
více ku prospěchu, to ukáže až čas. První soudy nebývají správné. Další rada nám říká – „Člověče přičiň
se a Pán Bůh ti pomůže“. Jestli jsme se přičinili dostatečně, to musí každý zhodnotit sám. Někteří se činili
na 300% a jiní se takříkajíc spíše vezli. V průměru to ale určitě nad 100% bylo, takže jako celek si
nemusíme nic vyčítat.

Když jsem začal skládat v srpnu 2007 první číslo Horáce, těšil jsem se, jak se na něm budeme všichni
podílet, jak vám budeme moci posílat každý měsíc čerstvé novinky z dění lidovců v okrese. A že
nebudeme mít kam ty články dávat. I zde byla realita trochu jiná. Nicméně svitlo na lepší časy. Máme zde
první příspěvek z MO, která začala pěkně zhurta. Kéž by jí to vydrželo a přidaly se další. Také jsme
získali dalšího cenného dopisovatele – Marii Dudíkovou, která má článků pěknou zásobu.

Věříme, že oceníte i formát a vydání tohoto Vánočního speciálu. Nebude to tak sice natrvalo, ale
jednou za rok si to zasloužíte. Snad se dostane toto číslo do ruky všem, kteří na jeho vydání netrpělivě
čekají. Také prosím všechny, kteří chtěj í něco ostatním sdělit, aby se neostýchali a poslali nám své
příspěvky. Rádi je zveřejníme.

Přej i vám všem osobně požehnané Svátky a hodně zdraví a radosti do roku 2013. Těším se na setkání
s vámi se všemi, třeba u vás na VČS.

Jaroslav Hrubý



Z NAŠÍ ČINNOSTI

Představujeme činnost MO Mohelno

Na jaře se místní organizace
KDUČSL připoj ila k MO
z Náměště nad Oslavou v
projektu Kola pro Afriku. Široká
veřejnost tak měla v jednotlivých
obcích možnost pomoci dětem
ve vzdálených končinách
darováním doma již
nepotřebných jízdní kol. Ty
budou po kompletaci v Ostravě
sloužit dětem v Africe k cestám
za tak potřebným vzděláním. Pro
velký ohlas proběhla sbírka ve
dvou kolech a dárců bylo
opravdu mnoho. Pán Bůh jim za
to zaplať.

Noc kostelů

Co byla pro Mohelno úplná
premiéra, bylo zapojení farnosti
do Noci kostelů. Akce se povedla
i přes to, že na přípravu byl od
přihlášení pouhý měsíc. Při této
příležitosti se nám podařilo
zpřístupnit pro veřejnost věž u
kostela. Pro velký ohlas Noci
kostelů se do projektu chceme
zapojit i v roce příštím.

Ve spolupráci dobrovolníků

a MO KDUČSL byl poklizen
farní dvůr, postupně probíhá i
revitalizace farní zahrady. S tím
úzce souvisí i plánované zaj ištění
rekonstrukce tarasu kolem farní
zahrady, na níž se nám doposud
bohužel nepodařilo získat
potřebné prostředky

Elán z vydařené Noci kostelů
nás přivedl na myšlenku
uspořádání setkání nejen pro
farníky  připravit příjemné
posezení s programem v rámci
Farního dne. Ten jsme jako

členové MO KDUČSL ve
spolupráci s farníky naplánovali
na 22.září. Pro tento den jsme
pro veřejnost zpřístupnili
prostory místní fary. Jej í zejména
památkově chráněné druhé patro
bylo pro ( nejen místní rodáky )
nepřístupno po několik desetiletí
a k prohlídce přilákalo mnohé.
Tomuto předcházely dva měsíce
intenzivních úklidových prací,
při nichž se ukázala ochota
mnohých a za to j im chci
prostřednictvím Horáce ještě
jednou moc poděkovat.

Rok 2012 jsme v Mohelně a přifařených obcích ( Kramolíně, Lhánicích, Kladrubech a Senoradech)
zahájili již tradiční Tříkrálovou sbírkou, jíž jsme mohli přispět k celonárodnímu charitnímu dílu.
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Farní den

I přes ne příliš vydařené počasí
se ale Farní den povedl a výtěžek
celé akce jsme mohli předat
O.Malíkovi jako dar na opravu
tarasu kolem farní zahrady.

Ve dnech příprav na Farní den
probíhala současně i velká
změna pro farnost a to nástup
nového duchovního správce Otce
Jana Malíka (působícího po
dlouhá léta ve Vranovcích), který
byl pověřen Otcem biskupem se

v dalších pěti letech starat vedle
Horních Dubňan i o farnost
Mohelskou.

Nadále pokračuje činnost
SMS neboli Staronové
mohelenské scholy, jež
doprovází rytmickými písněmi
mše svaté i slavnosti v Mohelně
a okolních obcích (k vidění je i
na obrázku z farního dne).
Věřím, že tomu tak  s Boží
pomocí  bude i v budoucnu. Co
nás do konce kalendářního roku
ještě čeká a věřím, že nemine, je

zaběhnutí pravidelných schůzek
pro děti a mládež tzv. Spolčo.

Závěrem chci poděkovat všem
třem duchovním správcům, Otci
Janovi, Josefu Požárovi a Josefu
Malíkovi za jej ich vstřícnost,
otevřenost novým věcem a cenné
rady. Chci poděkovat také všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem
(ať aktivně či v modlitbách)
zapojuj í do dění farnosti a
ukazují tak, že j im budoucnost
farnosti není lhostejná. Moc vám
a především Pánu Bohu za vše
děkuji. Přej i všem poklidné
prožití Vánoc a Boží požehnání
do roku nového.

Lenka Koláčná.

Nezbývá než poděkovat všem
členům a členkám MO
Mohelno za jejich aktivní práci
jak na poli farním, charitním,
nebo politickém. Pan Šidlo (dej
mu Pán věčné nebe) by z vás
měl jistě radost. A pro všechny
ostatní je to pěkná výzva,
nemyslíte? Pochlubte se i vy
vaší celoroční činností !

UŽ ZASE VOLBY ???
Je to tak přátelé! Jistě vám

neunikla mediální tsunami.
Nedojdeli k nějakému právní

mu veletoči, můžete ve dnech 11.
a 12.1. vhodit do volební urny
lístek paní MUDr. Zuzaně
Roithové a pomoci j í tak být
hlavou našeho státu. Nejenže

zvolíte osobu vzdělanou,
slušnou, pracovitou a politikou
na všech úrovních vyzkoušenou,
ale také zaj istíte dětem mnohem
hezčí pohled na stěnu vedle
tabule. Pokud byste snad váhali,
komu svůj hlas dáte, použij te vo
lební kalkulačku na : http://vo

lebnikalkulacka.cz/volbaprezi
dentacr2013/

Myslím, že co se týká
křesťanských hodnot, po jej ichž
prosazování toužíme, navíc pre
zentovaných ve všem srozumi
telné podobě, vaše volba musí
být jasná. Děkujeme!
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Dvořákův vladislavský betlém

Jako děti jsme se vždy těšily na
Vánoce. Nejen na to, že Ježíšek
přinese stromeček a pod něj
snad i nějaký ten dárek, ale ta
ké na to, že půjdeme k souse
dům  ke Dvořákům do „Betlé
ma“. Jak se vlastně tento
betlém do vaší rodiny dostal?

Myšlenka na postavení betlé
ma se zrodila v hlavě mého pra
děda a jmenovce Františka Dvo
řáka. Pradědeček byl rolník.
Brzy po svatbě s prababičkou
Antonií v roce 1867 začal po ve
čerech, po celodenní práci, vy
řezávat ze dřeva jednotlivé
figurky budoucího betléma. A to
betléma ne ledajakého. Nespoko
j il se s klidem a mírem třebíč
ských stacionárních betlémů, ale
pustil se rovnou do technicky vy
spělého díla – začal budovat bet
lém pohyblivý. Velké události
děj in – narození Vykupitele – tak
chtěl dát náboj a radostné vzru
šení.

Tato práce však, kromě trpě
livosti a uměleckého talentu,
vyžaduje i zručnost a technické
znalosti. Kde je Tvůj praděde
ček získal?

S příslovečnou trpělivostí li

dových umělců a písmáků se
pradědeček snad již narodil.
Technické záležitosti pak
konzultoval s třebíčskými truhlá
ři pány Musilem a Kratochvílem,
velkou pomocí mu byl rovněž
třebíčský varhaník pan Zachys
tal. S těmito třemi muži se radí
val o technických podrobnostech
a sám pak zkonstruoval důmy
slný dřevěný mechanismus, po
mocí kterého vdechl svému dílu
život.

Dovolíš nám nahlédnout do té
to spletité soustavy koleček, tá
hel, pák a pásů?

Původní pradědečkův betlém
měl 600 figurek. Jej ich pohyb a
všechny funkce jsou doprováze
ny koledami, troubením
hlásných, ponocných a pastýřů.
Všichni spěchají k právě naro
zenému Božímu dítku, aby při
nesli dary a složili mu poklonu.
Královský průvod na slonech a

Pohyblivý betlém pana Františka Dvořáka z 19. století je jednou z nejvýznamnějších historických
památek ve Vladislavi. Celý je vyřezán ze dřeva včetně všech mechanických převodů a spojů.
Vzhledem k jeho nedozírné historické hodnotě, velké náročnosti na údržbu a pracnosti oprav je
tento betlém přístupný veřejnosti pouze ve vánočním období. Jeho současný majitel pan František
Dvořák byl tak laskav a přiblížil nám historii tohoto pozoruhodného díla lidového umělce.

Dvořákův betlém je nádherný kus lidového umění
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velbloudech spěje rozvážně,
chudý pastýř přináší ovečku. Ne
chybí tu ani hajný s lesní zvěří
nebo řezník z masných krámů.
Figurky jsou prosté, tak prosté,
jako tehdejší život sám.

Má betlém také nějaké své
tajemství?

Opravdu má. V hudebním do
provodu při předvádění betléma
se střídaj í melodie tří koled: Ne
sem vám noviny, Narodil se
Kristus Pán a třetí – ta je však
pro všechny stále velkou nezná
mou.

Tvůj pradědeček však v roce
1896 zemřel. Co se stalo s bet
lémem?

Pro betlém se nadchla celá na
še rodina. Nejprve to byli můj
dědeček František a jeho dva
bratři, pozděj i tatínek, kteří rok
co rok betlém vždy znovu a
znovu stavěli. Postupně se také
měnil charakter betléma. K vy
řezávaným figurkám přibývaly
také papírové, malované. Každo
ročně se z lesa nosil mech, do
kterého se papírové figurky zapi
chovaly. Kromě opory figurkám
pomáhal mech dotvořit prostředí
pravé přírody a společně s vůní
čerstvého jehličí tak neomylně
věstil blížící se vánoční svátky.
V roce 1908 se betlém přestě
hoval z „rodného“ domu do do
mu mého prastrýce Antonína.
Ten jej se stejnou láskou
zlepšoval a doplňoval, maloval a
vyřezával další kolečka, pásy a
hřídele, kterými uváděl do po

hybu nová seskupení. Betlém tak
byl každý rok trochu jiný – větší
a hezčí. Za druhé světové války
našel betlém na přechodnou do
bu útulek v místní obecné škole,
ve které byl druhý dědečkův bra
tr Jan řídícím učitelem. V naší
rodině pak byl betlém opatrován
jako „rodinné stříbro“ a bez úho
ny přečkal i dlouhá léta totality.
Ne vždy to bylo jednoduché…

Další z řady betlémářů – Tvůj
tatínek František – již také
není mezi živými. Betlém se
všemi radostmi a starostmi o
něj jsi podědil Ty. Budeš mít
také svého pokračovatele?

Naštěstí ano – jeden z mých
čtyř synů, rovněž František
(v pořadí už pátý), j iž začíná pře
bírat ten pomyslný štafetový ko
lík péče o betlém. Nejdůležitější
je, aby ten betlém měl rád… a to

on má.
Církevní rok dospěl ke svému
závěru. Dny se krátí a před ná
mi je advent, který vyvrcholí
svátky Kristova narození.
Mohou se zájemci těšit na ná
vštěvu betléma i letos?

Tak, jako každým rokem, i le
tos nabízíme možnost pro
hlédnout si betlém. Návštěvníky
rádi uvítáme ve svátečních dnech
v období od Vánoc do svátku Tří
králů. Návštěva v pracovní dny
je možná pouze po předchozí
domluvě.

Děkuji za rozhovor. Jménem
všech čtenářů přej i vašemu ro
dinnému betlému, ať je ještě
dlouhá léta vladislavským sym
bolem Vánoc.

Marie Dudíková

VOLEBNÍ SJEZD KDUČSL  ČERVEN 2013
Bratři a sestry

příští rok dle stanov vyprší
mandáty všem voleným funkcio
nářům strany. Ano, i vašim před
sedům MO, okresnímu a krajské
mu výboru, všem delegátům
konferencí a sjezdů, i nejvyššímu
stranickému vedení.

Vyzýváme proto všechny před

sedy MO, aby co nejdříve po
Novém roce svolali své členy na
VČS a připravili si volby svých
výborů. Součástí zápisů z konání
VČS by měly být také
projednané návrhy na kandidáty
do vyšších stranických orgánů.

Také upozorňujeme na to, že
j iž na rok 2012 byla okresním
výborem stanovena částka řádné

ho členského příspěvku na 150,
Kč a tato platí i pro rok 2013.
Vděčni budeme i za jakékoli mi
mořádné příspěvky, které nám
pomohou udržet přes současné
složité období funkční kancelář
na náměstí v Třebíči.

Děkujeme !
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JIHLAVSKÝ SJEZD KDUČSL  PROSINEC 2012
Velký sál DKO přivítal v sobo

tu 1.12.2012 bezmála pět set de
legátů KDUČSL z celé repub
liky. Na programu bylo kromě
dopolední Zprávy předsedy Pav
la Bělobrádka a Zprávy kandi
dátky na prezidentku ČR Zuzany
Roithové i jednání o změně li
doveckých stanov. Více na:
http://sjezd2012.kdu.cz/

Z usnesení vybíráme:
Změna stanov KDUČSL

Sjezd KDUČSL schvaluje
navrhované znění Stanov
KDUČSL ve znění schvá
lených pozměňovacích návrhů.

K záležitostem KDUČSL
Sjezd KDUČSL považuje za
nepřijatelné a znepokojující

vyjádření senátora Tomia Oka
mury (z Klubu pro obnovu
demokracie – KDUČSL a ne
závislí) týkající se komunis
tické ideologie, praxe a politiky
KSČM. Jeho slova hrubě zne
važují oběti represí a perzekucí
komunistického totalitního
režimu, které v 50. letech
osobně postihly mnoho členů a
členek lidové strany.
Sjezd KDUČSL pokládá po
vinné Skarty za stigmatizující
a vyzývá premiéra Petra Neča
se, aby svá slova o
dobrovolném přebírání Skaret
prosadil do oficiálního
stanoviska vlády ČR.
Sjezd KDUČSL vyzývá své
členy, aby se zasazovali o zákaz
hazardních hracích přístrojů

na území své obce či města.
KDUČSL odmítá redukci
státní správy v obcích 1. a 2.
typu a převedení státní správy
na obce s rozšířenou působnos
tí, odmítá další vzdalování
státní správy od občanů.
Sjezd KDUČSL vyjadřuje
znepokojení nad obsazováním
vedoucích funkcí ve vedení
krajů zastupiteli zvolenými za
KSČM. V tomto duchu podpo
rujeme iniciativy studentů a
pedagogů, kteří protestují proti
této praxi.
Sjezd KDUČSL ukládá Před
sednictvu KDUČSL připravit
petiční akci proti privatizaci
zdravotních pojišťoven,
nemocnic a zdravotního po
jištění.

Vážené sestry, vážení bratři.
Rok 2012 je složitým a

komplikovaným rokem pro celý
náš stát a pro celou naši
společnost. Je poznamenán hlu
bokou politickou a hospodářskou
krizí, ze které bude velmi obtížné
hledat východiska. Je velice dů
ležité, že KDUČSL chce řešit
ožehavé problémy české
společnosti svým zapojením do
složitého a nerovného politické
ho boje. Nové vedení naší strany
jen pomalu získává svoje ztra
cené pozice, začíná být respek
továno našimi spoluobčany a
demoktatickými politickými
stranami. Potěšilo nás naše za
stoupení v Senátu a také založení
senátorského klubu i když i to se
neobejde bez dílčích problémů.
Důležité je, aby klub existoval,
aby fungoval a aby byl celo
společenským přínosem. Naším
přínosem jsou také mandáty
KDUČSL získané v krajských
volbách. Přestože socialisté tvrdí,
že jsou demokratickou stranou,
tak zapomínají na to, že demo
kratické stany se spojuj í, aby

mohla demo
kracie fungo

vat. Když tomu tak nebude, stačí
si otevřít jakoukoliv učebnici dě
jepisu, počíst si a udělat si vlastní
úsudek o tom, jak vypadají tota
litní režimy. Někteří lidé na Zlín
sku to vědí a zrovna dnes jsem
četl na internetu, že umějí dát
svoje názory patřičně najevo,
když nechtěj í, aby byl Baťův
Zlín znovu Gottwaldovem.

Velice pozitivně hodnotím
činnost naší okresní organizace
výběrem kandidátů do krajských
voleb a do senátu. Neobešlo se to
vše bez diskuzí a některých ná
zorových rozdílů, ale to vše k
demokratickému rozhodování
patří. Každý má právo na svůj
vlastní názor. Správná byla pod
pora bratra Víta Kaňkovského,
jako možného budoucího hejtma
na. Také získal silný mandát při
krajských volbách. Správná byla
také podpora bratra Josefa
Herbrycha, jako možného sená
tora. Je potřeba poděkovat všem,
kteří pořádali a zúčastňovali se
různých akcí na podporu naší
strany v předvolebním období, ať
už to byly různé benefiční kon

certy, sbírky pro chudé a posti
žené, billboardy na našich plo
tech a další j iné činnosti, které
nestačím vypsat, protože o všem
nemohu vědět.

Chtěl bych toto cestou podě
kovat bratrům Jaroslavu Hrubé
mu předsedovi naší okresní or
ganizace a Štěpánu Komárkovi
jako předsedovi krajské or
ganizace za jej ich veliké a obě
tavé pracovní nasazení, dále
bratru Standovi Hadrabovi, který
se ujal hrotovické organizace,
aby fungovala dál, když já jsem
těžce nemocen a nemohu dělat
to, co je potřeba.

Děkuji také všem ostatním
členům okresního výboru a na
šim příznivcům na volebních
kandidátkách, kteří spolu se
mnou prosazují stejný názorový
proud.

Přej i všem krásný advent,
požehnané Vánoce a úspěšnější
další roky, než byl ten letošní.

Zdraví Vás Váš spolubratr

Josef Šmahel

8.11 .2012 Hrotovice

SLOVO JOSEFA ŠMAHELA
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POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ NEBYLA DLOUHÁ
Po pro

nás úspěš
ných kraj
ských vol
bách nas
talo pře
mýšlení co
udělat s
výsledkem

voleb. V úvahu připadaly jen 2
možné povolební koalice. ČSSD
spolu s komunisty, nebo demo
kratická vláda nad krajem, kde
kromě vítězné sociální demokra
cie bude v koalici i KDUČSL.
Rozhodně bylo nutné nabídnout
kraj i a jeho obyvatelům demo
kratickou vládu, ale rozhodnutí,
zda budou na kraj i komunisté či
nikoliv ležela pouze v rukou ve
dení krajské ČSSD. Ještě v den
voleb jsem požádal krajského
předsedu sociálních demokratů o
úvodní schůzku k povolební
situaci. Reakce byla slušná a ko
rektní. Pouze přílišná opatrnost a
termín jednání naznačoval priori
ty sociálních demokratů ve výbě
ru svého vládnoucího partnera.
První povolební jednání proběhlo
4 dny po volbách. ČSSD po
stupně jednala se všemi stranami,
které se dostaly do krajského za
stupitelstva. KDUČSL kromě
mě zastupoval i volební lídr Vít
Kaňkovský, místopředseda KV

Miroslav Houška a předseda klu
bu krajských zastupitelů Václav
Kodet.

Na tomto jednání padla naše
nabídka na utvoření krajské koa
lice s tím, že je nemožná jakáko
liv účast komunistů. Deklarovali
jsme i ochotu přibrat dalšího ko
aličního partnera (zde se nabíze
lo uskupení "Pro Vysočinu").
Nepadly však žádné personální
ani programové požadavky. So
ciální demokraté se měli pouze
rozhodnout, zda budou o koalici
jednat s námi či si vyberou
KSČM.

Další (a poslední) povolební
schůzka proběhla až o týden poz
děj i. K našemu překvapení jsme
se nedočkali odpovědi, kterého
koaličního partnera si ČSSD vy
brala, ale seznámili nás s poža
davkem, abychom podporovali
jej ich takzvaně menšinovou radu
kraje. Sice jsem hned odpověděl
sociálním demokratům, že si to
představit nedokáži, ale rozešli
jsme se s tím, že jej ich oficiální
návrh předložím členům KV k
posouzení. Termín k odpovědi
jsme měli celkem 6 dní. V tuto
chvíli jsme již předpokládali, že
je rozhodnuto a komunisté budou
vládnout dál.

Tehdy se (ještě ten večer po
jednání) j iž ČSSD a KSČM do
hodli na spolupráci, ale mě novi
náři na uzavřenou dohodu upo
zornili až další den ráno.
Rozhodně jsme neměli 6 dní a
dokonce ani 6 hodin. KDUČSL
je tedy nejsilnější opoziční
stranou a opoziční politika je
rovněž nezbytnou součástí poli
tického života.

K mému překvapení KSČM
nešla přímo do rady kraje, ale
spokojila se s několika dobře
placenými koryty, kde není
mnoho práce a je spousta peněz.
Motivace komunistů k dělání
politiky není zrovna příkladná.
Když se ale j iní komunističní
straníci začali ozývat, že podporu
dali sociálním demokratům příliš
lacino, dostalo se j im od jej ich
krajského vedení zaj ímavé odpo
vědi. Prý měli strach z KDU
ČSL, která byla dost silná na to,
aby je z vlády na kraj i vy
šachovala. A museli zabránit
oranžovožlutému kraj i. Jej ich
zdůvodnění bylo asi to jediné, co
mi udělalo po volbách radost.

Štěpán Komárek
předseda KV KDUČSL

Vysočina

Kontrolní výbor ZK
MUDr. Vít Kaňkovský, Mgr. Štěpán Komárek.

Finanční výbor ZK
Ing. Miroslav Houška, Ing. František Bradáč.

Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměst. ZK
Ing. Mgr. Vít Feldbábel, Mgr. Radek Pátek.

Výbor regionálního rozvoje ZK
Ing. Tomáš Kučera, Ing. Vladislav Hynk.

Výbor pro udělování medailí ZK
Ing. Václav Kodet, Jaroslav Hulák.

Bezpečnostní komise RK
Ing. Jaroslav Hrubý, Antonín Holub.

Dopravní komise RK
Mgr. Jan Tourek, Josef Mach.

komise pro zemědělství a život. prostředí RK:
Jaroslav Poborský, Ing. Jiří Pykal.

Rozpočtová komise RK
Ing. Jan Matějů a Bc. Václav Kodet

Komise kultury, cest. ruchu a vnějších vzta. RK
Ing. Jaromír Kalina,Bc. Josef Dvořák

Komise sociální a pro oblast protidrogové poli
tiky RK

Mgr. Ing. Jan Kasal, Bc. Jiří Vondráček
Zdravotní komise RK

MUDr. Vít Kaňkovský, MUDr. Tomáš Preininger
Komise pro sport a volný čas RK

Ing. Magda Vaňková, František Holas

OBSAZENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ KRAJE ZA KDUČSL
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1.12.1937 75 Božena Habrová Jemnice
7.12.1932 80 Marie Klímová Hodov
15.12.1947 65 Marie Peřová Jemnice
19.12.1932 80 Josef Khor Dukovany
23.12.1937 75 Eva Nováčková Senorady
25.12.1937 75 Jan Žák Nové Syrovice
10.1.1968 45 Ing. Petr Širůček Náměšť n.Osl.
13.1.1958 55 Luboš Martenek Stařeč
15.1.1958 55 Jaromír Janáček Lhotka
21.1.1943 70 Jan Albrecht M. Budějovice
21.1.1928 85 Marie Johnová Mladoňovice
25.1.1933 80 Františka Jahodová Želetava
26.1.1953 60 Marie Motáčková Čechtín
26.1.1938 75 Pavel Pustějovský Třebíč
26.1.1963 50 Josef Rejtar Studenec
31.1.1923 90 Leopold Hrdý Jaroměřice

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

NAŠI JUBILANTI

Vydává okresní organizace KDUČSL Třebíč pro vnitřní potřebu. Adresa: okresní kancelář KDUČSL, Karlovo n. 38, 674 01 Třebíč, IČO
00442704, DIČ CZ 00442704. Mobil 605 546 934, Email: kducsltr@seznam.cz, Webové stránky: www.kdutrebicsko.cz.
Toto číslo sestavil Jaroslav Hrubý (724 680 012), Štěpán Komárek a Lenka Zvěřinová . Uzávěrka tohoto čísla: 16.12.2012.

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,
jen nemuset tím sbohem dát i tobě.

Pokud Vás oslovila aktuálnost básně a ptáte se, který
mladý talentovaný autor dokázal tak přesně vyjádřit naši
prohnilou dobu, pak vězte, že to byl William Shakespeare
a tento jeho sonet je starý 400 let.

Co z toho plyne? Že lidé jsou  alespoň soudě dle
velkého mistra  pořád stejní.

Tak hlavu vzhůru. A nenechte se otrávit!

TROCHA POEZIE
NIKOHO NEZABIJE

Ještě nás čeká nejméně rok a půl
krizového financování naší strany. To
se bytostně týká i fungování naší
okresní organizace. Příjmy KDU
ČSL jako celku jsou tvořeny hlavně
státními příspěvky od státu. Ten je
vyplácen podle příslušných zákonů
zejména za takzvané mandáty. Jiný
mi slovy  za každého poslance,
senátora a krajského zastupitele ob
drží politická strana příspěvek od
státu na činnost. My poslance nemá
me, ale máme senátory a krajské za
stupitele. Velkou část všech příjmů
ale vynakládáme na splácení starých
dluhů udělaných v minulosti a peněz
na provoz naší strany se zoufale ne
dostává. Proto na činnost krajů z
těchto příspěvků jdou jen jednotky
tisíc a do okresů nejdou peníze
žádné. Náš okres je tedy úplně zavis
lý na členských příspěvcích. Jiné pří
jmy v podstatě nemáme a musíme z
nich hradit veškeré náklady na kan
celář, poštovné, Horáce a podobně.

Podzimní volby přinesly změnu ve
financování strany. Bohužel k horší
mu. Na Vysočině máme sice více
mandátů (o dva), v celé republice se
rovněž podařilo získat více krajských
zastupitelů (celkem o čtyři), ale v
senátních volbách nebyl úspěch nijak
závratný a celková ztráta na příspěv
cích od státu po podzimních volbách
dělá téměř jeden a půl milionu korun
ročně. Přesto dluhy splácíme a na
konce roku 2014 by měla být strana
zcela bez dluhů. Nezbývá než vydr
žet a vás poprosit o finanční příspě
vek mající udržet okresní organizaci
v chodu. Bez Vás funující li
doveckou kancelář na Třebíčsku už
neudržíme.

Děkujeme
Štěpán Komárek

FINANCE  ZATÍM
ŽÁDNÁ SLÁVA
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