Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.

První čtvrtletí roku 2014 je za námi. Když se obrátíme zpět, můžeme se ptát
co dobrého, či méně dobrého jsme ve společnosti prožili. Velmi důležitou a
zásadní událostí bylo jmenování nové vlády ve složení Hnutí ANO, ČSSD,
KDU-ČSL. Obsadili jsme dvě ministerstva a máme také funkci vicepremiéra. Dá
se také říci, že velká část našeho volebního programu je zahrnuta do koaliční
smlouvy. Velmi důležitým momentem bylo pevné rozhodnutí našich
představitelů v záležitosti zastavení jednání o zrušení Lustračního zákona. Jsme
však stále svědky, jak velmi těžce a rozvláčně je naplňován zákon o majetkovém
narovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Cílem majetkového
narovnání není hromadit majetek, ale umožnit církvím stát se nezávislými na
státním rozpočtu. Tuto nezávislost má zajistit jednak částí zabaveného majetku a
jednak vyplácení finanční náhrady za majetek, který nelze vrátit. Jednotlivá
biskupství již mají zpracovány programy, jak se budou starat o navrácený
majetek a jak budou finanční prostředky spravovány aby byly finanční prostředky
hlavně pro budoucí činnost církve. Jako vždy Vás žádám o moudrost v
posuzování různých novinových článků či úvah našich novinářů. Noviny se
píšou aby se prodaly. Jestli je napsaný článek pravdivý, či méně pravdivý, to se už
neřeší.Je však nutné, abychom my sami měli jasno, že majetek, který byl po roce
1948 církvím zabaven musí být vrácen.
V květnu letošního roku nás vážené sestry a bratři, vážení přátelé čekají volby
do Evropského parlamentu.I když se nám některá nařízení a ustanovení
evropského parlamentu mohou zdát nepochopitelná a někdy zbytečná, prosím
vybízím Vás, aby jste šli k těmto volbám Jestliže my nepůjdeme, nahradí nás jiné
politické subjekty a možnost změnit některá rozhodnutí v náš prospěch je
nulový. Evropská lidová strana má zde silný mandát. Dejte proto svůj hlas
kandidátům KDU-ČSL.
Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.
Blíží se nám svátky velikonoční. Přeji Vám k těmto svátkům hojnost všeho
dobra a pokoje , který nám poskytuje vzkříšený Ježíš Kristus. Přeji Vám radost,
pohodu, Boží požehnání ve Vašich rodinách. Ať zmrtvýchvstalý Kristus zažene
veškeré zmatky a vnese do naší společnosti pokoj a požehnání.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři,

skončily nám jedny volby a již jsou před námi další. Rok 2014 je rokem
volebním, kdy v květnu půjdeme volit naše představitelé do Evropského
parlamentu a v podzimních měsících si zvolíme nové představitelé obcí a měst a
v některých městech se budou ještě konat volby do Senátu ČR. I v městě Příboru
jsme se postupně začaly na tyto volby připravovat, jednak musela být nahlášena
všechna popisná čísla domů a jednak již pracovníci začínají absolvovat školení.
My, politici se rovněž připravujeme a to tím, že se snažíme prosazovat naše
volební programy, které jsme našim voličům předkládaly v roce 2010.

V městě dochází k postupné obnově chodníků a parkovišť, rekonstruuji se
uličky pod kostelem Panny Marie, dojde k rekonstrukci kulturního domu, tato
rekonstrukce by měla být zahájena v měsíci září, rovněž se bude rekonstruovat
kulturní dům na Hájově, v nejbližších měsících dojde k obnově piaristické
zahrady, která by měla sloužit jako klidová zahrada, kde se budou pořádat malé
komorní koncerty a svatby v přírodě, lidé si zde budou moci odpočinout a
načerpat nových sil. Dále město Příbor podalo opět přihlášku do soutěže
„Obec přátelská rodině“ a čeká na její vyhodnocení, dále jsme podali projekt na
obnovu parků kolem řeky Lubiny. V současné době se chceme přihlásit do
projektu na revitalizaci objektu školy npor. Loma a projektu vyhlášeného
ministerstvem životního prostředí na kompostéry pro domácnosti. Rovněž
město Příbor připravuje architektonickou soutěž na projekt lávky přes řeku
Lubinu. Tato lávka je již v kritickém stavu a nevyhovuje ani protipovodňovým
opatřením, dále jsme požádaly o dotaci z fondu dopravní infrastruktury na
most přes obchvat Příbora směrem na Paseky. To jsou největší investiční akce,
které má město před sebou.
Co se týče kulturních akcí, které město pro letošní rok připravilo, tak i zde
se mají občané města na co těšit. Dne 5. 4. 2014 se uskuteční velikonoční
jarmark, jehož součástí bude farmářský trh, které chceme opět v letošním roce
obnovit. Za týden po velikonocích v sobotu dne 26.4.2014 je pro občany města
a jeho návštěvníky připraven bohatý kulturní program v rámci Dne kulturních
památek, v květnu se uskuteční řada koncertů, včetně koncertu duchovní
hudby ke Dni matek, který pořádá MO KDU ČSL Příbor. Na letní měsíce jsou
rovněž připraveny akce, od koncertů, po házení metel přes řeku Lubinu,
koncerty v rámci Janáčkových Hukvald, kino bratří Čadíků, ale také letní kino
na koupališti v Příboře, až po sportovní akce. Různé typy akcí budou probíhat i
na Prchalově a Hájově. O všech akcích budou informace na webových
stránkách města, v měsíčníků a také v místním rozhlase.
Vážené sestry, vážení bratři, z tohoto výčtu jednak investičních akcí, ale
také kulturních, společenských a sportovních vidíte, že se opravdu snažíme pro
občany města udělat mnoho, ale ne všichni to ocení. Samozřejmě, že kromě
uváděných akcí pracujeme na úřadě na celé řadě nařízení, vyhlášek, které se
musí jednak změnit v důsledků nového občanského zákoníku, ale také se
těmito právními normami snažíme ulehčit život občanům města.
V důsledků těchto právních norem jsem Vás chtěla upozornit, že v městě
Příboře platí od loňského roku Tržní řád, v rámci kterého je ve městě zakázán
pochůzkový a podomní prodej. Proto se nenechte obtěžovat různými
podomními prodejci, kteří nabízejí služby nebo zboží a v případě potřeby,
můžete zavolat i městskou policii.
Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Připravujeme

U příležitosti Svátku matek se bude 8. května 2014 konat ve farním kostele
Narození Panny Marie v Příboře koncert duchovní hudby. Tímto koncertem

chceme poděkovat našim maminkám a babičkám za jejich nikdy nekončící práci pro
své nejbližší. Také chceme zdůraznit nezastupitelnost mateřství, které je v současné
době znevažováno. Začátek v 18. 00 hodin. Vstupné dobrovolné. Zveme Vás
všechny k hojné účasti.
V sobotu dne 10. května 2014 se koná již tradiční 12. mariánská pouť Okresní
organizace KDU-ČSL Nový Jičín. Tentokrát do Polska. Navštívíme Wadovice,
rodné město svatého Otce Jana Pavla II, zde bude mše svatá a prohlídka rodného
domu. Pak se odjede na Kalwarii Zebrdyowskou. Zde bude oběd a po obědě bude
prohlídka Mariánské svatyně a křížové cesty. Odpoledne bude svátostné požehnání.
Cena zájezdu pro členy KDU-ČSL Příbor 250,-kč, pro nečleny 450,-kč. Přihlášky i s
finanční částkou přijímá předseda MěO KDU-ČSL v Příboře Jan Monsport do 27.
dubna 2014.
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

Z kulturní činnosti:

V sobotu 8. února 2014 pořádala naše organizace Společenský ples. Odměnou
všem, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili o hladký průběh této kulturní akce, byla
spokojenost a pochvalné hlasy přítomných 254 účastníků plesu i pochvalné hlasy na
veřejnosti. Děkuji všem, kteří pomohli při přípravě i v průběhu konání plesu.
Samozřejmě i moje srdečné poděkování patří všem našim členům i sponzorům za
dary, kterými přispěli do bohaté tomboly.
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor
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V období dubna až června 2014 oslaví svá životní jubilea tito naši členové:
Marta Fridrichová
Marie Gilarová
KarelGreiner
Hutyrová Alena

Marie Tobiczyková
Zdeněk Šimíček
Jiří Válek
Ivana Žárská

Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a Božího
požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
Vážené sestry, vážení bratři, přeji Vám všem krásné jarní dny, plné sluníčka a
pohody. Zároveň Vám přeji radostné a požehnané velikonoční svátky. Dana
Forišková
Vážení a milí spoluobčané, bratři a sestry, Velikonoce jsou největší svátky v roce a pro
nás křesťany jsou oslavou zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Tehdy Ježíš
projevil největší možnou lásku, jaká na světě existuje – dal za nás svůj život. Ježíš
zvítězil nad smrtí stejně, jako nad zimou každým rokem zázračně zvítězí jaro. Přeji
Vám všem víru, že zlo bude poraženo, naději v dobro na celém světě a hlavně Vám
přeji lásku, bez které všechno ztrácí smysl. Krásné prožití Velikonočních svátků v
kruhu Vašich nejbližších a radost a pokoj vzkříšeného Krista.. Martin Monsport
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