Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.

Konec školního roku. Prázdniny, dovolená, odpočinek. Takto můžeme
nazvat období, které právě začíná. Léto budiž pozdraveno. Představa odpočinku
se však někdy skrývá v neodkladných záležitostech, které jsou před nás
postaveny. Když se obrátíme zpět, na léto 2013, bylo horké, zvlášť v politické
oblasti.
Pád Nečasovy vlády, předčasné parlamentní volby, kdy volební strany i KDUČSL nebyly připraveny na volební klání. Usilovná práce a rozhodná usnesení
vrcholných orgánů KDU-ČSL, přinesla žádaný výsledek. Dostali jsme se do
Parlamentu a stali jsme se koaličním partnerem vládní koalice. Znovu
připomínám, že rozhodná vyjádření našich představitelů při koaličních jednáních
upevňují dobrou pozici KDU-ČSL ve společnosti.
Nyní jsme prošli dalšími volbami a to do Evropského parlamentu. Čestně
jsme obstáli. Místo dvou máme tři mandáty v tomto orgánu. Evropská Lidová
strana – jíž jsme součástí, je nejsilnější politickou frakcí v Evropském
parlamentu, což má velký vliv na utváření politického klimatu v Evropské unii a
také vliv při schvalování zákonů. I zde patří poděkování nejen našim
představitelům, za přípravu hlavních volebních okruhů, ale všem voličům, za
hlasy pro naše kandidáty.
A vracím se k začátku těchto řádků – čekají nás totiž neméně závažné volby –
volby komunální. Již dnes naléhavě vybízím a volám k zintenzivnění naší
každodenní práce na poli veřejného života. Hodnotit, co bylo dobře nebo méně
dobře vykonáno během uplynulého volebního období nechejme druhým.
Snažme se připravit nový volební program tak, aby oslovil co nejvíce naše voliče,
naše spoluobčany. Ve třinácté komnatě, ve které byl představen náš předseda
Pavel Bělobrádek, jsme se mohli přiučit s jakým optimismem hledí do dalších
dnů. Poučme se a dívejme se s nadějí do období, které je před námi. Křesťané
nesmějí být malomyslní.
Přeji Vám všem příjemné letní měsíce, načerpání sil a energie do dalších
všedních i svátečních dnů.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři,

již máme za námi polovinu roku 2014 a blíží se letní prázdniny, ale projekty,
které máme na městě připravené, se začínají realizovat. Proto mi dovolte, abych
Vás s některými seznámila. Prvním projektem je oprava kulturního domu, na
který byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na stavební práce a termín pro
podání nabídek je do 30.6.2014. Dále byly učiněny kroky k přípravě předání
objektu KD budoucímu zhotoviteli a rovněž bude vybrán správce, který bude po
celou dobu oprav KD přítomen. Další z plánovaných akcí je rekonstrukce
piaristických zahrad, kde rovněž byla vyhlášena veřejná zakázka a bude se vybírat
z došlých nabídek. Následnou akcí, která by se měla realizovat, je lávka pro pěší a
cyklisty přes obchvat silnice I/58. Město Příbor bylo zařazeno mezi úspěšné

žadatele o dotaci a máme příslib finančních prostředků ve výši 8 238 809,50
Kč, max. však 85 % uznatelných nákladů projektu. Samozřejmě, že jsou
připraveny i další projekty např. projekt na opravu parčíku u řeky Lubiny, ale
čekáme na dotaci z ministerstva ŽP, o kterou jsme požádali. Dále jsme podali
žádost o zateplení a výměnu oken na ZŠ na Jičínské ulici. Máme vypracovanou
studií na objekt na Jičínské ul., je zpracován projekt o územní řízení,
zpracovává se projekt o stavební povolení a následně se bude zpracovávat
projekt pro povolení stavby. Tudíž budeme mít připraveny všechny dokumenty
k tomu, abychom požádali o dotaci z evropských fondů, které jsou připraveny
pro nové dotační období. Z výčtu můžete vidět, že opravdu se snažíme, aby
život ve městě se zlepšoval. O pořádaných kulturních akcích jsem Vás, vážení
občané informovala v minulém Zpravodaji.
Dále Vás chci informovat i o dění ze sociální oblasti. I ve městě se prodává
Senior slevenka, kterou si můžete zakoupit v městském informačním centru za
100 Kč. Tato slevenka se prodává pro lidí starší 55 let a nabízí nám systém
výhod a slev již u 400 poskytovatelů v rámci celého Moravskoslezského kraje.
Slevenku můžete využít např. u kadeřníka, maséru, na pedikúře, v lázních,
hotelech. V Příboře je možné tuto slevenku využít na pedikúře u paní
Výmolové, v relaxačního centru POHODA, v Madlence, v oční optice u paní
Bojkové, v muzeu, v Technických službách města Příbor, a v novodobé sanitce
- přeprava nemocných, seniorů a handicapovaných a uplatnit Senior slevenku
můžete i u českých drah.
Tím, že město Příbor má vypracován Plán rodinné politiky ve městě, tak
jsme se mohli přihlásit do soutěže „Obec přátelská rodině“. V loňském roce
jsme nezískali žádné ocenění, ale v letošním roce jsme byli úspěšní, umístili
jsme se na 3. místě a získali finanční ocenění ve výši 500 000 Kč. Z této
finanční dotace bude financován nákup vybavení do mateřského centra „
Zvoneček“, včetně odrážedel na dětské hřiště v městském parku, dále
zafinancujeme nákup nových herních prvků na dětská hřiště, podpoříme a
zorganizujeme letní akci pro celou rodinu, v měsíci srpnu vyjde mimořádné
číslo Měsíčníku, ve kterém se příborské rodiny dozví o tom, jaká rodinná
opatření ve městě fungují a rady pro rodiny s dětmi. Rovněž z neinvestiční
dotace upravíme webové stránky města s tématikou rodinné politiky ve městě a
pro rodiny chceme zřídit na městském úřadě a v dalších prostorách patřících
městu dětské koutky. Z uvedených aktivit, které budou finančně podpořeny je
vidět, že určitě přispějí nejenom dětem, ale i rodinám s dětmi.
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že je před námi léto a s ním spojený
čas dovolených a prázdnin, přeji Vám krásnou dovolenou, plnou sluníčka a
pohody a načerpejte dostatek sil do další práce. Našim dětem přeji úžasné
prázdniny strávené s kamarády, rodiči a prarodiči, plno skvělých zážitků, hodně
sluníčka a zábavy. To Vám všem přeje Vaše
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarosta města

Z kulturní činnosti:

Ve čtvrtek 8. května 2014 pořádala naše organizace koncert Duchovní hudby
u příležitosti oslavy Svátku matek. Koncert byl velmi zdařilý, byl hojně navštíven.
Odměnou všem účinkujícím i pořadatelům byla spokojenost všech přítomných
posluchačů.
V sobotu 10. května 2014 se konala již tradiční mariánská pouť Okresní
organizace KDU – ČSL v Novém Jičíně. Tentokrát se jelo do rodného města
svatého papeže Jana Pavla II.a do poutního místa, které světec rád navštěvoval,
Kalvárii Zebrdzyovskou. Prožili jsme příjemné duchovní chvíle nejen při mši
svaté ve Wadovicích, ale i na poutním místě na Kalvárii Zebrdzyovské.
V sobotu 14. června 2014 se konal v Jihlavě Den KDU-ČSL. Akce se
uskutečnila ve dvoře zahradě Pivovaru Ježek. Z naší městské organizace se jej
zúčastnilo 8 členů. Celý program zahájil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.
Přítomni byli další ministři, poslanci a senátoři. Pro všechny byl připraven bohatý
program a občerstvení. Společně strávený den členů KDU-ČSL z celé republiky
přinesl mnoho přátelských rozhovorů, vzájemné podpory a povzbuzení do další
práce. Všichni jsme se shodli, že by prospělo, kdyby docházelo k takovým
setkáním pravidelně, alespoň jednou ročně.
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor
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Plán práce výboru MěO KDU ČSL v Příboře na 2. pololetí 2014

Schůze výboru se konají pravidelně vždy každé třetí úterý v měsíci, v 18,00
hodin ve Skautském domě 8. 7. 2014; 15. 7. 2014; 18. 8. 2014; 16. 9. 2014; 21. 10.
2014; 18. 11. 2014; 16. 12. 2014. Termín členské schůze bude oznámen
oběžníkem.
Lubomír Štůsek, jednatel MěO KDU ČSL v Příboře

V období července až září 2014 oslaví svá životní jubilea tito naši
členové:
Alena Frýdecká
Marie Honýšová
Marie Krejcarová
Ludmila Tvarůžková
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a
Božího požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
V minulých dnech jsme se rozloučili s našim členem, členem výboru naší
organizace, bratrem Ludvíkem Monsportem. Věnujme mu tichou vzpomínku a
poděkování za veškerou činnost pro MěO KDU – ČSL v Příboře.
Výbor MěO KDU-ČSL v Příboře
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