SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE…
Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé.

Monsport, Ivana Žárská a Dana Forišková měl velmi složitý úkol, při jehož plnění
každý z vyjednávacího týmu ztratil spousty nervů.

Andělským pozdravem, který vidíme nad Betlémem, začínám Zpravodaj Městské
organizace KDU-ČSL v Příboře. A jak by neměl znít tento pozdrav, vždyť všichni si
přejeme pokoj v této době, kdy jakoby na objednávku se šíří nepokoj. Ať jsou to
útoky na křesťany ve světě, ať jsou to různé vyvolávané stresové situace, ať to jsou
výsledky voleb, se kterými někteří nejsou spokojeni, a mohl bych pokračovat dál.
Novináři a sdělovací prostředky potom barvitě těmito událostmi a situacemi
dovedou sytit veřejnost. V nedávném pobytu ve Svaté zemi – Izraeli jsem skutečně
zažil sílu andělského pozdravu Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle, který zněl před dvěma tisíci lety nad Betlémem. Ať to bylo v jeskyni
Narození pod chrámem Božího narození, nebo na Poli pastýřů, odkud pak pastýři
spěchali do Betléma poklonit se narozenému Spasiteli. Ten pokoj, který jsem
načerpal na těchto místech, přeji k vánočním svátkům Vám všem. Nenechte si je vzít
konzumem, ale aby z nás ze všech vyzařoval pokoj do našeho prostředí, ve kterém
žijeme. Slovy Křesťané nesmějí být malomyslní a slovy Jana Pavla II. Nebojte se,
vstupme do nového roku 2015.

Vážení spoluobčané, vytvořena spolupráce mezi jednotlivými stranami ČSSD,
KDU-ČSL, TOP 09 a KSČM bylo to jediné po všech těch dlouhých jednáních a
odchodech, možné konstruktivní jednání vůči městu a jeho občanům, jinak by
nebyla sestavena rada města a rovněž jednání zastupitelstva města by bylo
nekonstruktivní. Vyjednané závěry schválili i členové výboru MO KDU-ČSL.
Nyní má město nové vedení a novou radu, která se ihned pustila do velmi náročné
práce a do 9. 12. 2014 se uskutečnila již tři zasedání rady a řešily se velmi
problematické a pro město strategické dokumenty. Věřím, že se již situace ve
městě uklidní, emoce opadnou a všichni jak radní, tak i nově zvolení zastupitelé
budou pracovat v prospěch města.

Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé.
Blížíme se ke konci roku 2014. Přijměte proto mé srdečné poděkování za veškerou
práci pro naši organizaci, ale i pro veřejnost. Poděkování patří členům výboru naší
organizace i jejich rodinným partnerům, úsekovým důvěrníkům, členům
Zastupitelstva města, členům komisí Rady a Zastupitelstva města. Poděkování patří
všem členům a členkám naší organizace, za přízeň a pomoc při zajišťování činnosti
MěO KDU-ČSL v Příboře.

Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé.
Přijměte přání radostného prožití vánočních svátků. Ať pokoj, který zvěstovali
andělé pastýřům nad Betlémem, prozáří Vaše rodiny i Vaše společenství. Do nového
roku zdraví, spokojenost, Boží požehnání a splnění alespoň některých přání, se
kterými do nového roku vstupujeme.
Jan Monsport, předseda MěO KDU
– ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři,

Konečně je po volbách do zastupitelstev měst a obcí a Zastupitelstvo města
Příbor si zvolilo nové vedení města. Starostou města byl zvolen Ing. Bohuslav Majer,
místostarostkou města Ing. Dana Forišková, Ph.D. a členy rady byli zvoleni:
Valentin Putala, Ing. Igor Vaněk, JUDr. František Bergr, Ivana Žárská a MUDr.
Mořic Jurečka.
Vážení spoluobčané, povolební vyjednávání nebyla vůbec jednoduchá, trvala
dlouhou dobu, vždy s nejasným výsledkem a často do pozdních večerních hodin.
Vyjednávací tým, který byl zvolen výborem MO KDÚ- ČSL ve složení Martin

Vzhledem k tomu, že se blíží vánoční svátky a konec dalšího roku, dovolte
mně, občané města a obcí Prchalova a Hájova, abych Vám popřála klidné a
požehnané vánoční svátky prožité v kruhu rodiny a přátel a nechť ten následující
rok je plný milosti, božího požehnání, lásky a zdraví.

Plán práce na 1. pololetí 2015

Schůze výboru se uskuteční 20. ledna 2015, 17. února 2015, 17. března 2015, 21.
dubna 2015, 19. května 2015 a 16. června 2015. Setkání jsou vždy od 18,00 hod. ve
Skautském domě.
Členská schůze se bude konat 2. března 2015. Okresní konference se bude
konat 24. března 2015 a krajská konference 2. května 2015.
Ples MěO KDU-ČSL bude v sobotu 7. 2. 2015 v Katolickém domě
v Kopřivnici.
Oslava svátku matek proběhne v pátek 8. 5. 2015 koncertem ve farním kostele
v Příboře.
Lubomír Štůsek, jednatel MěO KDU-ČSL Příbor

Připravujeme

V sobotu dne 7. února 2015 se uskuteční tradiční Společenský ples Městské
organizace KDU – ČSL v Přiboře v Kulturním domě v Kopřivnici.
K tanci i poslechu bude hrát oblíbená hudební skupina YPSILON. Předtančení
předvede pan Jan Tyllich s partnerkou. Bude zajištěno občerstvení z domácí
kuchyně, večeře a slosovatelná hra o ceny.
Předprodej vstupenek od 26. 1. do 6. 2. 2015 vždy od 15.00 hod. do 18.00
hodin u paní Śtůskové, na ulici Tyršova 243, Příbor. Tel. 736 764 744, 556 725 182.
Odvoz účastníků na ples i z plesu bude zajištěn autobusem. Těšíme se na
hojnou účast.
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

A na závěr přání od členů Zastupitelstva města Příbora:
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásné a požehnané vánoční svátky
prožité mezi svými nejbližšími v klidu a pokoji a rok 2015 nechť je rokem
šťastným, plným pohody, radosti a Božího požehnání.
Vaše Dana Forišková, místostarostka města
Vážené sestry, bratři a občané našeho města. Děkuji Vám za Vaši důvěru,
kterou jste mne podpořili v komunálních volbách. Je mi ctí Vás zastupovat v
zastupitelstvu a radě města. Dovolte mi nyní, abych Vám všem popřála
požehnané vánoční svátky, a do roku 2015 Vám přeji zdravé tělo a čisté srdce.
„Neboť čisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených. Je to boží nabídka těm,
kdo touží vidět Boha.“
Vaše Ivana Žárská – člen rady města

Příbor
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O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Jsou jako

vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo všechny
tyto vločky pochytat a pošeptat jim na dlani tiché vánoční přání, stále můžeme
svá přání pošeptat do zimního vánku a ten je roznese do všech koutů k našim
blízkým. Posílám jedno malé přání i Vám…

Dovolte mi, abych Vám popřál z celého srdce krásné, veselé a požehnané
Vánoční svátky plné radosti, lásky a domácí pohody v kruhu Vašich nejbližších.
A do nového roku Vám z celého srdce přeji hodně štěstí, zdraví, pohody a Boží
požehnání. Ať je nový rok rokem krásných chvílí a splněných snů a přání
každého z nás….
Martin Monsport

Požehnané vánoční svátky, milost a pokoj od narozeného Spasitele
do každého dne nového roku přeje Vám i Vašim blízkým Výbor MěO
KDU-ČSL v Příboře
Zpravodaj MěO KDU-ČSL Příbor vydává výbor MěO KDU-ČSL Příbor pro vlastní potřebu,
www.kducsl-pribor.ic.cz. Zodpovědná osoba Jan Monsport. Náklad 60 výtisků, neprodejné.
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