Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.

V prvním Zpravodaji městské organizace KDU – ČSL v Příboře v roce 2015, se
chci s Vámi podělit o závěry výroční členské schůze, která se konala 2. března 2015,
v přednáškovém sále piaristického kláštera. Výroční členská schůze je vrcholným
jednáním v činnosti každé organizace. Hostem výroční členské schůze byl člen
Celostátního výboru KDU – ČSL br. Ing. Jaroslav Šula. Byla zhodnocena činnost
organizace za období let 2013 – 2014. Ve zprávě o činnosti byly připomenuty hlavní
události, které jsme prožili, připomenuli jsme si také účast předsedy KDU – ČSL br.
MVDr. Pavla Bělobrádka na výroční členské schůzi v roce 2013. Přítomní také byli
seznámeni s výsledky komunálních voleb, které se konaly ve dnech 10. a 11. října
2014. Z usnesení vybírám nejen úkol pro členy výboru, uvádět v činnosti organizace
závěry přijaté na jednání, ale hlavním úkolem, nejen pro výbor, ale pro všechny
členy, získávat nové členy do KDU – ČSL. Řešení této záležitosti je velmi naléhavé
pro nás všechny. Tato nutnost byla také přednesena na Okresní konferenci KDU –
ČSL, která se konala 21. března 2015, v Mořkově. Proto se na Vás všechny obracím
s prosbou a žádostí o pomoc zajišťovat rozšíření členské základny. Začněme
nejdříve ve svých rodinách. V rodině je základ všeho. Jak výchovy, tak také
angažovanosti ve společenském i politickém životě. To je základní a rozhodující bod
pro další činnost KDU – ČSL nejen v naší organizaci, ale v celé straně. Chci
připomenout, že naše strana je nositelkou křesťanskosociálních a
křesťanskodemokratických zásad ve společnosti a víte sami, že se dnes tyto zásady
moc u občanské veřejnosti nepěstují. Je naší povinností vnášet do společnosti zásady
slušného životního stylu, kde je ohleduplnost, úcta k životu od početí až k přirozené
smrti, úcta k životnímu prostředí, úcta ke všemu, co činí život příjemný a šťastný
normální náplň života.
Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.
Jsou před námi velikonoční svátky. Naše společnost je nazývá svátky jara. Pro nás
věřící je však hlavní náplní radostná zvěst: Kristus vstal mrtvých. Nenechme si tuto
slavnou zvěst vzít. Nesme do společnosti radost z Kristova vzkříšení. Nesme radost
do současné blbé nálady, jak je nazývána části společnosti. Přeji Vám příjemné a
radostné prožití velikonočních svátků, přeji Vám světlo do všech dalších dnů.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři,

dovolte mně, abych Vás krátce informovala o dění ve městě. Již proběhlo 9. schůzí
rady města a 5. zasedání zastupitelstva města od ustavujícího zasedání ZM. Rada
města ustanovila své komise, ve kterých pracují naší kandidáti. Máme komisi pro
kulturu a cestovní ruch, komisi městské památkové rezervace, komisi pro životní
prostředí a komisi pro občanské vybavení a k tomu ze zákona pracují dva výbory –
kontrolní a finanční.
V radě města jsme se zabývali využitím lokality v Klokočově a sice parc. Č.
633/1,633/2,633/3 a 632/2 a 630/2,630/3, které jsou pro město velmi strategické a
mají v současné době o ně zájem 3 subjekty. Proto byla ustanovena pracovní
skupina, která se bude zabývat využití dané lokality. Lokalita by se měla být využita

k sportovně rekreačním účelům. Pokračuje se s rekonstrukcí kulturního domu, dále
se pracuje na úpravách piaristických zahrad a postupně se připravuje lokalita za
školou pro výstavbu rodinných domů. Dále se připravují podklady pro zahájení
rekonstrukce domu na ul. Jičínská, ale zároveň město hledá finanční prostředky na
jeho rekonstrukci. Samozřejmě, že se pracuje i drobných investičních akcích města.
Máme první čtvrtletí roku za námi, tak jsme ve městě připravovali i první
změnu rozpočtu města, která se bude schvalovat na ZM dne 26.3.2015. Město
pracuje s příjmy ve výši 154 237,10 tis. Kč a výdaji ve výši 227 557,10 tis. Kč a
financování je ve výši 73 320,00 tis. Kč.
V rámci rozpočtu jsou vyčleněny i finanční prostředky pro naše sportovní,
společenské organizace, ale také organizace, které se zabývají práci s mládeži
v podobě veřejné finanční podpory a grantů. Tato veřejná finanční podpora bude
schvalována také na 5. zasedání ZM. Organizací, spolky, které se přihlásily o
veřejnou finanční podporu a grant je stále více a podávají i více projektů, ale
finančních prostředků je pořád stejně. Samozřejmě, že některým subjektům byla
přiznána menší dotace, než v předcházejících letech, ale zase oproti jiným rokům,
každému subjektu, který podal projekt, byly finanční prostředky navrženy.
Z kulturních akcí, které se uskutečnily v předcházejících měsících ve městě, to
byl novoroční koncert, dále tradiční valentýnská pouť a masopustní průvod. Na
18. 4. se připravuje již tradiční akce Mezinárodní den památek a sídel, v rámci
kterého budou zpřístupněny kostely a muzeum a je připraven bohatý kulturní
program, který bude uveden na plakátech a webových stránkách města, ale také
v Měsíčníku. Město spolu s různými spolky, organizacemi chystá bohatý kulturní
program i do nejbližších měsíců. Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Všem Vám,
spoluobčané města, přeji dostatek sluníčka a užijte si jarní pohody.
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

Připravujeme:

U příležitosti Svátku matek připravuje naše organizace Koncert duchovní
hudby, jako poděkování našim maminkám a babičkám za jejich nikdy nekončící
starost o své děti, o své rodiny. Koncert se uskuteční v pátek 8. května 2015, ve
farním kostele Narození Panny Marie v Příboře. Jste všichni srdečně zváni.
Začátek v 18.00 hodin. Vstupné – dobrovolné.
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

Vážené sestry, vážení bratři,

V sobotu 21. 3. 2015 se konala v Mořkově Okresní konference KDU-ČSL,
která měla nelehký a důležitý úkol zhodnotit dosavadní práci a zvolit nové vedení
strany v okrese Nový Jičín. Jednání probíhala v příjemné bratrské atmosféře za
přítomnosti senátora Jiřího Carbola a poslance Parlamentu ČR Petra Kudely. Na
pozici předsedy okresního výboru byl potvrzen br. Václav Pomikálek a zároveň
byli zvoleni tři místopředsedové sestra Dana Forišková, bratr Jaroslav Šula a bratr
Marcel Brož. Předsedkyní okresní revizní komise byla zvolena sestra Marie
Monsportová. Věřím, že se vedení okresního výboru bude snažit pracovat stejně
odpovědně jako v minulém období. Přejme jim hodně sil a Božího požehnání.
Marie Monsportová, předseda okresní revizní komise

Z kulturní činnosti:

V sobotu 7. 2. 2015, již tradičně konala naše organizace Společenský ples. Tento
rok jsme pořádali ples mimo naše město v Katolickém domě v Kopřivnici. Ani tato
skutečnost však nám na úspěšnosti plesu nenarušila. Opět byl ohlas návštěvníků
veliký a uspokojivý, což bylo odměnou pro nás, kteří jsme ples připravovali. Děkuji
touto cestou všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a průběhu plesu
2015. Moc děkuji.
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

V období dubna až června 2015 oslaví svá životní jubilea tito naši členové:
Marta Fridrichová
Marie Tobiczyková
Marie Gilarová
Marie Šimíčková

Příbor
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Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a Božího
požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
Vážené sestry, vážení bratři, Velikonoční svátky jsou svátky probouzející se přírody,
vonících květin a rozzářených dnů. Přeji Vám všem požehnané velikonoční svátky a
novou naději do života. Dana Forišková
Vážení spoluobčané, bratři a sestry, Velikonoce jsou největší svátky v roce a pro
křesťany jsou oslavou zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Ježíš projevil
největší možnou lásku, která na světě existuje – obětoval za nás svůj život. Ježíš
zvítězil nad smrtí stejně, jako nad zimou každým rokem zvítězí jaro a přijde nový
život.
Krásné prožití Velikonočních svátků v kruhu Vašich nejbližších a radost a pokoj
vzkříšeného Krista. Martin Monsport
Vážení občané města Příbora, Prchalova a Hájova. S přicházejícím jarem a svátky
velikonočními si Vám dovoluji popřát mnoho zdraví, spokojenosti a načerpání
nových duševních i tělesných sil.
Milí bratři a sestry, každý z nás má svůj malý či větší kříž – neutíkejme od svého
kříže, neboť „Víra se osvědčuje a roste právě ve zkouškách, prožitých s nadějí a
láskou“. I já se snažím s láskou myslet na Vás všechny. Ivana Žárská
Zpravodaj MěO KDU-ČSL Příbor vydává výbor MěO KDU-ČSL Příbor pro vlastní potřebu,
http://www.pribor.kdu.cz. Zodpovědná osoba Jan Monsport. Náklad 60 výtisků, neprodejné.
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