Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.

Většina z nás si povzdechne s poznámkou, jak ten čas letí, již zase máme měsíc
březen, konec prvního čtvrtletí roku 2016. A to jsme ještě měli jeden den navíc. My jsme
ten den 29. února 2016, v naší organizaci KDU – ČSL v Příboře využili a setkali jsme se
na hodnotící členské schůzi v zasedací místnosti piaristického kláštera. Přivítali jsme
hosty – pana Petra Orla vedoucího Záchranné stanice v Bartošovicích, který se nám
představil jako společný kandidát strany Zelených a KDU – ČSL pro volby do Senátu,
Jiřího Navrátila – krajského tajemníka KDU-ČSL, Ing. Lucii Jurkovou, pracovnici
Okresní kanceláře KDU – ČSL v Novém Jičíně a Ing. Danu Foriškovou, místostarostku
města Příbora. Také jsme přivítali zástupce místní organizace KDU – ČSL Kateřince Trnávka.
Ve zprávě o činnosti naší organizace byla vyzdvižena myšlenka, že loňský rok byl
rokem stranického setkávání, ať to výroční členské schůze, okresní a krajské konference
a vše vyústilo jednáním sjezdu KDU – ČSL ve Zlíně. Zpráva také ukázala, že všichni, jak
členové organizace, členové zastupitelstva, rady, členové komisí a výborů vytváříme tým
lidí, kteří prosazují naše priority a náš volební program a tím také se připravují volby
v roce 2018. Všem Vám patří upřímný dík.
V průběhu jednání byl také přečten dopis předsedy KDU – ČSL Pavla Bělobrádka
k připravovaným volbám do Krajského zastupitelstva a v našem volebním okrsku i do
Senátu. Jak jsem již uvedl, do Senátu máme společného kandidáta se stranou Zelených
pana Petra Orla. Kandidátní listina do krajských voleb je již také připravena. Při
rozhodování zvažte prosím všechny klady a zápory jednotlivých kandidátů, ale
nejdůležitější je jít k volbám. Jít k volbám znamená, že chci svým hlasem podpořit
dobro pro společnost. Když k volbám nejdu, zahazuji svou možnost změnit situaci,
která se mi nelíbí. Dopis Pavla Bělobrádka končí slovy – Jsem si jist, že jako vždy se
v krajských volbách můžeme spolehnout na Vás naše členy. Jsem si jist, že tak jako vždy
odvedete tvrdou a kvalitní práci. Jsem si jist, že jako vždy potáhneme za jeden provaz.
S těmito slovy našeho předsedy jistě všichni souhlasíme a věřím, že je společně
naplníme.
Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.
Jsme v těsné blízkosti největších křesťanských svátků, svátků velikonočních.
Prožijme je v té nejlepší rodinné atmosféře. Naše společnost nám je představuje jako
svátky jara. Pro nás to jsou také svátky naděje, že tak jako Kristus prošel utrpením a smrt
překonal slavným vzkříšením, tak i pro nás je nadějí a jistotou, že zlo, které je ve světě,
bude překonáno vítězstvím dobra a spravedlnosti. Přeji Vám radostné a požehnané
velikonoční svátky, naplněné pokojem a Božím požehnáním.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři,

ráda bych Vás seznámila s nejdůležitějšími událostmi ve městě, Jistě jste si všimli, že se
již dokončuje rekonstrukce kulturního domu, která by měla být hotova k 30. květnu
2016. Slavnostní otevření kulturního domu jsme naplánovali na termín 3. září 2016, kdy
budeme ve městě oslavovat Dny evropského kulturního dědictví spojené se 765 let od
založení města Příbora. Podrobný program oslav se nyní připravuje, ale určitě se budete
mít na co těšit. Rovněž jsme již ve městě začali s bouráním starého domečku, který se
nacházel v dolní části piaristických zahrad, neboť v rozpočtu je naplánována finanční

částka na výstavbu nových WC a vstupu do zahrad od náměstí. V důsledku toho se
bude opravovat i ulice Karla Čapka.
Rovněž v rozpočtu města je zahrnuta finanční částka na rekonstrukci objektu
bývalé prodejny, aby i občané Prchalova získali kulturní stánek.
V dubnu budeme slavit Dny historických sídel a měst, na který se připravuje bohatý
program. Samozřejmě, že i na letošní rok jsou naplánované kulturní akce pro občany
města a jeho návštěvníky. Po otevření KD se ještě tyto akce rozšíří.
Vážení spoluobčané, snažíme se ve městě Vám zpříjemnit život a chceme, aby bylo
ve městě i bezpečno. Samozřejmě, že vše nejde zrealizovat ihned, někdy nám brání
majetkoprávní záležitosti a v mnoha případech jsou to finanční prostředky, které
rovněž ve městě scházejí. Stojí před námi spousta problémů, které budeme muset ještě
vyřešit, ale snad budeme mít dostatek sil a zdraví, abychom vše zvládli.
Chtěla bych Vám všem poděkovat za to, co pro město děláte a budu se těšit na další
Vaše názory a podněty.
Vážené sestry, vážení bratři, přeji Vám milostiplné a požehnané svátky Velikonoční,
prožité v kruhu nejbližších a radost a pokoj ze vzkříšeného Krista
Ing. Dana Forišková, PhD., místostarostka města

Komise pro městkou památkovou regeneraci:

Během posledního období zimních měsíců komise MPR řešila rozdělení dotací z
ministerstva kultury z programu "Regenerace 2016". V našem městě bylo přihlášeno
více jak 10 projektů, nicméně do konečného přerozdělování finančních prostředků v
celkovém objemu cca 1.6 mil. korun se dostalo 7 vlastníků. Ti dodali v potřebné lhůtě
požadované dokumenty.
Mám velkou radost, že největším příjemcem dotace bude Římskokatolická farnost,
konkrétně projekt restaurování varhaní skříně v kostele sv. Valentina. Jedná se o částku
něco málo přes jeden milión korun. Dalším úspěchem je získání prostředků z rozpočtu
města na vybudování mříže zádveří v kostele sv. Valentina.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zasloužili o
uvedené počiny. Nicméně i přes tyto jistě pěkné úspěchy nezapomínejme, že naší
pravou radostí je jistota velikonočního vzkříšení! Nedovolme, aby nás ovládl standard!
Stanislav Štefek

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 sobotu 7. května 2016, 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

Z kulturní činnosti:

V sobotu 6. února 2016, 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. Ohlas návštěvníků byl

příznivý, což bylo odměnou pro nás, kteří jsme ples připravovali. Děkuji touto cestou
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a průběhu plesu.
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

V období dubna až června 2016 oslaví svá životní jubilea tito naši členové:
Dana Forišková
Marta Fridrichová
Marie Tobiczyková
Marie Gilarová
Marie Šimíčková
Zdenek Šimíček
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a Božího
požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
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V květnových dnech se dožívá významného životního jubilea místostarostka města
Příbora a místopředsedkyně MěO KDU-ČSL v Příboře, Okresního a Krajského výboru
sestra Ing. Dana Forišková, PhD. Za veškerou činnost jí srdečně děkujeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví, optimismus, úsměv na tváři a Boží požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
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.
Přeji Vám všem víru, že zlo bude poraženo, naději v dobro na celém světě a hlavně
Vám přeji lásku, bez které všechno na světě ztrácí smysl....
Krásné prožití Velikonočních svátků v kruhu Vašich nejbližších a radost a pokoj
vzkříšeného Krista.
Martin Monsport
Vážení občané města Příbora, bratři a sestry. Dovolte mi, abych poděkovala Vám všem,
kteří jste se mnou sdíleli smutné období, kdy mi zamřela maminka. Právě v tomto čase,
jsme zvláště vděčni za víru a slova naděje: „Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých,
pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.“
(1 Te 4,14)
Proto i já Vám přeji požehnané velikonoční svátky plné radosti a nové naděje.
Ivana Žárská

Požehnané, pokojné a radostné prožití velikonočních svátků v kruhu vašich
blízkých přeje Vám i všem Vašim blízkým Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
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.

Ať slavné Kristovo vzkříšení
naši tmu ve světlo promění
Ť

