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Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.
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Dovolte mi, abych Vás poprvé pozdravil jako Váš předseda. Chtěl bych Vám na prvním místě poděkovat za
důvěru, kterou jsem od vás ve volbách dostal a zároveň vás poprosit o pomoc a spolupráci v práci která nás čeká.
Slibuji Vám, že se budu snažit s maximálním nasazením bojovat za křesťanské hodnoty, na kterých je naše strana
založena. Prioritou pro mě je podpora rodiny a života, od jeho početí až po přirozený konec.
Jsem si vědom, že jsou před námi měsíce a roky tvrdé práce. Prakticky každý rok, včetně toho letošního, nás čekají
volby. Je na nás, jak si bude KDU – ČSL v Příboře stát. Jsem přesvědčen, že můžeme společně uspět! Naše síla je
v široké členské základně a Vaší ochotě pracovat pro ostatní, pro společnost, mnohdy nezištně, bez nároku na
odměnu. Pevné zakotvení však musíme mít jednoznačně v naší víře v Boha. Domnívám se, že jen tak můžeme
s odvahou vstoupit do věcí nových, nevyzkoušených. Že se „nemusíme obávat“ o zítřek, protože jsme naši naději
vložili do Hospodina.
Jak jistě víte, jsou letos před námi volby do poslanecké sněmovny a KDU – ČSL půjde do těchto voleb s největší
pravděpodobností v koalici se Starosty a Nezávislými. Naše postoje ohledně koalice jsme si jasně sdělili, vše jsme
diskutovali s vyššími orgány a demokraticky byl Celostátní konferencí odhlasován souhlas se vznikem koalice.
V tuto chvíli je potřeba řádně položit ruku na pluh, začít pracovat a nedívat se zpět. Prosím Vás, abyste ve svých
rodinách, mezi přáteli, spolupracovníky, prostě všude tam kde nás život přivádí, trpělivě naslouchali a vysvětlovali.
Právě k tomu nám má pomoci osobní dopis předsedy strany Pavla Bělobrádka, který jste v minulých dnech
obdrželi.
Milí přátelé, s pokorou a úctou vstupuji do prvního roku naši spolupráce jako Váš předseda. Přeji si, aby naše práce
byla viditelným ukazatelem našich křesťanských hodnot. Přeji si, abychom si vzájemně naslouchali a podporovali
se. Přeji si, aby naše krásné město, bylo stále lepším místem pro život. Společně to můžeme dokázat!
Požehané dny v jistotě velikonočního vzkříšení!
Stanislav Štefek, DiS., předseda MO
Příbor

Z našeho města

V tomto čísle našeho Zpravodaje bych Vás chtěla seznámit s investičními akcemi, které město pro Vás občany
v tomto roce při připravilo. V současné době jsou realizovány a také zahrnuty i v rozpočtu města následující
investiční akce. Jedná se o rekonstrukci chodníků na sídlišti Benátky – jedná se o kompletní rekonstrukci
zpevněných ploch bazénů osvětlení. Náklady na tuto akci jsou ve výši 6,97 mil. Kč. Tato akce by měla být
dokončena k 30. 6. 2017.
Další akci je rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti Benátky – jedná se komplexní rekonstrukci původních
rozvodů, včetně svítidel v nákladech 2,97 mil. Kč. Následující akci je rekonstrukce ulice Úzké – bude se zde
upravovat povrch a odvodnění dešťových vod v úseku mezi ulicemi Kašnice a Smetanovou. Náklady jsou ve
finančním objemu 1,15 mil. Kč. Dojde rovněž k rekonstrukci chodníků naúpravy v areálu na koupališti –
rekonstrukce zpevněných ploch kolem bazénů, kanalizace a doplnění herních prvků v objemu 2,19 mil. Kč.
Velmi důležité je, že konečně bude provedena rekonstrukce objektu č. p. 245 a č. p. 247 na ulici Jičínské,
v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Tento nemůže být definitivně dokončen pro absenci
vyjádření orgánu památkové péče, který se negativně vyjádřil k návrhu zateplení objektu. Náklady budou známy po
ukončení výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že město Příbor chce prodávat pozemky k zástavbě rodinných
domů, tak v současné době se připravují inženýrské sítě pro tyto rodinné domy. Připravuje se i rekonstrukce lávky
přes řeku Lubinu a v důsledku toho i rekonstrukce parčíku u lávky. V rozpočtu jsou zahrnuty i finanční prostředky
na nové herní prvky, na vypracování projektové dokumentace na vybudování multifunkčního hřiště v Klokočově.
Samozřejmě, že se chystají i další projekty.
Vážení spoluobčané z tohoto výčtu akcí je vidět, že jsou to akce finančně náročné, ale snažíme se Vám
zpříjemnit život v našem malebném městě.
Ing. Dana Forišková, PhD., místostarostka města

Oprava varhan v kostele sv. Valentina

Chtěl bych Vás informovat o dalších pracích týkajících se opravy varhan v kostele sv. Valentina. Proběhly již
práce restaurování polychromie a restaurování truhlářské podstaty varhanní skříně. Na uvedené restaurátorské
práce jsme čerpali dotaci Ministerstva kultury ČR v částce 1.027.283,50 Kč. Práce byly prováděny v průběhu

měsíce srpna až prosince 2016 a práce prováděli Ak.malíř Peter Stirber – restaurátor polychromie a Boris Mettler –
restaurátor truhlářské podstaty. Pokračují také práce na varhanním stroji a v polovině března 2017 byly vyrobeny a
odzkoušeny již všechny kovové píšťaly. A tak jediné, co zatím z píšťal není vyrobeno, jsou dřevěné píšťaly pro
positiv a hlavní stroj, ale i na těch se velmi intenzivně pracuje. Také byly již dokončeny práce a byla postavena nová
měchová konstrukce. Pilně se pracuje naokožení měchů a do konce března 2017 budou hotovy všechny tři nové
měchy. Do konce března bude také kompletně postavena ve varhanářské dílně v Bílsku varhanní skříň včetně
„vrchních čepic“ a v tomto stavu by varhany měly setrvat až do rozebrání a převozu zpět do Příbora. Také bychom
Vás chtěli informovat o chystaném projektu „Adopce píšťal“, kdy si případní zájemci budou moci adoptovat
píšťalu a podpořit finanční částkou toto velké dílo. Podrobnější informace k „Adopci píšťal“ Vám budou sděleny
v průběhu měsíce dubna 2017. S Boží pomocí očekáváme ukončení všech prací v červnu 2018.
Děkuji všem za Vaši pomoc a podporu.
Martin Monsport, DiS.

Ohlédnutí za naší činností

Ráda bych Vás informovala o připomenutí jedné oslavy a to – 60. výročí „Vítání občánků“. O historii tohoto
slavnostního aktu jsme si mohli přečíst v březnovém měsíčníku.
V neděli 26. března 2017 se konala tradiční slavnost Vítání občánků. Úvod této slavnosti patřil dvěma pánům –
prvním občánkům, kteří se stali před 60. léty „průkopníky“ tohoto obřadu. Po pěkném kulturním programu dětí ze
ZŠ na Jičínské ulici byly pro oba pány připraveny malé dárečky a pamětní kniha Města Příbora, ve které bude jejich
podpis připomínat oslavu 60. výročí vítání občánků v Příboře.
Výročí, které je umocněno tím, že Vítání občánků se stalo významnou a vyhledávanou slavností nejen pro
rodiče, ale často i pro celé rodiny malého občánka.
Ivana Žárská

Duchovní zamyšlení

Velikonoce - pro křesťany největší svátky v roce, připomínající smrt a slavné zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše
Krista. Společnost slaví svátky jara, pomlázku, probuzení života v přírodě.
Je v tomto nějaký rozdíl? Vzkříšení je přece navrácení života. Po beznaději křížové cesty, ukřižování, smrti a
uložení mrtvého Kristova těla do hrobu se i apoštolové, kteří byli svědky Kristových zázraků, ptají, co bude dál. V
této chvíli je pro ně situace takřka bezvýchodná.
I my se někdy ptáme, co bude dál, v tomto našem světe, v naší společnosti, v naší rodině. Kde hledat posilu.
Tady je jednoznačná odpověď. Ve zmrtvýchvstalém Kristu. I pro apoštoly bylo nedělní ráno opět návratem k
naději.
Vzkříšení je často znázorněno světlem v podobě slunce. Právě světlo je hlavním symbolem velikonoc. Ne tma
hrobu, ale světlo vzkříšení. Toto světlo již dvatisíce let dokazuje Kristova slova, Já jsem vzkříšení a život. Až
budeme o velikonocích zpívat ono slavnostní Aleluja ať je v tomto zvolání opravdová a upřímná radost. Nesme
tuto radost velikonoc do našich rodin, do společnosti, na naše pracoviště.Přeji Vám všem radostné a požehnané
velikonoční svátky.
Ing. Jan Monsport

Vážení spoluobčané, vážené sestry a vážení bratři,

ve velikonočním tajemství jsou dvě hlediska: Svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu, svým vzkříšením nám
sjednává přístup k novému životu. Proto v tomto jarním čase načerpejme novou energii, která nám bude přinášet
radost a dobrou náladu. Přeji Vám krásné a požehnané velikonoční svátky plné radosti a nového života.
Za Klub zastupitelů KDU – ČSL, Ing. Dana Forišková, PhD.

V období dubna až června 2017 oslaví svá životní jubilea tito naši členové:

Jan Fiala
Marta Fridrichová
Marie Gilarová
Vladimíra Greinerová
Václav Pustějovský
Marie Šimíčková
Marie Tobiczyková

Do dalších let jim přejeme hojnost Božích milostí, zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.

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