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Slovo předsedy
Milé sestry a bratři! Setkáváme se letos poprvé prostřednictvím našeho příborského zpravodaje. Věřím, že tak jako příroda,
se postupně „probouzíme“ ze zimní letargie také my. V naší společnosti se odehrálo mnoho událostí. Je na pováženou, že
mnohé z nich ohrožují základní principy demokracie. Mám zejména na mysli skutečnost, že se normou stává používání lží,
polopravd a mýtů k dosažení svých cílů a to nejen politických. Na tuto skutečnost však nesmíme rezignovat! Není možné
relativizovat zlo minulosti ani chyby současnosti. Zejména my mladí a naše děti potřebujeme od Vás starších slyšet „jak to
tehdy bylo“, protože kdo nepochopil minulost, není schopen pochopit přítomnost. A díky těmto zkušenostem si můžeme
být jisti, že naše orientace je správná.
Každý večer chtějí naši synové pořád dokola poslouchat, jaké to bylo, když byla babička i dědeček ještě malí… A jak na
svátek sv. Mikuláše přišli čerti, kteří byli tak zlí, že holýma rukama vytahovali uhlí z pece… a minulý týden po „tradiční
večerní povídce“ řekne dvouletý František: „Tatínku pomodlíme se, aby už to ti čerti nedělali a byli hodní “…
A mi došlo, že to je jasný recept. Nejen naší vírou, ale také konkrétními skutky se musíme snažit bojovat proti lži a
přetvářce. A taky blbé náladě. Vždyť víme, komu jsme uvěřili. Srov.2 Tim 12
Prosím Vás nepopřávejte sluchu mediím s pochybným obsahem např. TV Barrandov, dezinformačním webům jako jsou
parlamentní listy, bulvárnímu tisku - Blesk a jiné.
Přeji Vám požehnané velikonoční svátky a vše dobré!
Stanislav Štefek, předseda MěO KDU-ČSL Příbor

Zprávy z města…
Vážené sestry, vážení bratři, již máme pomalu třetí měsíc nového roku za sebou a blíží se velikonoční svátky a dovolte
mně, abych Vás opět seznámila jednak s investičními akcemi, na kterých se pracuje, nebo se již připravují, se schváleným I.
rozpočtovým opatřením rozpočtu našeho města a s nejbližšími kulturními akcemi, které pro Vás připravujeme.
V měsíci dubnu letošního roku by se mělo začít s výstavbou nové lávky přes řeku Lubinu a tato akce by měla být
dokončena začátkem listopadu. Po dokončení výstavby nové lávky dojde k revitalizaci parku okolo řeky Lubiny. Bude to
určitě zajímavá akce a všichni se můžeme těšit na podobu nové lávky. Rovněž se bude ve městě rekonstruovat další chodník,
a sice na ulici Sv. Čecha a také na ul. Štramberské. Opravuje se vstup do městského parku, tyto práce byly započaty již ke
konci roku a budou pokračovat i nyní, aby akce byla dokončena. Tento vstup bude velmi pěkný a práce na rekonstrukci
městského parku by měly pokračovat i v dalším volebním období. Jistě víte, že rekonstruujeme objekt na ul. Jičínská 247,
kde se vyskytly problémy, a stavba musela být zastavena. V současné době se pro zastupitelé připravují varianty dalšího řešení.
V následujícím Zpravodaji Vás budu informovat. Na zastupitelstvu konaném dne 21. 3. jsme schválili výstavbu 36 stavebních
pozemků za cenu 1090 Kč u pozemků a jejich částí bez dotčení ochranným pásmem + DPH v zákonné výši. Jako způsob
prodeje bylo schváleno veřejné licitační řízení a schválili jsme předmět prodeje nemovitosti na právo stavby a samotný
pozemek. Rovněž jsme schválili Manuál regulativů zástavby tak, aby tato lokalita byla z pohledového hlediska působivá. Nyní
se začíná pracovat na pravidlech prodeje nemovitostí. Rovněž jsme se zabývali i podobou funkčního a provozního rozložení
ploch na městském koupališti, kde by v budoucnu mělo dojít k určitému přeskupení prvků a vybudování řádného
parkovacího stání. V letošním roce dojde i k revitalizaci našich škol, kdy na ZŠ na ul. Jičínská se budou měnit v letošním roce
okna v zadním traktu a také se bude provádět oprava zadní fasády. Na ZŠ npor. Loma se bude budovat výtah, neboť ve
městě budujeme bezbariérovou trasu, která souvisí i s budováním výtahu na úřadě. Ve městě máme připraveny další investiční
akce a jsou podány žádosti o dotace, z kterých chceme tyto akce financovat. Z hlediska kulturních akcí má město pro Vás
občany již připraven opět bohatý kulturní program. Již na 1. dubna se chystá slavnostní otevření piaristických zahrad a na 30.
dubna slet čarodějnic, obě akce jsou pro celou rodinu. Rovněž se připravujeme na oslavu Dne dětí. Samozřejmostí jsou
divadelní představení a koncerty v našem KD.
Vážení spoluobčané, chci Vám popřát příjemné prožití velikonočních svátků a krásné jarní dny prozářené sluncem,
rozkvétající přírodou a dobrými mezilidskými vztahy.
Dana Forišková, místostarostka města, místopředsedkyně MěO KDU-ČSL Příbor

Zpráva ze zasedání Krajského výboru KDU-ČSL
Krajský výbor KDU-ČSL zasedal v roce 2018 třikrát, ve svém programu se zabývá kontrolou plnění rozpočtu za rok 2018
a schválení rozpočtu na rok 2018 včetně volebních nákladů.
Schůze KV se zúčastnil i místopředseda KDU-ČSL br. Marian Jurečka, který informoval o povolebním vyjednávání o
sestavení vlády. Krajský výbor doporučil CV, aby jednal uvážlivě na základě vzniklých možnosti o vyjednávání. Je velmi
nutná vnitrostranická komunikace prostřednictvím Moje KDU k vzniklé situaci. Programová konference KDU-ČSL
proběhne v MSK 12. 5. 2018, z Příborské organizace se jí budou účastnit 3 členové. Jejím obsahem má být prodiskutování
základních témat KDU-ČSL v souvislosti s podzimními volbami. KV projednával také senátní volby a přípravu v obvodech,
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kde budou volby do senátu probíhat. V našem volebním obvodě volby nebudou probíhat. Schůze KV se účastnili stávající
europoslanci ses. Šojdrová, br. Svoboda a Zdechovský. Seznámili nás se svojí dosavadní prací a představili svou vizi v případě,
že budou zvoleni do EP.
DEN KDU-ČSL bude v Ostravě 9. 6. 2018. Jedná se o celorepublikovou akci s bohatým programem. Máme příležitost
setkat se s představiteli strany a k vzájemným pohovorům s přáteli a výměně názorů. A ještě jedna věc byla projednávána na
KV a to je přeregistrace členů. Důvodem je, že dle nařízení EU 2016/679 musí mít strana do poloviny roku souhlas všech
členů se zpracováním jejich osobních údajů. Ostatní informace Vám budou předány při podpisu nové přihlášky za člena
strany. Je to jen velmi stručný výpis jednáni KV. Přeji nám všem, aby se nám dařilo plnit úkoly z volebního programu a
abychom co nejlépe uspěli v podzimních komunálních volbách. Jsem členkou CRK a tak se účastním kontrol na ústředí
KDU-ČSL, poslední kontrola byla 8. 3. 2018 na hospodaření strany za rok 2017. Dobrá zpráva je, že jsme hospodařili
s přebytkem a jsme bez dluhu. Dovolím si popřát k následujícím Velikonočním svátkům jejich požehnané prožití. Zdař Bůh.
Marie Monsportová, členka Celostátní revizní komise

Oprava varhan

Všechny píšťaly cínové i dřevěné jsou již vyrobeny (celkem 1021ks píšťal). Chybějící prvky varhanní skříně varhan byly
kompletně doplněny a byl dokončen také positiv (korpus positivu). Byla již dokončena a postavena měchová konstrukce
(sestava 3 klínových měchů). Od německé firmy Ludwig Eisenschmid GmbH byly dodány hotové klaviatury a myslím, že se
podařilo navrhnout velmi krásné a hlavně vhodné kombinace načervenalého a tvrdého dřeva, které se strukturou a barvou
téměř shodují s původními barvami. Korpus klaviatur je z alpského smrku, rámy klaviatur z dubu, celotónový potah je ze
dřeva Jacaranda. Půltóny mají korpus z hrušky a kostěný vrchní potah. V průběhu pondělí 19. 3. 2018 jsme rozmontovali a
naložili na kamión stávající hrací nástroj, který byl převezen do polského města Trzebini, kde je klášter Salvatoriánů a kde
bude náš starý varhanní nástroj dále při bohoslužbách sloužit.
V sobotu 24. 3. 2018 proběhlo rozebrání staré podlahy kůru. Chci poděkovat všem, kteří přišli pomoci na brigádu. Termín
dokončení obnovy podlahy kůru je plánován v průběhu měsíce dubna - května 2018. Od června by již započal návoz
hotových částí nových varhan. Slavnostní žehnání a předání varhan k užívání očekáváme v září 2018. Také bych Vás chtěl
informovat, že je stále možnost přihlásit se k projektu „Adopce píšťal“.
Martin Monsport, varhaník a zastupitel města

Duchovní zamyšlení

Ve většině evropských zemí, stejně jako u nás, lidé Velikonoce slaví, ale stále více ustupuje do pozadí náboženský význam
svátku a všichni se těší spíš na kulinářské speciality a na zábavu. Snad posledními zvyky, které jsme ochotni dodržovat, je
zdobení kraslic a šlehání děvčat vrbovými proutky. Proč vůbec nejsou Velikonoce celospolečensky přijímány tak nadšeně
jako Vánoce? Proč jsou Velikonoce pro většinu lidí jen jarním volnem k dobru? Proč se hlavní křesťanský svátek potýká
s všeobecným a bližším nezájmem a nepochopením, na rozdíl od Vánoc? Co je špatně nebo co my sami děláme špatně, že
na Vánoce se těší snad každý, bez ohledu na svou víru a k Velikonocům vzhlíží oproti tomu jen hrstka "zasvěcených"?
Odpověď není jednoduchá, mám pocit, že i nejeden věřící bere za sváteční čas daleko více Vánoce než období Velikonoc.
Čím to bude? Je zimní čas dlouhých večerů vhodnější ke zklidnění a tichu svátečního okamžiku? Považujeme narození dítěte
za významnější okamžik než chvíli sebeobětování se za druhé? Slyšíme neradi o utrpení a smrti? Nemáme pro spoustu jiných
věcí na jaře na Velikonoce už prostě čas? Chybí nám na Velikonocích tradice vzájemného obdarovávání jako je tomu
v případě Vánoc? Jsou Velikonoce neprodejné z pohledu marketingu obchodních řetězců? Je Ježíš visící zmučený na kříži
méně atraktivní než coby roztomilé děťátko v plenkách?
Zkusme se přátelé v průběhu svatého týdne nad těmito otázkami sami v klidu zamyslet. Co jsou velikonoce pro nás, co
pro nás velikonoce znamenají? Přeji Vám i Vašim rodinám požehnané prožití velikonočních svátků.
Jan Monsport ml., místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

Společenský ples 2018

Dne 3.2. se Kulturní dům v Příbor nesl ve znamení žluto-modrých barev, prostor se zaplnil známými melodiemi a ozdobil
dámami v krásných šatech a pány s elegantních oblecích. Uskutečnil se totiž tradiční lidový ples, kterým každoročně do pestré
nabídky kulturních akcí přispívá místní organizace KDU-ČSL. K potěše uší hrála všem přítomným kapela Ypsilon, známá
po celém okolí svým hudebním umem. Oči dam a nepochybně i pánů se zase mohly kochat dvěma originálními
choreografiemi studentek tanečního oboru příborské Základní umělecké školy. Kdo si chtěl odnést z plesu domů nějakou
vzpomínku, mohl se nechat zvěčnit ve fotokoutku. Dvojice mladých fotografů fotku nejen přímo na místě vytiskla, ale jejím
zakoupením také každý přispěl drobným dílem na krásný projekt Poradna rané péče MATANA, který pomáhá rodinám
s dětmi s vývojovou vadou. O tom že se ples vydařil, svědčil trvale zaplněný taneční parket a spokojené tváře účastníků i
organizátorů. Velké díky všem za pomoc.
Pavla Pavlisková, členka výboru MěO MěO KDU-ČSL Příbor

Co jsme prožili a co nás čeká?
Výbor MěO Příbor za účasti předsedy Pavla Bělobrádka – 19. 2., Členská schůze MěO Příbor za účasti Mariana Jurečky
- 26. 2. 2018;
Oslava Svátku matek 13. a 14. 5. 2018, Svatodušní vajičina od 16 hodin na náměstí a oslavy 50. výročí znovu obnovení
MěO KDU-ČSL Příbor v květnu.
Zpravodaj MěO KDU-ČSL Příbor vydává výbor MěO KDU-ČSL Příbor pro vlastní potřebu, http://www.pribor.kdu.cz.
Zodpovědná osoba Stanislav Štefek. Náklad 60 výtisků, neprodejné.
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