Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.

Polovina roku 2015 je za námi. V našem stranickém životě jsme uskutečnili
výroční členské schůze, konaly se okresní a krajské konference, vyvrcholením byl
sjezd, který se konal ve Zlíně. Všechna tato jednání nebyla jenom stranickým
zasedáním, ale hlavně setkáním lidí, kteří mají stejné smýšlení, mají snahu pro
společnost a pro dobro společnosti obětovat čas, své vědomosti, své znalosti, své
dovednosti. Závěry jsou však zavazující a neodkladné. Vědomí, že jsme se vrátili do
Sněmovny, že jsme členy vládní koalice, nás všechny nutí k vysoké zodpovědnosti za
výsledky naší práce na všech postech, kde jsme postaveni. Voliči v příštích volbách
zhodnotí, jak jsme se zhostili daných úkolů pro dobro společnosti. Proto je našim
úkolem se ze všech sil snažit o rozšíření členské základny a nenechat se zviklat
různými náznaky tak zvané blbé nálady.
Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.
Jsou před námi prázdniny, nastává období dovolených, čas odpočinku. Využijme
všichni toto období k osobnímu odpočinku, načerpejme nové síly pro další období
nejen v osobním životě, ale i ve stranické činnosti. Znovu doporučuji, nenechte si
žádný den otrávit někdy přihlouplým článkem v novinách, či zprávou v televizi. Přeji
Vám příjemné letní měsíce, naplněné sluníčkem a pohodou.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři,

ve dnech 23. – 24. 5.2015 se konal ve Zlíně Sjezd KDU – ČSL. Sjezd byl
volebním sjezdem, na kterém se volilo nové vedení naší strany. Sjezdu za MěO
KDU Příbor se účastnily sestry Dana Forišková a Marie Monsportová. Vzhledem
k tomu, že v současné době má strana ojedinělou pozici, vrátili jsme se zpět do
Poslanecké sněmovny ČR, posílili jsme v Senátu ČR, zvítězili jsme v komunálních
volbách, tak se sjezdu zúčastnilo mnoho hostů, včetně premiéra ČR Bohuslava
Sobotky. Dalšími hosty byli místopředseda ANO Faltýnek, předseda TOP 09 K.
Schwanzeger, předseda ODS P. Fiala, a zahraniční hosté, např. předseda KDH
Slovenska Filgus, představitelé z Rakouska a Německa.
Sjezdu se zúčastnilo celkem 254 delegátů z 285 pozvaných. Předseda strany Pavel
Bělobrádek vystoupil se zprávou, ve které vyzdvihl tři cíle, které jsme si stanovili ve
Žďáru, a které jsme splnili. Došlo k finanční i personální stabilizaci strany, jsme
stranou bez dluhů a naopak peníze investujeme a šetříme, dokázali jsme naši stranu
personálně omladit a rozšířit náš záběr.
Dále jsme zabránili propadu KDU-ČSL do politické nicoty, naše značka
nezmizela, byli jsme aktivní i mimo Sněmovnu. Nakonec jsme splnili i poslední cíl,
vrátili jsme se do Sněmovny, jako historicky první strana. Svědčí to o našich
hodnotách, stabilitě, o našem pevném zakořenění. Předseda strany rovněž
připomněl, že od minulého sjezdu, který se konal v Olomouci, jsme prošli řadou
volebních zkoušek. Posílili jsme ve volbách do Evropského parlamentu, senátní
volby přinesly 6 nových senátorů v našem klubu a stali jsme se tak druhou
nejúspěšnější stranou, v rámci komunálních voleb jsme získali 4 000 komunálních
zastupitelů a opět jsme se umístili na první pozici co do absolutního počtu mandátů
a posílili jsme oproti roku 2010. V nejdůležitějších volbách za uplynulé dva roky

jsme dokázali znovu konsolidovat náš potenciál, přidat k němu nové voliče a vrátit
se do Sněmovny. Následně předseda připomenul, že jsme stranou s jasnými
hodnotami a pevně ukotveným dlouhodobým programem, že se v koalici důsledně
držíme toho, co bylo dohodnuto, co slíbíme, to platí. Závěrem řekl, že KDU-ČSL
je stranou, která se dokázala vyrovnat s vlastní minulostí. Držíme se našich hodnot
a umíme je znovu vhodně interpretovat. Následoval blok voleb. První volbou byla
volba za předsedu KDU-ČSL, jediným kandidátem byl P. Bělobrádek, který byl
zvolen 251 hlasy.
Na 1. místopředsedu kandidovali, 2 kandidáti a to M. Jurečka a M. Rovenský.
Vítězem se stal M. Jurečka se 148 hlasy. Následně se volili místopředsedové, o post
místopředsedy se ucházelo 10 kandidátů. Byli zvoleni tito kandidáti: br. J. Bartošek,
br. O. Benešík, br. J. Mihola. s. Z. Rothová.
Do Celostátního výboru byl zvolen br. Jiří Carbol, senátor a předseda KV
KDU-ČSL, do Celostátní konference byl za okres Nový Jičín zvolen br. Václav
Pomikálek, předseda OV KDU-ČSL. Do celostátní Revizní komise byla za
Moravskoslezský kraj zvolena Marie Monsportová.
Nově zvolený předseda KDU-ČSL poděkoval všem delegátům za zvolení a
nastínil směr strany do roku 2017, kdy by se měly konat volby do Poslanecké
sněmovny ČR. Hovořil o tom, že jsme křesťanskodemokratickou, konzervativní
stranou s téměř stoletou historií, ale zároveň jsme stranou moderní a otevřenou.
Našim vůdčím principem, který vychází z křesťanských hodnot a principů je
odpovědná solidarita, to pro nás znamená podporovat pracující rodiče s dětmi,
mezigenerační solidaritu, vládu práva a rovnost před zákonem, udržitelné veřejné
finance, vzdělání a vědu, drobné a střední podnikání, rozvoj regionů a ochranu
krajiny, zachování kulturního dědictví, kvalitní domácí potraviny a také aktivní
přístup k EU a NATO.
Dana Forišková, místostarosta města

Vážené dámy, vážení pánové, bratři a sestry.

Chtěl bych Vás všechny pozdravit a krátce informovat ohledně dění
v Zastupitelstvu města a musím říct, že to není v dnešní době práce vůbec
jednoduchá. Ať se člověk rozhodne tak anebo tak, vždycky se všechno může
upravit a v „médiích“ pozměnit a prezentovat tak, jak někomu možná vyhovuje.
Příkladem toho je článek, který napsal pan MUDr. Krkoška (ODS) do Měsíčníku
města s názvem „Obava z volby předsedkyně Kontrolního Výboru“. Chtěl bych
Vám říct, že tento článek se v žádném případě nezakládá na pravdě a níže
přikládám zdůvodnění svého tvrzení. Podobný článek jsme vložili i na stránky
MěO KDU-ČSL Příbor, ale protože ne všichni se na naše stránky můžete podívat,
tak alespoň stručně uvádím body, ve kterých pan doktor Krkoška nepodal
občanům pravdivé informace…. Paní Jana Svobodová dostala při volbě předsedy
Kontrolního výboru tři hlasy zastupitelů KDU-ČSL. Pan Krkoška ale ve svém
článku napsal, že paní Svobodová nebyla zvolena hlasy „koalice“, což není
pravda!! Kdyby totiž byli všichni zástupci ODS, NEZÁVISLÝCH a TOP 09 na
jednání ZM přítomni, paní Svobodová by byla, spolu s našimi třemi hlasy zvolena.
Pan Krkoška dále uvedl, že současné Radě a vedení města tento stav vyhovuje, ale
já Vám mohu říct, že náš klub za KDU – ČSL si byl velmi dobře vědom toho, že

od února Kontrolní výbor nepracuje a proto jsme našimi hlasy podpořili paní Janu
Svobodovou. Jak jsem napsal výše - kdyby na jednání ZM byli přítomni všichni
zástupci „opozičních stran“, paní Svobodová by byla s přehledem (s hlasy KDUČSL) předsedkyní KV zvolena. Urážení Rady města, že Rada města je slabá a
alibistická - toto raději nebudu komentovat a nevím, kde pan doktor Krkoška čerpal
informace k těmto tvrdým a myslím i velmi urážejícím slovům…. A ještě jedna malá
poznámka k výše uvedenému – někdy mně to v tom našem malém městečku
připadá, že se někteří chtějí neustále zviditelňovat a je jim úplně jedno, jakou cestu a
formu k tomu zvolí a vůbec nepřemýšlí, že tím mohou jiným ublížit....
Na závěr chci říct, že nás článek pana Krkošky opravdu velmi zneklidnil a
zamrzel, ale panu doktorovi Krkoškovi jsme napsali na závěr toto – nechme
zbytečných hádek, napadání, urážek a pojďme společně pracovat pro naše město!
Martin Monsport, zastupitel města

Připravujeme:

Ve dnech 21. a 22. srpna 2015 připravujeme zájezd na Jižní Moravu, s výjezdem
do Rakouska. Navštívíme Benediktinské Opatství v Rajhradě, zhlédneme
pamětihodnosti v Mikulově, kde bude také nocleh, a vyjedeme do Rakouska. Zde
navštívíme poutní místo Maria Dreichein a na zpáteční cestě se zastavíme ve
Znojmě. Cena je 1. 600,- Kč. Prosím Vás, kdo máte zájem zúčastnit se zájezdu,
přihlaste se nejpozději do 15. 7. 2015, u předsedy naší organizace.
Připomínáme, že ve dnech 11. až 13. září proběhnou v našem městě Dny
otevřených dveří kulturních památek.
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

Z kulturní činnosti:

Koncertem duchovní hudby ve farním kostele Narození Panny Marie 8. 5. 2015,
jsme oslavili Svátek matek. Koncert měl vysokou uměleckou úroveň. Účinkující byli
odměněni spontánním potleskem a spokojeností přítomných. Koncert byl
důstojným dárkem a poděkováním maminkám a babičkám za jejich starost, lásku a
obětavost pro své nejbližší.
V sobotu 16. 5. 2015, se konala již čtrnáctá mariánská pouť Okresní organizace
KDU-ČSL. Tentokrát na poutní místo Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách.
Po mši svaté jsme navštívili Jiříkov-Pradědovu galerii. Zájezd splnil i další úkol a to
je setkání členů KDU-ČSL z různých organizací i jinak než na výborových nebo
členských schůzích. Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

V období července až září 2015 oslaví svá životní jubilea
tito naši členové:
Ludmila Křenková
Ludmila Tvarůžková

Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody,
spokojenosti a Božího požehnání.
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.
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