Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.
V uplynulém druhém čtvrtletí roku 2016 jsme prožili dvě významné události v životě
KDU – ČSL. 16. dubna se sešli lidovci z celé České republiky na Velehradě a společně si
připomenuli 60. výročí úmrtí zakladatele Lidové strany Msgr. Jana Šrámka. Toto setkání
bylo uskutečněno pod názvem „ Návrat ke kořenům „Druhé setkání lidovců bylo 4.
června na výstavišti v Brně jako Den KDU – ČSL. Obě uskutečněné akce měly za cíl
posílit lidoveckou rodinu a nasměrovat další kroky stranické činnosti v dnešní
společnosti. Jan Šrámek založil Lidovou stranu, obrazně řečeno zasadil kořeny. Všichni
víme, že z kořenů vyroste strom, z kořenů vyrůstá veškerá vegetace, proto nás současní
představitelé naší strany vedou ke kořenům. Jan Šrámek nehleděl na nepřízeň, s jakou jej
jeho odpůrci často napadali, ale jeho krédem byla slova „kde nejde prosadit dobro,
zamezit zlu. Tato slova jsou aktuální v současné nejen České, ale i celosvětové lidské
společnosti. Každý funkcionář strany, poslanec Parlamentu, Senátu, člen zastupitelstva,
ale i každý člen KDU – ČSL by měl nést tuto myšlenku – kde nejde prosadit dobro,
zamezit zlu. Obracím se na vás všechny – buďme lidovci všude tam, kde jsme postaveni.
Priority KDU – ČSL jsou čím dál tím víc důležitější pro společnost – rodina to je máma,
táta, dítě, ochrana lidského života od početí až k přirozené smrti, ochrana životního
prostředí, zachování a návrat ke křesťanským kořenům. Musím připomenout, že když
jsme v roce 1968 obnovovali činnost Lidové strany v Příboře, také jsme nejdříve sáhli ke
kořenům, to je ke členům, kteří tvořili členskou základnu do roku 1950 a s nimi jsme
rozvíjeli činnost, i když byla v letech sedmdesátých a osmdesátých různě omezována.
Dnes je 27 let od roku 1989. KDU – ČSL potřebuje nové členy, aby i nadále byla do
společnosti přinášena pozitiva, nejen byznys a nepokoj, který společnost ničí. Ve
stanovách KDU – ČSL je stanoveno, že strana vychází v politickém životě z odkazu
evropské křesťanské kultury. Navazuje a rozvíjí humanitní a demokratické tradice naší
společnosti. Je stranou občanů, kteří se nebojí převzít odpovědnost za sebe, za svoji
obec a za stát. Členem strany může být občan České republiky, starší 18 let, který není
členem jiné politické stany.
Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.
Pomozte prosím svým osobním přístupem rozšířit naši členskou základnu. Buďme
vzájemně jeden druhému oporou a jistě se nebudeme muset bát nepřízně společnosti, ale
i výsledku voleb, které jsou před námi.
Přeji vám příjemné prožití letních měsíců, přeji pokoj a radost ve vašich rodinách.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři, milí spoluobčané,
opět vychází další číslo našeho Zpravodaje a mou milou povinností je Vás
informovat o dění v našem městě. Pro naše město je letošní rok úspěšný, jednak jsme
konečně vyhráli titul Historické město roku 2015 a s ním i odměnu ve výši 1 mil. Kč,
která bude použita na rekonstrukci oken na radnici. Dále město obdrželo pamětní list za
zdařilou rekonstrukci Rodného domu S. Freuda v rámci soutěže Cestami proměn.
Ocenění bylo předáno známým architektem Ing. Arch. Pleskotem. V minulých dnech
byl kolega z odboru OISM převzít ocenění za Stavbu roku a to za zahrady u
piaristického kláštera, kterou přihlásila firma NOSTA z Nového Jičína. Rovněž město

získalo dotaci na rekonstrukci kulturního domu a také dotaci na rekonstrukci spodních
piaristických zahrad.
Na posledním zastupitelstva města konaném dne 23. 6. 2016 byla schválena 3.
změna rozpočtu, v rámci které jsou vyčleněny finanční prostředky např. na
rekonstrukci nového hřiště na ul. Erbenové, u technických služeb se buduje nové
workoutové hřiště pro mladé lidí. Určitě jste si všimli, že se rekonstruuje dům č. p. 9,
který je v majetku města a kde by mělo být umístěno turistické informační centrum, až
se vystěhují Vietnamci, kteří se odvolali ke Krajskému soudu. Dále byly vyčleněny
finanční prostředky na zavedení Senior taxi. Senior taxi by mělo být využito seniory,
kteří dosáhnou věku 60 let a nejsou výdělečně činní, nebo také pro držitelé průkazu
ZTP nebo ZTP/P. Senioři budou moci využívat těchto služeb ve městě k návštěvě
lékaře, pošty, hřbitova nebo také na nákupy, do Kopřivnice a Nového Jičína pouze
k návštěvě lékaře nebo do nemocnice. Zavedením této služby se snažíme zpříjemnit
život našim seniorům.
Vážení spoluobčané, v současné době se zabýváme i otázkou rekonstrukce objektu
na ul. Jičínské, který by si zasloužil rovněž obnovu, hledáme možnosti jeho
nejvhodnějšího zafinancováni.
Dále řešíme možnosti využití objektu na ul.
Masarykové a jeho pozemků a zabýváme se budoucími úpravami starého hřbitova.
Úkolů, kterými se každodenně zabýváme je hodně, ne vždy se však všechny podaří
vyřešit, ale určitě se snažíme o to, aby se obyvatelům města zde žilo dobře a bezpečně.
Vážené sestry, vážení bratři, vzhledem k tomu, že se blíží čas prázdnin a dovolených,
tak Vám všem přeji, abyste si je užili, načerpali mnoho sil, odpočinuli si a strávili krásné
chvíle s rodinou.
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

Komise pro městkou památkovou regeneraci:
Bratři a sestry dovolte mi, abych Vás na začátku prázdnin informoval o činnosti
komise pro městskou památkovou rezervaci.
Během posledních měsíců jsme pracovali zejména na problematice žádostí o dotaci
z programu „Dědictví“, které čerpá finanční prostředky z rozpočtu města. Pro tento
rok se zastupitelé rozhodli navýšit tento fond na částku 500 tis. korun. Díky tomuto
navýšení jsme byli schopni podpořit prakticky 12 žádostí našich spoluobčanů. Osobně
mě těší, že se taktéž s částkou 40 tis. korun, dostalo na Římskokatolickou farnost, která
žádala
příspěvek
na
obnovu
části
ohradní
zdi
kolem
fary.
Byli jsme taktéž seznámeni s vítězným projektem lávky přes Lubinu, která jak se
domnívám, bude dalším pěkným počinem v našem městě.
S přáním „Nedovolte, aby Vás ovládl standard“ Váš bratr Standa Štefek.

Kontrolní výbor:
Kontrolní výbor se schází pravidelně 1 x za měsíc. Na jednání dne 5. 4. 2016 člen
KV pan Krišák seznámil členy KV se závěry provedené kontroly o "Vyřizování
stížnosti a petic". Návrhy na opatření nebyly stanoveny a nebyly zjištěny nedostatky.
Další kontrolní výbor proběhl dne 17. 5. 2016. Paní Sklenovská ostatní členy výboru
seznámila s plněním usnesení Rady města Příbora.

Na zatím posledním jednání KV dne 7. 6. 2016 byl schválen plán práce KV na 2.
pololetí roku 2016 a členka KV paní Konečná podala informaci k prováděné kontrole,
týkající se veřejné finanční podpory, grantů, poskytování darů mimo VFP.
Sestry a bratři, dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné, Boží láskou prosluněné
období dovolených a prázdnin.
Jan Monsport

Komise pro občanské záležitosti

Členky komise a subkomise se v uplynulém období věnovaly své činnosti, tedy
návštěvám jubilantů u příležitosti jejich narozenin.
Zároveň proběhla slavnostní akce, při které byli oceněni žáci a studenti příborských
škol a gymnázia za své celoroční úspěchy na poli vzdělávání, sportu, mimoškolních a
dalších aktivit. Ocenění dostali z rukou starosty města děkovný list a jako dárek hrnek
s obrázkem města Příbora a flash disk a samozřejmě byli pozváni se svými učiteli
k malému občerstvení.
Připravující se dvě velké společenské akce pro obyvatele, kteří se v letošním roce
dožívají 70 a 75 let. Obě akce proběhnou v nově otevřeném kulturním domě v Příboře.
V uplynulém období byli také přivítáni malí občánci města Příbora, kteří se narodili
v 1. čtvrtletí letošního roku.
Marie Monsportová

V období července až září 2016 oslaví svá životní jubilea tito naši členové:
Josefa Fialová
Jaroslava Fiebrová
Ludmila Tvarůžková

Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a Božího
požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
V měsíci srpnu se dožívá významného životního jubilea dlouholetá členka výboru
MěO KDU – ČSL v Příboře sestra Jaroslava Fiebrová. Touto cestou jí chceme
poděkovat za veškerou práci, kterou pro naši organizaci vykonala. Do řady dalších let jí
přejeme především zdraví, spokojenost, optimizmus, stálý úsměv na tváři a Boží
požehnání.
Výbor MěO KDU – ČSL Příbor

Plán práce výboru MěO KDU- ČSL v Příboře na 2. pololetí 2016.

Výborové schůze: 16. 8. 2016, 18. 10. 2016, 15. 11. 2016, 13. 12. 2016, vždy v 18. hodin
ve Skautském domě v Příboře.
Členská schůze se bude konat v pondělí 19. září v Piaristickém klášteře v 17.00 hodin.
Na tuto členskou schůzi budete pozváni oběžníkem.
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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