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ZPRAVODAJ
02/2017
Slovo předsedy
Milé sestry a bratři.
Jak jistě víte, rok 2017 je rokem, kdy proběhnou mimořádně důležité parlamentní volby. Tyto
volby bezpochyby určí, jakým směrem se naše země vydá, zda si zachová své demokratické
směřování nebo půjde cestou autokratického řízení jedné strany, respektive jednoho člověka. Zda
bude slušnost a poctivost zásadními hodnotami nebo zvítězí hulvátství a moc peněz. Je naší
povinností udělat maximum pro úspěch v blížících se volbách a řádně se na ně připravit. Proběhly
výroční volební schůze na všech úrovních naši stranické politiky, od MO přes okresní, krajské až
po celostátní sjezd strany. Nastartovali jsme se, uspořádali myšlenky a nasměřovali naši stranickou
činnost do dalších období.
Nicméně tohle je pouze základ, u kterého nesmíme zůstat. Právě v tuto chvíli začíná ta
opravdová práce na volebním výsledku. Ptáte se jaká? Jsem přesvědčen, že základem úspěchu bude
osobní kampaň a diskuze, do kterých se budeme v běžném životě dostávat, ať už v našich rodinách,
mezi přáteli či na pracovištích. Je bezpodmínečně nutné lidem kolem nás vysvětlit proč má smysl
KDU – ČSL, respektive Lidovce a Starosty volit. Je to z toho důvodu, abychom zabránili vládní
spolupráci ANO s komunisty, případně populisty SPD.
Dalším výrazným argumentem je pro rodinná Lidovecká politika, která je jednoznačně
nejpropracovanější ze všech politických stran. Během stávajícího období KDU prosadila zvýšení
daňové slevy na dítě, snížila sazbu DPH na léky a nenahraditelnou umělou výživu pro děti. Zajistili
daňovou slevu pro pracující důchodce a mnoho dalšího. Díky „našim“ ministerstvům se podařilo
stabilizovat a začít rozvíjet kulturu v naši zemi. Výrazně podporujeme české zemědělce.
V neposlední řadě je pak pro KDU – ČSL zásadní investice do vzdělání, vědy a výzkumu, díky
němuž se můžeme stát maximálně konkurenceschopnými. Pokud tyto naše politické cíle
podpoříme morálními hodnotami, slušností a pokorou, věřím, že s Boží pomocí uspějeme. Již dnes
bych Vás rád pozval na pátek 25. 8. 2017 od 15:00 do Piaristických zahrad v Příboře, kde se
uskuteční akce KDU – ČSL Den pro rodinu, den pro Příbor! Můžete se těšit na bohatý program
pro děti, soutěže skákací hrad, vystoupení cimbálové muziky, místní gastronomické speciality a
mnoho dalšího. Taktéž se budete moci potkat s lídry naši kandidátky do parlamentních voleb.
Vážené sestry a bratři, jménem výboru MěO KDU – ČSL Příbor Vám přeji požehnané prožití
dovolených a prázdnin.
Stanislav Štefek
„Šťastný je, kdo leží na zelené louce ve vysoké trávě, kope do vzduchu nohama, vnímá vůni květin, nechává si
větrem pročesávat vlasy, hledí, jak nad ním táhnou mraky a do daleka sní.“
P. Adalbert Balling
Výroční členská schůze MěO Příbor
Rok 2017 je rokem, kdy proběhnou parlamentní volby. Každá politická strana, která chce ve
volbách uspět, musí se na volby co nejlépe připravit. A příprava je nutná od základu – tedy od
jednotlivých místních organizací.
Naše městská organizace KDU – ČSL Příbor uskutečnila výroční členskou schůzi již 23. 1. 2017
v Kulturním domě v Příboře. Zprávu o činnosti za poslední volební období přednesl předseda
organizace br. Jan Monsport. Zhodnotil práci výboru naší organizace, práci členů zastupitelstva
města, členů komisí rady a zastupitelstva města Příbora. Poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem přičinili o řádný a úspěšný chod naší organizace, nejen po stranické linii, ale pro
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celospolečenské aktivity. Byly provedeny volby předsedy, místopředsedů a členů výboru
organizace.
Novým předsedou byl zvolen br. Stanislav Štefek DiS., prvním místopředsedou br. Ing. Jan
Monsport a Ing. Dana Forišková další místopředsedkyní. Dále byli zvoleni delegáti na okresní
konferenci navrženi delegáti na krajskou konferenci a sjezd strany. Výroční členská schůze také
schválila připojení MO KDU – ČSL Trnávka – Kateřinice s MěO KDU – ČSL Příbor. Hlavním
bodem usnesení výroční členské schůze je péče o rozšiřování členské základny.
Jan Monsport
Okresní konference
Dne 6. 4. 2017 se v novém Kulturním domě v Příboře konala Okresní konference KDU-ČSL.
Tato konference byla volební, kde se volil okresní výbor, jeho předseda, místopředsedové,
předsednictvo, předseda a členové Okresní revizní komise a delegáti do Krajské konference na
Sjezd KDU-ČSL ČR. Předsedou OV KDU-ČSL byl zvolen br. Václav Pomikálek.
První místopředsedkyní sestra Dana Forišková, dále Jiří Navrátil a Jaroslav Šula. Do
předsednictva OV byl zvolen náš br. A předseda místní organizace br. Stanislav Štefek. Předsedkyní
Okresní revizní komise byla zvolena sestra Marie Monsportová, která byla navržena novým
okresním předsedou do Krajské revizní komise, kde byla zvolena předsedkyní této komise, dále
byla zvolena do Celostátní revizní komise.
Konference proběhla v dobré náladě a bez problémů, všem delegátům se v Příboře moc líbilo.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě konference podíleli a popřát všem
zvoleným mnoho úspěchů v nových funkcích.
Ludmila Štůsková
Krajská konference
V sobotu 13. května se ve Frýdku Místku uskutečnila krajská konference KDU – ČSL, která
byla konferencí volební. Naši příborskou organizaci zastupovaly sestry Dana Forišková a Marie
Monsportová. Mimo vystoupení hostů z řad našich čelních politiků bylo jedním z důležitých témat
řádné a úspěšné uchopení volební koalice se Starosty a nezávislými. Předsedou krajské organizace
se opětovně stal bratr Jiří Carbol. Místopředsedové jsou pak zastoupeni vždy po jednom z každého
okresu. Za Nový Jičín je to bratr Jiří Navrátil, současný náměstek hejtmana MSK. Do krajského
výboru byla zvolena naše sestra Dana. Sestra Marie Monsportová byla zvolena do funkce
předsedkyně krajské revizní komise. Oběma ženám ze srdce gratulujeme a přejeme mnoho zdaru
v práci.
Stanislav Štefek
Sjezd KDU – ČSL
Sjezd KDU-ČSL se konal ve dnech 27. 5. – 28. 5. 2017 v Praze. Sjezdu se účastnilo 276 delegátů
s hlasovacím právem a vzácní i zahraniční hosté. Sjezd byl volební, byl zvolen předseda br. Pavel
Bělobrádek a 1. místopředseda Marian Jurečka. Byl také zvolen Celostátní výbor, kde MSK
zastupuje br. Jiří Carbol. Členy Celostátní konference byli za MSK zvoleni br. Pražák, Jedlička,
Siuda, Pomikálek, Niemiec a Čajánek. Do celostátní revizní komise byla za MSK zvolena ses. Marie
Monsportová. Sjezdu se účastnilo historicky nejvíce delegátů z Přibora - sestry Forišková,
Monsportová, br. Štefek.
Jednání Sjezdu bylo věcné, projednávala se koaliční smlouva se STAN a hlasováním byla přijata.
Byly nastíněny hlavní úkoly strany. Proběhla velice bohatá diskuze k nadcházejícím volbám a
odpovědném přístupu každého člena. Podrobnější informace se dočtete v Novém hlase – léto
2017. Věřím, že volby proběhnou podle našich představ a budeme jednou z parlamentních stran.
Marie Monsportová, st.
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Zprávy z města…
Vážené sestry, vážení bratři,
Vydáváme další číslo našeho Zpravodaje, ve kterém bych Vám chtěla podat informace o dění
ve městě.
Úvodem bych se chtěla zastavit u lávky přes řeku Lubinu. V roce 2015 byla vyhlášena
architektonická soutěž na tuto lávku, bylo podáno několik návrhů a porota sestavená s architektů
odborníků a zástupců města vybrala daný typ lávky. Na lednovém zasedání roku 2016
zastupitelstvo města rozhodlo o udělení 1. ceny v této architektonické soutěži za zpracování
soutěžního návrhu č. 19 a dále zastupitelstvo uložilo zahájit jednání s autory vítězného projektu o
podmínkách zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace a na výkon autorského
dozoru. Občané města měli možnost se v září roku 2016 seznámit se všemi podanými návrhy,
včetně vybrané lávky. Odhadované náklady na lávku měly být v hodnotě 6,5 - 7 mil. Kč.
Postupně se začalo pracovat na vydání pravomocného stavebního povolení, na dokumentaci
pro zadání stavby a na stavbu lávky bylo v rozpočtu zahrnuto 7 mil. Kč. V květnu letošního roku
byl odborem investic a správy majetku předložen návrh zadávací dokumentace, která je nutná
k vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s položkovým rozpočtem na 12,3 mil. Kč. V červnu
letošního roku proběhlo otevírání obálek s nabídkami a nejnižší cena činila 12,6 mil. Kč. V rámci
této cenové kalkulace je např. demolice stávajícího mostu, vedlejší náklady, vozovka, elektro.
Vzhledem k tomu, že cena je výrazně vyšší než se předpokládalo, tak ZM prozatím nerozhodlo a
znovu se tímto materiálem bude zabývat rada města na svém zasedání konaném dne 27. 6. 2017.
Dále bych Vás občané města chtěla i informovat o přípravě III. Plánu rozvoje sociálních služeb
ve městě a také o II. Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě. Rovněž se začíná pracovat na novém
Programu regenerace MPR.
Dana Forišková
Zprávy z komisí a výborů…
Komise pro občanské záležitosti v uplynulém období věnovala prostřednictvím členek
svému úkolu a to gratulacím občanům, kteří slavili svá životní výročí. Mimo to připravila vítání
občánků, upomínkové listy pro maturanty Gymnázia Příbor a zajistila milou akci a dárky pro
oceněné žáky a studenty Příborských škol. Současně zajišťuje přípravy na setkání 70, 75 a 80-ti
letých občanů, které proběhnou na podzim.
Marie Monsportová
Kontrolní výbor
Na jednáních kontrolního výboru jsou projednávány výsledky z kontrol, prováděné
jednotlivými členy KV. Průběžně jsou kontrolovány plnění z usnesení rady města, stavební akce
uskutečněné městem Příborem atd. Na základě těchto kontrol jsou následně přijímána opatření,
které jsou řešeny s příslušnými pracovníky MěÚ Příbor.
Jan Monsport
Komise pro kulturu a cestovní ruch
Scházíme se vždy první středu v měsíci a na programu jednání jsou otázky týkající se plánování
kulturních a společenských akcí a otázky cestovního ruchu ve městě a jeho rozšíření. V současné
chvíli zpracováváme v komisi nelehký úkol a to je příprava SWOT analýzy cestovního ruchu
v našem městě. SWOT analýza je nástrojem pro hledání vnitřních silných a slabých stránek a pak
příležitostí a hrozeb z vnějšího prostředí města. Tuto analýzu pak předáme vedení města pro
zpracování celkové koncepce cestovního ruchu v našem městě. O výsledku Vás budu informovat.
Martin Monsport
Komise pro městskou památkovou rezervaci
Komise pro MPR během svých posledních zasedání řešila problematiku dotací v rámci
programu REGENERACE 2017 a programu Dědictví města Příbora. S potěšením Vás mohu
bratři a sestry informovat, že se podařilo získat veškeré finance na obnovu vitráží ve farním kostele
a v kostele sv. Valentýna. Dále získala farnost dotaci cca 100tis. Kč na nátěr střechy kostela sv.
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Kříže. Taktéž se podařilo podpořit několik dalších obnov a rekonstrukcí objektů nacházejících se
v našem historickém centru. Výsledek jistě brzy uvidíte při procházkách našim městem. Všem, kteří
se podíleli na tomto výsledku, patří velké díky. V neposlední řadě se na můj podnět podařilo ve
spolupráci s TS Příbor nastartovat obnovu vánočního osvětlení města tak, aby ještě více vynikl
historický charakter města.
Stanislav Štefek
Okresní pouť Skalka nad Váhom
V sobotu 24. 6. se uskutečnila XIV. Okresní mariánská pouť KDU – ČSL Nový Jičín, příznivců,
a rodinných příslušníků. Z naší příborské organizace se poutě zúčastnilo 14 osob, což bylo
prakticky nejvíc z celého okresu. Na pouť jsme se vydali s modlitbou a zpěvem Andělé Boží ráno
v 7:30. Dva autobusy dorazily na nejstarší poutní místo na Slovensku před 11. hodinou. Přímo
v kostele ve Skalce byla sloužena mše za poutníky a jejich rodiny.
Po následném výkladu a prohlídce nádherného místa, se autobusy vydaly směrem k Trenčínu,
kde jsme absolvovali další pěkný zážitek – prohlídku hradu Trenčín a jeho okolí. Do Příbora jsme
se vrátili navečer obohaceni o nové duchovní i kulturní zážitky. Přesto, že sluníčko hřálo až příliš,
pouť se vydařila.
Ivana Žárská
Oslava Svátku matek
K dlouholeté tradici u naší MěO KDU – ČSL patří poděkování a velké uznání našim maminkám
a babičkám u příležitosti Svátku matek.
V neděli 14. května 2017 po mši svaté před kostelem sv. Valentýna byly přítomné maminky,
babičky ale taktéž všechny ženy obdarovány žlutou růží a přáníčkem, které jim rozdávali bratři
Štefek, Monsport ml., Štůsek a Staroveský s poděkováním za jejich lásku, péči, starostlivost a
nezastupitelné místo v našich rodinách a společnosti.
Bratru předsedovi patří poděkování za zajištění 150 krásných žlutých růží.
Petr Staroveský
Plán práce MěO KDU-ČSL Příbor na druhé pololetí roku 2017.
Schůze výboru každé třetí utery v měsíci: 15. srpna 2017; 19. září 2017; 17. října 2017; 21.
listopadu 2017 a 19. prosince 2017 vždy v salonku kulturního domu.
Den s KDU pro rodinu 25. srpna 2017.
Členská schůze 25. září 2017v 17.00 v Kulturním domě.
Zájezd do Olomouce říjen – listopad 2017 – termín bude upřesněn.
Lubomír Štůsek

V období července až září 2017 oslaví svá životní jubilea tito naši členové:
Marie Beránková
Ján Maniak
Ludmila Monsportová
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 Stanislav Štefek. Náklad 60 výtisků, neprodejné.
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