Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.

A je to opět tady. Po čtyřech letech komunální volby. Jakoby ruku obrátil,
čtyřleté volební období končí. Můžeme hodnotit, co se podařilo uskutečnit,
co se nepodařilo, co bude v novém volebním období prioritou. Pro nás, členy
KDU – ČSL bude opět prioritou prorodinná politika. Vždyť rodina je základ
společnosti. Rodina je dar. Zdá se to být banální, ale pohled, jak rodinu vnímá
současná společnost je až žalostná, jakoby institut rodiny byl přežitkem. Je to
ale velký klam. Rodina je otec, matka, dítě. Ozývají se však hlasy, že je lépe
říkat rodič jedna, rodič dvě, jakoby označení otec, matka bylo něco
nevhodného pro současnou společnost. Každý z nás si jistě uvědomí, že
pokud dítě nezažije lásku, harmonii a pohodu v rodině, jak potom až samo
dospěje, může předat lásku, když ji nezná. Jak se může mladý člověk
rozhodnout pro manželství a založení rodiny, když viděl a zažil jen negativní
názory a příklady. Proto prorodinná politika je prioritou volebního programu
pro období let 2014 – 2018. Našim přáním, ale i úkolem je vytvořit pro naše
rodiny ve městě, co nejlepší podmínky pro jejich fungování, ať je to bydlení,
dostatek míst v mateřských školách, dostatek kulturního i společenského
vyžití.
Nastínil jsem jenom jedno téma, ale náš volební program má ještě dalších
sedm bodů, které řeší potřeby obyvatel města Příbora. Abychom jej však
mohli naplnit, je zapotřebí, aby naši kandidáti dostali co nejvíce hlasů. Proto
vás prosím pojďte k volbám. Přesvědčte i své rodinné příslušníky i přátele.
Slyšíme hlasy, že je to zbytečné. Ale opravdu není. I tento váš hlas může být
rozhodující pro volební výsledek a poté naplnění volebního programu. Josef
Lux říkal Volič je král. Buďte tedy každý z vás tím pomyslným králem.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři,

tento Zpravodaj vyjde před komunálními volbami, které se uskuteční ve
dnech 10. – 11. 10. 2014. I když se blíží volby, tak jak úředníci, tak i vedení
města neustále pracujeme na přípravě nových investic, nařízeních města,
nových projektech a také řešíme stížnosti a podněty občanů.
Nyní mi dovolte, abych Vám stručně představila nejdůležitější akce ve
městě, které jsme v posledních měsících řešili a projednávali v orgánech
města. První akcí je revitalizace zahrady piaristického kláštera. Další velkou
investiční akci, kterou bude město v nejbližších dnech provádět, je
rekonstrukce kulturního domu. Připravuje se již pro nové zastupitelstvo
rekonstrukce ubytovny na ulici Jičínské 247.
Vzhledem k tomu, že uplynul již půlrok letošního roku, tak jsme řešili i
hospodaření města a našich příspěvkových organizací. Jak město, tak i
příspěvkové organizace hospodaří se svěřenými finančními prostředky dle

plánu. Na zasedání rady města dne 9. září 2014 byla projednávána i lávka
přes řeku Lubinu vedoucí na Benátky. Na schůzi rady města byla
projednávána i problematika Tržního řádu, došlo k upřesnění lokalit, na
kterých může být uskutečněn prodej zboží a služeb a na kterých mohou být
předzahrádky. Město dostalo z ministerstva pro životní prostředí dotaci na
zakoupení kompostérů, tudíž proběhne výběrové řízení na dodavatele a
v zimních měsících se můžete těšit všichni Vy, kteří jste si o kompostér
požádali, že Vám bude zapůjčen.
Vážené sestry a bratři. Tři roky, které jsem zastávala funkci
místostarostky města, velmi uběhly a po celou dobu jsem se snažila pracovat
poctivě v prospěch Vás občanů města. Zda se mi podařilo naplnit Vaše
představy o političce, která řídí město a plní volební program strany a
požadavky občanů o tom rozhodnete Vy, kteří půjdete dne 10. – 11.
10.2014 k volebním urnám. Prosím Vás o hlas pro KDU – ČSL, volte číslo
4. Děkuji Vám všem za dosavadní spolupráci.
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarosta města

Vážené sestry a bratři,

ráda bych Vás dnes seznámila s měsícem září, který můžeme právem
nazvat kulturním. Po tradiční příborské pouti, která letos připadala na neděli
7. září 2014 a byla jako vždy bohatá na duchovní i kulturní zážitky, proběhly
ve dnech 12. – 14. září 2014 Dny evropského dědictví. Dovolím si Vám tyto
dny připomenout. Město Příbor jako člen svazu historických sídel Čech,
Moravy a Slezska měl připravený bohatý program, který začal už pátek
vernisáží obrazů mladé grafičky a malířky Štěpánky Hlubkové.
Pokračoval v soboru 13. září 2014 IV. Muzejním ránem s poetickým
pořadem o cimbálu. Následovalo slavnostní předání Cen starosty města
v refektáři piaristického kláštera. O oddělení této ceny rozhoduje starosta
města. Je potěšením, že toto ocenění obdržela sestra Irena Popelková za
celoživotní péči o seniory a bratr Jan Monsport za dlouholetou a
všestrannou péči o rozvoj města a jeho památkovou rezervaci. Oficiální
zahájení oslav proběhlo ve 14 hodin na náměstí S. Freuda, kdy se město
Příbor rázem ocitlo ve 20. století. Svátečně odění měšťané a vyslanec císaře
Františka Josefa vítali na příborském náměstí všechny příchozí hosty.
Slavnosti zahájil udělením souhlasu k čestné salvě z kanónu starosta města
Ing. Milan Strakoš. Během několikahodinového programu „v duchu starých
dobrých časů“ se představili hudebníci s písničkami našich babiček,
komedianti na káře, flašinetář se svými písněmi i vojenskými historkami.
Dny evropského dědictví jsou ale především dny, kdy bezplatně
otevíráme nejširší veřejnosti nejzajímavější památky. V Příboře tomu nebylo
jinak. Byl zpřístupněn piaristický klášter, Muzeum a pamětní síň S. Freuda,

kostel sv. Valentina, farní kostel Narození P. Marie, radnice, kostel sv. Kříže a
kostel sv. Františka s výstavou ornátů a procházka městskou památkovou
rezervací. Program pokračoval v neděli koncertem Petry Janů se skupinou
Golem, což byla slavnostní tečka za letošním ročníkem.
Touto cestou děkuji všem bratřím a sestrám, kteří pomohli připravit
otevření kostela sv. Kříže a sv. Františka.
Ivana Žárská, členka výboru MěO KDU-ČSL v Příboře

Poděkování

S novými volbami do zastupitelstva města, končí i činnost komisí rady a
zastupitelstva. V uplynulém volebním období pracovali v následujících
komisích tito naši členové a členky: sestra Ludmila Štůsková ve výboru
finančním, bratr Lubomír Štůsek ve výboru kontrolním, sestra Marie
Monsportová a paní Ludmila Sklenovská v komisi pro občanské záležitosti,
bratr Jiří Kuchař v Osadním výboru na Hájově, PhDr. Marie Monsportová
v Osadním výboru na Prchalově, MUDr. Mořic Jurečka zastával funkci
předsedy komise pro MPR. Výbor MěO KDU-ČSL vyslovuje poděkování
všem jmenovaným, za věnovaný čas při jednání komisí a výborů i při
uskutečňování přijatých usnesení.
Velké poděkování si zaslouží sestra Ing. Dana Forišková, Ph.D., která ve
funkci místostarostky města odvedla kus poctivé práce.
V neposlední řadě děkujeme členu zastupitelstva města Martinu
Monsportovi, dipl. ek. za velmi náročnou činnost ve funkci místostarosty
města na počátku volebního období i za práci člena zastupitelstva města po
další funkční období.
Jan Monsport, za výbor MěO KDU-ČSL v Příboře
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V období října až prosince 2014 oslaví svá životní jubilea tito naši
členové:
Marie Jeřábková
Martin Monsport
Drahomíra Nováková
Irena Popelková
Adolfina Rožnovská
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a
Božího požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
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