Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.
Dnešní úvodní článek Zpravodaje MěO KDU-ČSL v Příboře bude mít takový
nádech slovíčka „proč“. Malé slovíčko, ale skrývá v sobě mnoho otázek. Prožili jsme
velmi horké léto. Na taková vedra nejsme zvyklí-proč? Nepršelo- opět extrém. Příroda
pod žhavým sluncem zmírala a najednou jsme si uvědomili, že obyčejná voda není jen
tak obyčejná, ale je nezbytná pro náš život. Že někde nebylo najednou jednoduché jen
otočit kohoutkem a obyčejná voda teče. Musela se dovézt. A opět velká diskuze ve
sdělovacích prostředcích, co uděláme pro udržení vody v přírodě, jaké plodiny budeme
pěstovat, pokud se taková období sucha budou opakovat. Přišlo se i na to,že meze,které
byly v padesátých letech rozorány měly svou podstatu, remízky nebyly jen ochranou
zvěře, ale také zadržovaly vláhu. Ale největší „proč“ i v současné době je příliv migrantů
do Evropy z Blízkého východu. Média podávají spíše negativní postřehy, které jsou
podkladem pro strach, neklid a zmatek ve společnosti. K této závažné otázce nám zaslal
dopis předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Zdá se, že slovíčko „proč“ se táhne celou
historií lidstva. Na jedné straně se vyrábějí zbraně - čím dál dokonalejší, lidé mají práci,
dostávají mzdu, mohou kupovat zboží, mohou spokojeně žít. A na druhé straně zbraně
přinášejí neštěstí násilí, smrt. Nekonečný labyrint.
Do tohoto období začátku podzimu je nám představen vévoda České země, kníže,
svatý Václav. Vyčítali mu, že je mírumilovný. Byl odpůrcem války, bojů a násilí. Raději se
podřídil vysokému poplatku, který požadoval císař Jindřich, jenom aby uchránil Českou
zem od válečného plenění a životy svých poddaných. Ale nejen to. Byl vzorným
křesťanem své doby. Proto musel zemřít. To, že kníže Václav je stále aktuální svědčí, že
byl osobností mimořádného významu a má co říci české společnosti na začátku 21.
století.
Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři,
rok 2016 je opět rokem volebním. Jednak v podzimních měsících se uskuteční volby
do Moravskoslezského kraje a v našem obvodu (Nový Jičín) i volby do Senátu ČR. V
tomto období se chystají primární volby, které se uskuteční do krajských voleb a také
primární volby, které by měly zvolit vhodného kandidáta za naši stranu KDU-ČSL do
Senátu ČR. Úkolem primárních voleb bude zvolit vhodné kandidáty mezi jednotlivými
okresy Ostrava, Opava, Bruntál, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín, kteří budou
navrženi jednotlivými zmiňovanými okresy. Okresy by měly navrhovat starosty, nebo
místostarosty měst a obcí, kteří ve své obcí působí a snaží se pro své občany zrealizovat
jejich požadavky. Nominační konference do krajských voleb by se měla uskutečnit dne
13. 11. 2015. Vzhledem k tomu, že volby se budou konat až v podzimních měsících roku
2016, tak ostrá kampaň bude spuštěna v letních měsících roku 2016. Průběžně Vás budu
informovat.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné podzimní dny.
Dana Forišková, místostarosta města

Zprávy z jednání výborů a komisí Rady a Zastupitelstva města
Finanční výbor:

Na posledním jednání finančního výboru byla podána informace o třetí změně
rozpočtu města, projednán návrh odpisu pohledávek za odpady a nájmy neplatičů a
podána informace o hospodaření města za uplynulé pololetí.
Velmi diskutovanou záležitostí byl návrh na odprodej objektu Mateřské školy na
Hájově.
Ludmila Štůsková

Kontrolní výbor:

Kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města. Svá
stanoviska a návrhy předkládá výbor zastupitelstvu města. Kontrolní výbor kontroluje
plnění usnesení zastupitelstva města a rady města a to jak v samostatné tak
i v přenesené působnosti, dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními
výbory
a městským
úřadem
na úseku
samostatné
působnosti
atd.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen ing. Milan Strakoš. Po jeho odchodu byla
zastupitelstvem města zvolena předsedkyní ing. Jana Svobodová.
Kontrolní výbor se od zvolení nové předsedkyně sešel na dvou jednáních.
Na jednání dne 18. 8. 2015 si kontrolní výbor stanovil tematické okruhy
připravovaných kontrol např. dodržování právních předpisů zastupitelstvem a
radou města (kontroly přijatých usnesení, dodržování přijatých usnesení,
dodržování termínů apod.), vyřizování podnětů, připomínek a stížností občanů
(dodržování lhůt apod) atd.
Na jednání kontrolního výboru dne 8. 9. 2015 bylo navrženo personální obsazení
členy kontrolního výboru k jednotlivým okruhům prováděných kontrol. Více informací
na stránkách města v liště zastupitelstvo města/výboryZM/kontrolní výbor.
Jan Monsport

Kulturní komise:

Vážené sestry a bratři, chtěl bych Vás informovat o práci Kulturní komise, jejíž
jsem členem. Scházíme se pravidelně každý měsíc, vždy druhou středu daného měsíce.
Projednáváme všechny záležitosti, které se týkají kultury ve městě a předsedou této
komise je pan Ivo Lacný. Na poslední schůzce, která proběhla ve středu 16. 9. 2015,
jsme se hlavně zabývali otázkou fungování Kulturního domu po jeho rekonstrukci,
otázkou rozpočtu města na příští rok s ohledem na budoucí provoz kulturního domu,
nově vybudovaných piaristických zahrad, TIC a také jsme projednávali možné
organizační změny v personálním obsazení budoucího odboru kultury městského
úřadu. Rovněž jsme byli informováni ohledně přípravy dokumentu plánu a programu
všech kulturních a společenských akcí v roce 2016 a také jsme jednali o přípravě
Adventních koncertů ve městě. Termín příští komise je středa 14. 10. 2015.
Martin Monsport
Komise pro regeneraci městské památkové rezervace:
Komise se schází pravidelně každé druhé úterý v měsíci. V současné době má devět
členů a jejím předsedou je Ing. Jan Černoch. Během naši, prakticky již roční činnosti,
se nám mimo jiné podařilo upravit pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům
domů v MPR z rozpočtu města. Nově tak o příspěvek může zažádat také právnická
osoba (např. příborská farnost). Další důležitá změna je pro žadatele v tom, že oproti
minulým letům mohou o příspěvek žádat každý rok, nikoliv jen jednou za tři roky.
Samotné posouzení vhodnosti přidělení dotace pak zůstává na komisi jako takové.

Od jara se taktéž řeší problematika domu č.p. 43 na náměstí, kde komise zaujímá
jednoznačný postoj pro odkoupení a následnou opravu.
Dle mého názoru nejhmatatelnějším počinem naší komise pak je snaha o
zpřístupnění našich příborských kostelů, jelikož právě tyto stavby jsou jednoznačnými
dominantami našeho města a pozitivně ovlivňují turistický ruch.
V tuto chvíli jde jako požadavek do rozpočtu města na rok 2016 návrh na
vybudování kovaných mříží do kostela sv. Valentina.“
Stanislav Štefek

Komise pro občanské záležitosti:

Komise se schází pravidelně jednou měsíčně a jednou za čtvrtroku se schází i
subkomise pro gratulace jubilantům. Důležitým úkolem od počátku roku, bylo zajistit
blahopřání jubilantům tak, aby vše bylo v souladu s platnou legislativou, a musím říci, že
se to snad povedlo i díky všem zapojeným osobám.
Důležitou změnou je, že jubilanti jsou oslovováni dopředu a musí se písemně předem
vyjádřit v případě, že si návštěvu členek subkomise nepřejí. Další důležitou změnou je
fakt, že se pořádají dvě společná setkání pro jubilanty a to pro ty, kteří v roce oslaví 70 a
75 let. Na toto setkání se musí předem sami přihlásit. Jsem ráda, že se podařilo najít
způsob, jak zachovat osobní gratulace občanům.
Marie Monsportová

Plán práce MěO KDU-ČSL Příbor na 4. čtvrtletí 2015

Schůze výboru se konají každé třetí úterý v měsíci: 20. 10. 2015; 17. 11. 2015.
Společná schůze výboru a členů kandidátní listiny a členů výborů a komisí Rady a
Zastupitelstva města 15. 12. 2015.
Lubomír Štůsek jednatel MěO KDU-ČSL Příbor

Z kulturní činnosti:

Tradiční příborská pouť ve dnech 5. a 6. září. Na žádost občanů města byl otevřen k
prohlédnutí i kostel sv. Kříže.
Ve dnech 11. a 12. září proběhly Dny Evropského dědictví. Byly otevřeny všechny
památkové objekty, i naše chrámy, i věž farního kostela. Ráda bych poděkovala všem,
kteří se podíleli na úklidu kostelů sv. Kříže a sv. Františka.
Následně 14. září 2015, na svátek Povýšení svatého kříže a 15. září 2015 na svátek
Sedmibolestné Panny Marie byly v kostele sv. Kříže po dlouhých letech slouženy mše
svaté.
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

V období října až prosince 2015 oslaví svá životní jubilea tito naši členové:
Drahomíra Nováková
Adolfína Rožnovská

Irena Popelková
Marie Jeřábková

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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