Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.

Tak jsme v minulých dnech oslavili 765. výročí vydání zakládajících listin města
Příbora markrabětem Moravským Přemyslem Otakarem II. Od tohoto vydání se
začíná psát historie našeho města. Proč začínám úvodní článek podzimního
Zpravodaje MěO KDU – ČSL v Příboře právě touto událostí? Z jednoho prostého
důvodu, že toto výročí musí každému z nás, současných občanů města Příbora
přiblížit celou řadu dobrých i méně dobrých událostí a situací, které městem přešly a
které museli občané města prožít, ať to byly povodně, požáry – vypálení města,
pochody vojsk přes naše město, války, mor a mohl bych pokračovat dál. Vždy se
však občané města vzchopili a budovali a zvelebovali město Příbor znovu.
Nestěžovali si na nepřízeň doby, ale snažili se zlepšovat nejen obraz města, ale i jeho
kulturní zázemí pro veřejnost. Při probíhajícím programu oslav na příborském
náměstí v neděli 4. 9. 2016, byly předvedeny různé události z historie našeho města,
zazněla z úst průvodce programu slova, která by si měli zapamatovat naši občané:
Viděli jste příborští občané kolikeré útrapy nepokoje, kolikerá zla museli vaši
předkové prožít. Vy si dnes často stěžujete na nepodstatné věci, spíše se ale máte
radovat ze spokojeného života, z toho, že město Příbor se může chlubit celou řadou
opravených kulturních památek, že město Příbor získalo titul Historické město
České republiky v roce 2015. Toto také nespadlo samo z nebe, ale je za tím titulem
velký kus práce, starostí nejen představitelů města, ale i pracovníků Městského úřadu
v Příboře. Je zde i zodpovědný přístup k řešení těchto záležitostí v letech 1991 2015.
Přejme městu Příbor a jeho občanům jenom dobro, ať jsou ve městě spokojeni a
ať si město Příbor stále udržuje získanou prestiž.
Naši předkové dali na podstavec sochy Panny Marie na náměstí tento nápis: Tato
socha byla vystavěna ke cti Neposkvrněné Panny Marie, pod jejíž ochranou bude
příborská obec vždy zdráva a šťastna. Ať tato slova platí i pro nás a budoucí občany
města Příbora.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři, milí spoluobčané,

před volbami do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které se budou
konat ve dnech 7. a 8. 10. 2016 jsem položil několik otázek ses. Ing. Daně
Foriškové, Ph.D., která je také na kandidátní listině za volební stranu KDU ČSL.
1. Jak byla sestavována kandidátní listina KDU ČSL Moravskoslezského kraje.
Proč jsi až na osmém místě.
Kandidátní listina KDU ČSL Moravskoslezského kraje byla sestavována na základě primárních
voleb, kdy na krajském výboru KDU ČSL bylo rozhodnuto, že z každého okresu bude jeden
navržený kandidát a bude to na základě paritního zastoupení. Na prvním místě je kandidát
z Ostravy, na druhém místě z Nového Jičína, br. Navrátil, na třetím místě kandidát z okresu
Karviná, 4. místo má okres Frýdek Místek, 5. místo Opava a 6. místo Bruntál. V další šestici
kandidátů se opět tyto okresy střídají, tzn. na 7. místě je kandidát z Ostravy a na 8. místě jsem
kandidátkou já, za okres Nový Jičín.
2. S jakými prioritami jsi vstoupila do předvolební kampaně a pokud budeš
zvolena, jak je budeš prosazovat. Jistě je připraven volební program KDU ČSL.
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4.
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Vzhledem k tomu, že se ve městě dlouhodobě věnuji rodinné politice, zasadila jsem se o přijetí
Plánu rodinné politiky v městě Příboře, tak i na krajské úrovni bych se chtěla věnovat rodinné
politice. Rodinu považuji za základ společnosti. Pokud budu zvolena, chtěla bych se zasadit o
přijetí Plánu rodinné politiky v rámci celého Moravskoslezského kraje a s tím souvisejících
služeb. Volební program KDU ČSL je připraven a mezi hlavní naše priority v rámci
Moravskoslezského kraje patří bezpečný domov a ulice, prosperující region, fungující a kvalitní
zdravotnictví, kraj přívětivý rodinám, seniorům a potřebným, region podporující vzdělávání,
životní prostředí a cestovní ruch.
Jsi ve funkci místostarostky města Příbora. Jak ovlivní Tvou funkci, pokud budeš
zvolena do zastupitelstva kraje Tvé pracovní vytížení.
Domnívám se, že pokud budu zvolena do zastupitelstva Moravskoslezského kraje, tak by se pro
mě nemělo nic zásadního změnit, pouze mně přibude více práce. Vzhledem k tomu, že mám
podporu rodiny a k tomu mně bude sloužit i zdraví, tak bych měla vše zvládnout. Naopak si
myslím, že bych informace získané z krajské úrovně mohla přenést na komunální úroveň a zase
naopak.
Současně s krajskými volbami budou v našem okrsku probíhat i volby do Senátu
ČR. Můžeš nám, prosím přiblížit kandidáta za KDU ČSL pana Petra Orla, který je
společným kandidátem i strany Zelených.
Pan Petr Orel, který je společným kandidátem Strany zelených a KDU ČSL se dlouhodobě
věnuje problematice ochrany životního prostředí, především pak ochrany přírody a krajiny. Je
vedoucím záchranné stanice v Bartošovicích. Zabývá se problematikou druhové ochrany živočichů,
ekologickou výchovou a osvětou. Je rodák z Nového Jičína a celý život se zajímá o politiku,
zvláště pak o komunální politiku, byl i členem zastupitelstva města Nový Jičín.
Co vzkážeš našim členům a voličům
Vážení členové KDU ČSL a všichni voliči, přijďte k volbám, které se budou konat ve dnech 7.
a 8. 10. 2016 a podpořte svými hlasy stranu KDU ČSL. KDU ČSL je stranou, která hájí
křesťansko demokratické hodnoty a principy a je jednou z nejstarších českých politických stran,
vznikla jako Československá strana lidová v lednu 1919. KDU ČSL se věnuje problematice
podpory rodiny a výchově dětí.
Mohou voliči ovlivnit pořadí na kandidátní listině
Voliči mohou ovlivnit pořadí na kandidátní listině výrazným způsobem. Svému kandidátovi
mohou dát hlas tím, že jeho jméno přednostně zakroužkují. Vážení voliči, pokud se domníváte,
že jsem vhodnou kandidátkou do krajských voleb, prosím Vás, o Vaše hlasy. Předem Vám
děkuji.
Milá Dano, přejeme Ti úspěch v těchto volbách a hojnost všeho dobra
v osobním životě. Děkuji za rozhovor. Jan Monsport

Vážené sestry, vážení bratři,

připadl mi úkol, seznámit Vás jako členka rady s událostmi ve městě. Rozhodla
jsem se, že o dění ve městě se můžete dočíst v každém z měsíčníků města,
v rozhlase, ve vysílání městské televize, na informačních tabulích, proto se dnes
v krátkosti zaměřím na jednání rady města.
Rada města je sedmičlenná a jejího jednání se vždy účastní i tajemník a
zapisovatelka. Tento tým – schválně píši tým, poněvadž takto jednáme a
pracujeme, přestože těchto sedm členů zastupuje různé politické strany a hnutí.

Obsah jednání rad je velmi obsáhlý, jen příprava a získávání informací
k projednávané problematice vyžaduje spoustu času. Jen během prázdnin byla tři
mimořádná jednání rady. Říka se, že „v politice“ nejsou kamarádi – není to vždy
pravda. V naší příborské radě jsou lidé, kteří se snaží společně vytvářet lepší životní
podmínky pro své občany a rozvíjet město Příbor. Každý člen rady vykonává ještě
další aktivity a podílí se na chodu města. Já například oddávám při svatebních
obřadech, ale i vítám nové občánky města.
Svatebních obřadů nyní přibývá – je to i tím, že prostory v Piaristickém klášteře a
nově jeho zahrady jsou nádherné. Vítání občánků se stala slavností celých rodin,
které přicházejí na tento slavnostní obřad.
My, členky rady za KDU-ČSL nezapomínáme na úkoly, které byly vytýčeny ve
volebním programu KDU-ČSL 2014 – 2018, stále našimi základními hodnotami
jsou: ZODPOVĚDNOST, SPRAVEDLNOST, SOLIDARITA A BEZPEČNOST.
Slib, že chceme „politiku“ vykonávat jako službu občanům se snažíme dodržet.
Zdraví Vás a pěkný podzim 2016 přeje Ivana Žárská, členka Rady města Příbora

V období října až prosince 2016 oslaví svá životní jubilea tito naši členové:
Drahomíra Nováková
Marie Jeřábková
Irena Popelková

Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a Božího
požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL
Příbor
V měsíci listopadu se dožívá významného životního jubilea 100 let naše nejstarší
členka sestra Adolfína Rožnovská, nyní obyvatelka Domova seniorů v Příboře.
Sestře Rožnovské blahopřejeme k tomuto krásnému životnímu jubileu a do dalších
let přejeme všechno dobré a hojnost Božího požehnání.
Výbor MěO KDU – ČSL Příbor

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

Výborové schůze: 18. 10. 2016, 15. 11. 2016, 13. 12. 2016 schůze výboru
rozšířená o členy kandidátní listiny pro komunální volby, 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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