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Slovo předsedy
Vážené sestry a bratři, milí přátelé!
Dovolte mi, abych Vás pozdravil na začátku podzimu v předvolebním čase.
Je před námi politicky nejnáročnější úkol tohoto roku – uspět v parlamentních volbách. Co to
znamená uspět? Jsem přesvědčen, že úspěch pro nás, pro naši zem a pro naše rodiny je život ve
svobodě a míru. I když to tak nevypadá, jsou tyto dvě hodnoty v dnešní době výrazně ohrožené. Je
nutné, aby mohl každý vyslovit bez obav svůj názor, aby bylo slyšet toho nejnepatrnějšího, aby peníze
a moc nerozhodovaly o úspěchu či neúspěchu druhých. Jak toho dosáhnout?
Jsem naprosto přesvědčen, že základním předpokladem musí být politika založena na morálních
hodnotách a křesťanské tradici. Není možno podléhat hlasu bezbřehému populismu, který je tak
snadný. Slibovat není složité, opravdu náročné je držet slovo, stát si za svým přesvědčením a nenechat
se zviklat mámením peněz.
Dovolte mi, abych Vás na tomto místě požádal o hlas pro naši stranu KDU ČSL, která se za své
křesťanské kořeny nestydí, jejíž hlavní heslo „ZODPOVĚDNĚ PRO SPOLEČNÝ DOMOV“ plně
charakterizuje to, co si všichni přejeme. Zodpovědnost je jedním z hlavních znaků dospělosti člověka.
Naše politika byla v končícím období úspěšná, ale hlavně zodpovědná. Jen na okraj chci poznamenat,
že díky KDU je prozatím rodina s otcem a matkou jedinou alternativou pro výchovu děti. Nemusí
tomu tak být i nadále… Věřím, že společnými silami ve volebním klání upějeme a staneme se
pojistkou před ztrátou hodnot ve společnosti.
Sestry a bratři pokusme se přesvědčit naše okolí, že má smysl jít k volbám a věcnými,
zodpovědnými argumenty podpořme výsledek KDU – ČSL. Preferenčními hlasy pak podpořme
kandidáty, kteří jsou nám blízcí, jejichž práci můžeme v komunální politice sledovat každý den.
Naši organizaci ve volbách hrdě reprezentuje sestra místostarostka Dana Forišková.
S díky za vaši pomoc a podporu Stanislav Štefek, předseda MěO Příbor
Výroční členská schůze MěO Příbor
Členská schůze naší místní organizace se konala v pondělí 25. 9. 2017. Protože se blíží volby do
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, měli jsme možnost přivítat na této schůzi kandidáty KDU ČSL za Moravskoslezský kraj. Byli to současná poslankyně parlamentu ČR Mgr. Bc.
Pavla Golasowská, DiS., ing. Michal Jedlička a naše ing. Dana Forišková, Ph.D.
Každý z kandidátů se představil a nastínil své priority a objasnil, proč kandiduje do Poslanecké
sněmovny. Priority byly různé, nicméně na jednom se shodli všichni kandidáti a to je podpora
pracujících rodin, starost o seniory a zajištění bydlení pro mladé rodiny.
V druhé části schůze již byly řešeny záležitosti naší městské organizace, především pak rozšíření
výboru o dva členy. Všichni přítomni schválili jeho rozšíření o mladé a aktivní členy Pavlu
Pavlískovou a jejího manžela Tomáše Pavlísku. Celá schůze se nesla v přátelské atmosféře a je škoda,
že se této schůze nezúčastnilo více členů naší městské organizace KDU-ČSL.
Jan Monsport
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 dárečky pro
prvňáčky a setkání 70-ti letých občanů, kterého se účastnilo se ho 25 jubilantů. Kulturní program pro
jubilanty připravili členové Národního divadla Moravskoslezského Světem operety.
Marie Monsportová

Zpravodaj MěO KDU-ČSL Příbor

strana 1

Komise pro kulturu a cestovní ruch
Vážení spoluobčané, bratři a sestry, chtěl bych Vás informovat o jednáních Komise pro kulturu a
cestovní ruch ve městě Příboře. První schůze po prázdninách byla ve středu 13. 9. 2017 a na
programu jednání byly hlavně otázky týkající se blížících se Dnů evropského dědictví, které se
uskutečnily v našem městě od pátku 15. září do neděle 17. září 2017. Na těchto dnech nechyběly
výstavy, koncerty, v sobotu byly otevřeny všechny příborské památky, byly komentované prohlídky a
připraven odpolední sobotní doprovodný program v piaristické zahradě. Chtěl bych tímto poděkovat
všem, kteří se postarali o úklid kostela Svatého Kříže.
V naší komisi jsme pokročili s přípravou SWOT analýzy cestovního ruchu v našem městě a každý
člen komise měl za úkol bodově (dle priorit) ohodnotit vnitřní silné a slabé stránky a pak příležitosti a
hrozby z vnějšího prostředí města. Pak spočítáme průměry a finálně seřadíme ve SWOT analýze.
Tuto analýzu pak předáme vedení města pro zpracování celkové koncepce cestovního ruchu v našem
městě.
Martin Monsport
Akce Den pro rodinu MěO KDU-ČSL Příbor.
V pátek 25. 8. 2017 pořádala naše organizace odpoledne v městském parku „ Den pro rodinu“.
Pro děti byl připraven skákací hrad a soutěže, po jejichž absolvování byly děti odměněny sladkostmi.
Soutěží se zúčastnilo 70 dětí, které byly velmi spokojeny. Pro všechny bylo připraveno občerstvení.
Od 15.00 do 19.00hod hrála k tanci a poslechu cimbálová skupina Radhošť. Od 16.00 hod. bylo
přistaveno k prohlídce hasičské auto.
V průběhu odpoledne akci navštívilo asi 300 návštěvníků, jejichž spokojenost byla odměnou pro
všechny, kteří se na přípravě a průběhu odpoledne podíleli. Přesto je nutno poděkovat všem, hlavně
ses. Daně Foriškové za dar –zakoupení koláčků, které byly všem rozdávány zdarma. Akce byla všemi
návštěvníky hodnocena velmi dobře a doufáme, že se na podobných akcích sejdeme častěji.
Ludmila Štůsková
Adventní Olomouc
MěO Příbor si Vás dovoluje pozvat na poutní zájezd do Olomouce, který se uskuteční v sobotu 9.
12. 2017. Můžete se těšit na bohatý kulturní program, výbornou kávu od řeholníků, návštěvu
arcibiskupského muzea, katedrály a významných olomouckých chrámů. Mši svatou prožijeme v kapli
příborského rodáka sv. Jana Sarkandra. Cena cca 280,- Kč.
Součástí programu taktéž bude odpolední návštěva adventních trhů. Bližší informace budou
upřesněny na pozvánkách. Těšíme se na společně strávený čas!
Plán práce MěO KDU-ČSL Příbor na druhé pololetí roku 2017.
Schůze výboru každé třetí utery v měsíci: 17. října 2017; 21. listopadu 2017 a 19. prosince 2017
vždy v salonku kulturního domu. Adventní Olomouc 9. prosince 2017.
Ples MěO KDU – ČSL Příbor 3. února 2018. Výroční členská schůze 22. ledna 2018.
Lubomír Štůsek

V období října až prosince 2017 oslaví svá životní jubilea tito naši členové:
Marie Jeřábková
Drahomíra Nováková
Irena Popelková
Lubomír Štůsek
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a Božího požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
V měsíci říjnu se dožívá krásného životního jubilea člen výboru bratr Lubomír Štůsek, do dalších
dnů mu přejeme hojnost Božích milostí, darů Ducha svatého a ochranu Panny Marie.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
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Předseda MěO KDU – ČSL Příbor br. Stanislav Štefek se ptá lídra KDU – ČSL za okres Nový
Jičín s. Dany Foriškové
Co pro Vás osobně znamená předvolební heslo KDU – ČSL „zodpovědně“.
Musím to trochu vysvětlit v širších souvislostech. Dle odborné literatury je odpovědnost
široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení určité osoby za nějakou věc, nebo
jednání člověka. S odpovědností úzce souvisí zodpovědnost jako ctnost člověka, který dbá na
odpovědnost. Zodpovědnost je princip odpovědnosti nejenom za sebe, ale i svěřené hodnoty. Já
osobně ji chápu jako přijímání odpovědnosti za sebe, své nejbližší, rodinu a tudíž i za druhé, aby
se na mně mohli lidé spolehnout. Celý svůj život jsem vždy měla zodpovědnost za svěřené
hodnoty a lidí, které jsem vedla a motivovala k dalším úspěchům, proto mně toto slovo není cizí,
ale beru jej jako samozřejmost.
Jaké jsou Vaše základní priority.
Mezi základní priority, které chci prosazovat je hájení zájmu rodiny, tudíž rodinnou politiku,
která zasahuje do široké oblasti od nenarozených dětí přes předškolní a školní děti a jejich rodiče,
dále je to střední generace až po seniory a rodiny žijící s postiženým člověkem. S rodinou
souvisejí i finance, tudíž zodpovědné hospodaření státu, zbytečné nezadlužování další generace a
s rodinou souvisí i má další priorita a tou je nabídka kvalitních předškolních a školských zařízení
postavených na moderních metodách výuky, kvalitních učitelích. Samozřejmě, že budu chtít i
prosadit další služby, které souvisejí s rodinou a tím je i sladění rodinného a pracovního života,
neboť pokud je spokojena maminka, tak je spokojena i zároveň celá rodina.
Jaký máte názor na rostoucí tendence zpochybňovat výlučnou funkci rodiny tvořenou
otec+matka+děti.
Zastávám tradiční rodiny, které jsou tvořeny matkou, otcem a dětmi, ale je pravda, že zesiluje
tlak na prosazení moderních forem rodiny a taky se setkávám v reálném prostředí, že tradiční
rodina selže, nefunguje, a tudíž dítěti chybí láska a vnímání funkce rodiny. V takovém případě si
kladu sama otázku, co dítěti nabídnout, aby vyrůstalo v milující rodině. V každém případě jde o
děti, které jsou naše budoucnost.
Tři základní důvody proč volit KDU – ČSL
Která z existujících stran se může pochlubit 100 - letou tradicí, ani jedna, pouze KDU – ČSL.
Za těch sto let si prošla různým vývojem, ne vždy byla parlamentní stranou, ale vždy se dostala na
vrchol a mohla rozhodovat o dalším vývoji v našem státě. S našimi politiky nejsou spojeny žádné
aféry, nestojí za žádnými kauzami.
Druhým důvodem proč stranu KDU – ČSL volit je, že jsme křesťansko demokratickou
stranou, postavenou na pevných principech a zásadách. Pokud jsme ve vládě, tak s námi je vláda
stabilní a výkonná.
Třetím důvodem je, proč volit stranu KDU – ČSL je, že systematicky se zabývá prioritami
rodinné politiky, zvýšila pracujícím rodičům daňové slevy, prosadila snížení DPH na dětskou
výživu, zachránila lesní školky a přispěla finančními prostředky na záchranu školek v menších
obcích.

Vážení členové, přijďte k volbám, které se konají ve dnech 20. – 21. 10. 2017 a dejte hlas

KDU - ČSL, volte č. 24 a pokud budete chtít dát svůj hlas konkrétnímu kandidátovi, tak ho
můžete zakroužkovat.
Děkuji za rozhovor.
Zpravodaj MěO KDU-ČSL Příbor vydává výbor MěO KDU-ČSL Příbor pro vlastní
http://www.pribor.kdu.cz. Zodpovědná osoba Stanislav Štefek, DiS. Náklad 60 výtisků, neprodejné.
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