Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.

Opět stojíme na konci roku. Když se obrátíme zpět a zhodnotíme uplynulý rok, co se
nám vybaví? Jak jsme jej prožili, co všechno se v našem životě uskutečnilo dobrého, či
méně dobrého? Na to si odpovíme každý sám. V tom veřejném, společenském i
politickém životě jsme také byli svědky jak úspěšných, tak méně úspěšných událostí.
Sdělovací prostředky však nějak záměrně přinášely ty záporné zprávy, jak ze světa, tak i z
naší společnosti, jakoby se dobro naprosto vytratilo z našeho života. Ne, nevytratilo.
Jenom se těžko dostává na stránky sdělovacích prostředků.
V našem stranickém životě jsme byli svědky okresních a krajských konferencí a
vyvrcholením byl celostátní sjezd KDU - ČSL ve Zlíně. Naše účast ve vládní koalici je
úspěšná. Vždyť za dva roky této vlády se podařilo úspěšně zrealizovat devadesát procent
záležitostí uvedených v našem volebním programu. I v našem městě se zástupci MěO
KDU- ČSL jak v radě města, zastupitelstvu, v komisích i ve výborech snaží naplňovat
náš volební program a tím přispíváme společně ke spokojenosti občanů města. Dobro je
třeba vidět a být za něj vděčni. Ne všichni na světě mají takovou hojnost, jaká je v naší
společnosti.

Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé.

Jsou před námi nejkrásnější svátky - svátky vánoční. Nenechme si je sebrat byznysem,
zbytečným shonem, který sdělovací prostředky ještě více znásobují. Proč neklid, proč
nepokoj, proč stres? Skutečně je zapotřebí zhodnotit co činí vánoce tím, čím mají býtradostí nad narozením betlémského děťátka, pohodou a rodinným štěstím. Vymaňme se
z neklidu ve společnosti a mějme před očima napsáno slovíčko Naděje. Svatý Otec
František říká toto: Nenechte si ukrást naději. Naděje je jako uhlík, doutnající pod
popelem. Pomáhejme si solidaritou foukáním do popela, aby se rozhořel. Naděje nás
posune vpřed. Naději musíme podporovat mezi sebou, ve všech, my všichni, kdo jsme
daleko. Nenechte si brát naději.
A se slovem naděje Vám všem chci popřát příjemné a krásné prožití vánočních
svátků. Přeji Vám rodinné štěstí, pohodu a radost z narození Ježíška v Betlémě.
Do nového roku přeji hojnost všeho dobra, zdraví a Boží požehnání. Přijměte
prosím také poděkování za veškerou Vaši práci pro naši organizaci, pro město i pro
společnost. Věřím i nadále ve Vaši přízeň.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příboře

Vážené sestry, vážení bratři,

Ve dnech 9. 11. 2015 – 13. 11. 2015 jsem se zúčastnila na pozvání europoslankyně
Michaely Šojdrové zájezdu do Bruselu. Zájezd byl organizován přes cestovní kancelář
Hornet a zorganizoval ji krajský tajemník br. Alois Horák ze Šumperka. Účastníky
zájezdu byli členové KDU- ČSL z různých koutů ČR a členky Sdružení žen KDU-ČSL.
I když jsme se naznali, tak během dlouhé cesty se z nás stala výborná parta, která si cestu
krátila zpěvem za doprovodu kytary a harmoniky, kterou ovládal br. Horák.
Dne 10.11 2015 jsme v nočních hodinách přijeli do Bruselu, kde jsme byli ubytováni
ve F1. V brzkých ranních hodinách následujícího dne jsme se vydali do centra Bruselu,
navštívili jsme ATOMIUM a absolvovali asi hodinovou jízdu autobusem Bruselu, shlédli
jsme královský palác s královskými zahradami, obchodní centrum Bruselu, kostel Notre
Dame de Sablon. Po okružní jízdě jsme si mohli prohlédnout jednak katedrálu sv.
Michaela a Guduly, římskokatolický kostel, kde se odehrávají všechny hlavní obřady,
včetně svatby belgického prince, je to gotický kostel. Dále jsme viděli finanční náměstí,
historickou část města, včetně hlavního náměstí s překrásnou radnicí, pomník Manneken

Pis (čurající chlapeček) a rovněž jsme navštívili výrobu čokolády. V odpoledních
hodinách jsme se přesunuli do Evropského parlamentu na oběd, kde nás přivítala
europoslankyně Michaela Šojdrová, byli jsme si prohlédnout Planetárium, ve kterém je
interaktivní výstava všem zemí EU od historie až po současnost. Následně jsme se
zúčastnili přednášky o postavení a cílech EU, orgánech Evropského parlamentu a paní
europoslankyně nám přiblížila svou práci v Evropském parlamentu a ve kterých
výborech působí, je to např. Výbor pro kulturu a vzdělávání, výbor pro zaměstnanost a
sociální věci, Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. V pozdních odpoledních
hodinách jsme byli účastníky zasedání evropského parlamentu. Osobně bylo pro mne
toto velmi zajímavé a srovnávala jsem zasedání zastupitelstva našeho města a
evropského parlamentu. Zasedání bylo velmi živé a impulzivní, podobné tomu našemu
zasedání. Je dobře, že Evropská unie existuje a že ČR je její součásti.
Dana Forišková, místostarosta města

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

Na jednání kontrolního výboru dne 01. 12. 2015 byl schválen plán práce. Kontrolní
výbor dále projednal posunutí termínu kontrol z důvodu vytíženosti pracovníku MěÚ s
uzávěrkou dotačních titulů v roce 2015 na 1. pololetí 2016. Více informací na
stránkách města v liště zastupitelstvo města/výboryZM/kontrolní výbor.
Sestry a bratři, dovolte mi, abych Vám všem popřál požehnané vánoční svátky
naplněné pokojem a radostí z příchodu Spasitele, ať radostné poselství Vánoc naplní
naše srdce a přetrvá po celý nový rok 2016.
Jan Monsport

Komise pro občanské záležitosti:

Uplynulé období bylo pro komisi velice náročné, proběhla společná setkání
jubilantů, kteří oslaví v letošním roce 70 nebo 75 let. Jak to vypadalo je možné
shlédnout v městském zpravodajství a měsíčníku města. Také proběhlo setkání a
poděkování zasloužilým dárcům krve. Před vánočními svátky ještě členky komise
společně s paní místostarostkou navštíví obyvatele domova pro seniory a dětského
domova s malým dárkem a vánočním přáním.
Dovolte mi, popřát Vám krásné, radostné a pokojné prožití vánočních svátků a
otevřené srdce do každého dne nového roku 2016 Vám i všem Vašim blízkým.
Marie Monsportová

Komise pro městkou památkovou regeneraci:

Během našich posledních setkání komise pro MPR jsme mimo jiné řešili
problematiku možnosti zřízení pozice městského architekta. Komisi se jeví jako velmi
vhodné, aby město mělo osobu, která bude mít na starosti celkovou architektonickou
koncepci. Vzhledem k tomu, že město nemá zkušenosti s podobnou pozicí, dala si
komise za úkol, že vytvoří radě města podklady pro budoucí řešení této otázky. Podíleli
jsme se na podání přihlášek do soutěží Stavba roku a Dopravní stavba. Do první
soutěže byly přihlášeny Piaristické zahrady a do druhé Lávka přes obchvat. Neméně
významnou soutěží, která je spojená s významnou finanční dotaci je Cena Petra
Parléře, kde máme nominován projekt obnovy a „oživení“ prostoru starého hřbitova.
Přátelé, přeji Vám mnoho Božího požehnání a vše dobré v novém roce. Budete-li
mít jakékoliv připomínky a náměty pro komisi MPR, jsem Vám plně k dispozici.
Nepodléhejte standardu!
Stanislav Štefek

Plán práce MěO KDU-ČSL Příbor na 1. pololetí 2016

Schůze výboru se konají každé třetí úterý v měsíci: 19. 1. 2016; 16. 2. 2016; 15. 3. 2016;
19. 4. 2016; 17. 5. 2016; 21. 6. 2016. Členská schůze se koná 29. 2. 2016.
Lubomír Štůsek jednatel MěO KDU-ČSL Příbor

Z kulturní činnosti:

Srdečně Vás zveme na již tradiční Společenský ples, který se koná v sobotu 6. Února
2016 od 19 hodin v Katolickém domě – Kopřivnice. Vstupné 80.00,-kč
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Ypsilon, předtančení předvede Jan Tylich se
svou taneční partnerkou. Bude připraveno bohaté občerstvení, večeře.
Předprodej vstupenek a večeří od 21. 1. 2016 vždy od 15.00 hod. do 18.00 hod u p.
Štůskové na ulici Tyršova 243 Příbor, tel: 736 764 744 nebo 556 725182. Na hojnou
účast se těší pořadatelé. Doprava: Tam - 18.45 hod. od škol; 18.50 hod. od nádraží;
19.15 hod od škol; 19.20 hod. od nádraží; Zpět - 2.00 hod a 3.00 hod.
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

V období ledna až března 2016 oslaví své životní jubileum náš
člen
Petr Fieber
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a
Božího požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor

Požehnané vánoční svátky, milost a pokoj od narozeného Spasitele do každého
dne nového roku přeje Vám i Vašim blízkým Výbor MěO KDU-ČSL v Příboře.

A na závěr přání od členů Zastupitelstva města Příbora:
Vážené sestry, bratři a občané města Příbora, Prchalova a Hájova. Adventní věnec
svítí intenzivněji, přibývá na něm „zářících svíček“ a to znamená, že se nám opět
přiblížila doba vánoční. Dovolte mi, abych Vám tedy popřály hezké, příjemné prožité
vánočních svátků a nový rok 2016 naplněný Božím požehnáním, zdravím a láskou.
Ivana Žárská – radní města

Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce. Přeji Vám, ať letošní Vánoce u
Vás proběhnou ve znamení klidu, pohody, lásky a boží radosti. Do roku 2016 Vám přeji
to, co člověk nejvíce potřebuje – zdraví, to, co člověk marně hledá - štěstí, to, bez čeho
se nedá žít – lásku a boží požehnání.
Vaše Dana Forišková – místostarostka města
Vážení a milí spoluobčané, čas, ten neúnavný pracovník, nás opět posunul ke
dveřím nejkrásnějšího období Vánočních svátků a příchodu nového roku. Vůně jehličí,
světla svíček, dárky a cukroví, to vše patří k Vánocům stejně jako sváteční atmosféra
v rodinném kruhu. Vánoční koledy nás ukolébávají svým klidem a naplňují duši
pokorou, vzájemnou úctou a láskou. Co člověk vlastně nejvíce potřebuje? Nejvíce
potřebuje – ZDRAVÍ, co člověk stále hledá - ŠTĚSTÍ a bez čeho nelze žít - LÁSKU.....
Dovolte mi, abych Vám popřál z celého srdce krásné, veselé a požehnané Vánoční
svátky plné radosti, lásky a domácí pohody v kruhu Vašich nejbližších. A do nového
roku Vám z celého srdce přeji hodně štěstí, zdraví, pohody a Boží požehnání.
Martin Monsport
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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