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Slovo předsedy
Bratři a sestry, milí přátelé!
Naposledy v tomto roce se prostřednictvím našeho čtvrtletníku setkáváme a rekapitulujeme naši
činnost. Upřímně musím přiznat, že jsem si ještě pořádně nezvykl na číslici sedm v letopočtu a už si
bude potřeba pomalu zvykat na novou… Mnozí to máte možná podobně.
Když se však hlouběji zamyslíme nad uplynulým rokem, zjistíme, že se nesmazatelně zapsal do naší
knihy života. Díky času, který jsme dostali, jsme měli příležitost vykonat a zakusit mnoho dobrého.
Jistě, mnoho věcí se nepodařilo tak jak jsme si představovali, s o to větší vírou a nadějí však můžeme
hledět do budoucna. Víme, že na to nejsme sami.
Po delší době se podařilo rozšířit naše řady o 5 nových členů, podařilo se zorganizovat úspěšný
ples, navázali jsme na tradiční veselici odpolednem pro rodinu, podnikli jsme společný zájezd… Naši
zastupitele a radní se snažili o co možná nejlepší naplnění našeho programu. Jsem přesvědčen, že
jsme v letošním roce odvedli dobrý kus práce, za což Vám děkuji. Dovolte mi, abych Vás již nyní
pozval na únorovou výroční členskou schůzi, kde podrobně rozebereme naši činnost a plány na rok
2018. Pro naši Městskou organizaci se jedná o rok nesmírně důležitý a náročný. Budeme se
připravovat na komunální volby, tvořit program a sestavovat kandidátku. Máme co nabídnout a
společně můžeme uspět.
Aktuálně nás během několika málo dní čekají prezidentské volby a já Vás prosím, buďme aktivní a
povzbuďme naše okolí, aby šlo k volbám. Naše země je nádherná, má skvělé lidi a zaslouží si
moudrého a vzdělaného prezidenta, který nebude dělat ostudu, nelibuje si v hulvátství a je morálně na
výši. Orientuje se v politickém prostředí, má bohaté zkušenosti z vysoké diplomacie a víra v Boha je
pro něho přirozenou součástí života. Takovým kandidátem je Pavel Fischer. Moc Vás prosím pojďme
ho aktivně podpořit v našich rodinách a mezi známými a odevzdat mu hlas. Oslovuje mě svým
vhledem do problémů dnešního světa. Žije v řádné rodině, vychoval čtyři děti, včetně těžce
hendikepovaného syna.
Často se hovoří o morální úpadku společnosti. Pojďme to společně touto prezidentskou volbou
změnit! Máme výjimečnou šanci.
Vážím si Vaší podpory a prosím Vás, abychom společně nadále pro KDU - ČSL pracovali. To, že
se máme díky Bohu tak dobře není samozřejmostí. Prosím, můžeme-li rozšířit naše řady o nové členy,
učiňme tak.
Drazí bratři a sestry, v tomto adventním čase plném očekávání nové Naděje Vám přeji upřímnou radost
z narození Spasitele a v novém roce vše dobré.
Stanislav Štefek, předseda MěO Příbor
Vážené sestry, vážení bratři,
Je čas adventu a pomalu se blíží čas nejkrásnějších svátků v roce a tudíž brzy budeme stát před
branami nového roku. Proto jsem Vás chtěla opět v krátkosti seznámit s tím, co se připravuje ve
městě. Bližší informace najdete v novém čísle Měsíčníku.
Dne 14. 12. 2017 se bude na zastupitelstvu města schvalovat rozpočet města na rok 2018. Pokud
tento rozpočet bude schválen, tak město bude mít příjmy ve výši 193 592,00tis. Kč a výdaje ve výši
236 878,00 tis. Kč, financování je ve výši 43 286,00 tis. Kč. Daňové příjmy se vyvíjejí velmi příznivě,
v roce 2018 se zvyšuje podíl obcí z celostátního hrubého výnosu DPH z 21,4% na 23,58%, dochází
k posílení kritéria počtu dětí a žáků z 7% na 9%. Do výdajové části jsou zahrnuty mandatorní výdaje
(provozní výdaje, splátky úroků z úvěrů, mzdy a sociální zdravotní pojištění), stavební akce, ale jsou
to akce, které budou financovány i prostřednictvím dotačních titulů (ne pouze z rozpočtu města) a
akce, která je dlouhodobě připravována, a to lokalita „za školou“, vybudování lávky přes řeku Lubinu,
rekonstrukce objektu č.p.245 a 247 na ul. Jičínské.
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Co se týče rekonstrukce objektu na ulici Jičínské, tak probíhají stavební práce, které by měly být
dokončeny do konce měsíce června 2018. Velká akce, která nás čeká v příštím roce je výstavba lávky
přes řeku Lubinu. Tato lávka měla být postavena již v letošním roce, ale nepodařilo se městu
vysoutěžit lávku do12 mil. Kč, která je zahrnuta v rozpočtu města. Stanovená cena se skládá
z finanční částky, která musí jít na demolici stávající lávky, geologický průzkum. Dále geologický
průzkum ukázal, že lávka nemůže stát na dvou pilotech, ale musí se konstrukčně řešit finančně
náročnějším způsobem. Vyskytly se i problémy, které souvisejí s železnicí a proto rovněž se musí
počítat s financemi, které tyto problémy odstraní. Projekt, který byl zpracován v rámci architektonické
soutěže, nepočítal s těmito dalšími náklady. Konečné rozhodnutí ohledně výstavby lávky bude
projednáváno na zastupitelstva města, které se koná dne 14. 12. 2017 a vzhledem k tomu, že lávka je
dle odborníků ve velmi špatném stavu, měli bychom se domluvit tak, aby se lávka mohla začít
v příštím roce realizovat. Do konce roku ještě město pro Vás připravilo dva vánoční koncerty a další
koncerty pro Vás chystá římskokatolická církev a na den 23.12.2017je připraven Živý Betlém na
náměstí. Do příštího roku jsou již připraveny jednak tradiční kulturní akce, např. Valentinská pouť,
Den památek a sídel, metání metel a EHD, Den dětí, ale připravujeme pro Vás i další zajímavé
kulturní, ale také sportovní akce. Určitě se budete mít na co těšit.
Vážení spoluobčané, snažila jsem se Vás jenom krátce seznámit s děním ve městě, více informací
o připravovaných akcích v našem městě na rok 2018 se můžete dočíst v novém čísle Měsíčníku, který
vyjde začátkem ledna 2018.
Dana Forišková, místostarosta města
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 setkání 70-ti, 75-ti a
80-ti letých občanů, kterého se účastnilo se ho 63 jubilantů. Kulturní program pro jubilanty připravili
členové Národního divadla Moravskoslezského a ocenění bezpříspěvkových dárců krve, kterého se za
účasti starosty a místostarostky města účastnilo 11 oceněných z celkového počtu 14
bezpříspěvkových dárců krve.
Marie Monsportová
Zpráva z kontrolního výboru:
Na jednáních kontrolního výboru jsou projednávány výsledky z kontrol, prováděné jednotlivými
členy KV. Průběžně jsou kontrolovány plnění z usnesení rady města, stavební akce uskutečněné
městem Příborem atd. Na základě těchto kontrol jsou následně přijímána opatření, které jsou řešeny s
příslušnými pracovníky MěÚ Příbor.
Jan Monsport
Informace o činnosti finančního výboru
Finanční výbor se schází každou druhou středu v měsíci. Jsou nám předkládány všechny materiály
k prodeji, ke koupi a pronájmu majetku města Příbora. Dále všechny změny k rozpočtu města na rok
2017 a návrhy rozpočtu města na rok 2018. Všechny tyto návrhy jsou ve výboru projednány, někdy i
za přítomnosti vedoucí finančního odboru, nebo starosty města. Naše rozhodnutí jsou předány
Zastupitelstvu, které je použije k dalšímu projednávání. Ve středu 6. 12. 2017 jsme zhodnotili činnost
našeho výboru za rok 2017 a připravili plán práce na rok 2018.
Ludmila Štůsková
Komise pro Městskou památkovou rezervaci
Významným úkolem v posledním období bylo pro komisi schválení nového plánu MPR na
období 2018-2022. Jde zejména o stanovení priorit obnovy a údržby naší krásné památkové rezervace
a staveb, které se zde nacházejí. Velkým tématem se taktéž stala obnova Starého hřbitova, ze kterého
se má stát kultivované pietní místo a celkově dojde k obnově a konzervaci jako takové. Na tomto
záměru se spolupracuje s příborskou farností, která v dané lokalitě vlastní část pozemku a
samozřejmě kapli sv. Františka. Pro nadcházející rok 2018 se budu snažit na jednání komise zařadit a
konkrétními kroky se zasazovat o systematickou obnovu drobných sakrálních staveb v našem městě.
Stanislav Štefek
Adventní Olomouc
Na sobotu 9. prosince 2017 připravil bratr předseda Stanislav Štefek předvánoční dárek pro členy
MěO KDU-ČSL v Příboře a příznivce autobusový zájezd do adventně a předvánočně naladěné a
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vyzdobené Olomouce. Byl to dárek nejen po stránce zhlédnutí atrakcí a vyzkoušení specialit, které
k tomuto adventnímu času patří, ale také duchovní dárek, který byl ukryt v návštěvě církevních
objektů.
Na zahájení byla mše svatá v kostele sv. Michala, kterou sloužil příborský rodák P. Antonín Štefek.
Ten nám také podrobně přiblížil celý chrám. P. Antonín Štefek nás také provázel kaplí sv. Jana
Sarkandra, kde byl světec surovým způsobem umučen. Další zastávkou byl chrám sv. Mořice, ve
kterém jsou největší varhany ve Střední Evropě – mají 10 400 píšťal a pět manuálů. Zlatým hřebem
tohoto zastavení byla možnost úplně zblízka si varhany prohlédnout. A když náš pan varhaník Martin
Monsport rozezvučel varhany, byl to velmi silný zážitek. Celý chrám nám slovem přiblížil místní
varhaník.
Při cestě na oběd jsme se zastavili v chrámu Panny Marie Sněžné. Tento chrám je v současné době
v rukou restaurátorů a je většinou navštěvován studenty. Po obědě byla připravena komentovaná
prohlídka reprezentačních prostor arcibiskupského paláce. Viděli jsme krásné místnosti a prostory,
které v minulosti nebyly veřejnosti přístupné.
Na cestě do katedrály sv. Václava, kde byla připravena velmi kvalitní komentovaná prohlídka, jsme
se pozdravili s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Po ukončené prohlídce katedrály sv. Václava
jsme se přesunuli na Horní náměstí v Olomouci, kde opravdu vládla předvánoční atmosféra,
nekonečné řady stánků s různým zbožím, ale stánky s punčem nebo svařákem byly neprodyšně
obleženy návštěvníky předvánoční Olomouce. Ale i výzdoba a osvětlený vánoční strom a celé náměstí
umocňovalo adventní a předvánoční náladu. Večer jsme se plni dojmů a velmi dobře naladění vraceli
domů.
Na závěr je nutno poděkovat bratru předsedovi za velmi dobrou přípravu zájezdu. Je také
zapotřebí poděkovat všem, kteří se zájezdu zúčastnili a tím pomohli, aby se zájezd mohl uskutečnit.
Věřím, že podobné zájezdy budou i v budoucnu.
Jan Monsport čestný předseda
Plán práce MěO KDU-ČSL Příbor na první pololetí roku 2018.
Schůze výboru každé třetí utery v měsíci: 16. ledna 2018; 20. února 2018; 20. března 2018; 17.
dubna 2018; 15. května 2018; 19. června 2018 vždy v salonku kulturního domu. Ples MěO KDU –
ČSL Příbor 3. února 2018. Výroční členská schůze 26. února 2018.
Lubomír Štůsek, jednatel
Pozvánka na Společenský ples
Přijměte pozvání na tradiční Společenský ples MěO KDU – ČSL Příbor, který se uskuteční
v sobotu 3. února 2018 od 19 hodin v Kulturním domě v Příboře. Těšit se můžete na skupinu
YPSILON, předtančení ZUŠ, domácí občerstvení, slosovatelnou soutěž o ceny a mnoho dalšího.
Předprodej vstupenek a večeří u sestry Štůskové 736 764 744.
Vánoční zamyšlení
Nadešel opět vánoční čas se svou atmosférou pokoje, radosti a lásky. „Narodil se Kristus Pán, veselme se!“ ozývá se
z rádia a z televize, zpívají lidé u štědrovečerního stolu i v kostelích… Ale – přemýšleli jste někdy nad tím, kdo se to
vlastně narodil? Proč jeho narozeniny lidé slaví už 2000 let? Proč se narodil právě ve chlévě? Je mnoho otázek, které se
vztahují k tajemství této vánoční události…
Ježíš se narodil v Betlémě. A nebylo to obyčejné narození. To Boží Syn sestoupil z nebe, z
dokonalé čistoty a slávy na naši zem. Narodil se v lidském těle, do největší bídy a špíny chléva.
Vstoupil do našeho světa lidské ubohosti, omezenosti, lidské zloby a nenávisti. Dobrovolně, z lásky k
nám.
A co my? Čas přípravy na narození Krista, čas adventu, trávíme často plánováním velkého vánoční
úklidu, pečením cukroví, možná i plánováním nějaké inovace, změny ve svátečním jídelníčku.
Množství úkolů, které před nás kladou vánoční svátky, dělá předvánoční dobu snad tou nejnáročnější
v celém roce. Vraťme se trochu do dětských let, přestaňme alespoň na chvíli řešit problémy, o
kterých si myslíme, že jsou to dospělé problémy.
Často slyšíme, že poezii a tajemné kouzlo českých Vánoc pohltila komerce. Je na tom bohužel
mnoho pravdy. A přitom právě k tradici Vánoc patří i zamyšlení nad člověkem, nad pokorou a
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laskavostí, nad vztahy mezi lidmi, nad dobrem a zlem. Pokusme se vánocům vrátit původní duchovní
rozměr, narovnejme vztahy v našich rodinách, naplňme je láskou a radostí z narozeného Spasitele,
těšme se na setkání s rodinou…
Vážené sestry a bratři. Přeji Vám, abyste do svého srdce přijali světlo narozeného Božského dítěte, které zažene
každý stín strachu, smutku a samoty a které Vás naplní radostí, pokojem a láskou. Do nového roku 2018 Vám
přeji hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.
Jan Monsport místopředseda
Přání zastupitelů a radních
Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce. Přeji Vám, nechť letošní Vánoce u Vás jsou ve
znamení klidu, lásky, pohody a boží radosti. Do roku 2018 Vám všem přeji to, co člověk nejvíce
potřebuje a to je zdraví, to, co člověk marně hledá a to je štěstí, to, bez čeho se nedá žít – lásku a boží
požehnání.
Dana Forišková
Bratři a sestry, vážení a milí spoluobčané, opět jsme u dveří nejkrásnějšího období Vánočních
svátků a příchodu nového roku. Vánoční koledy nás ukolébávají svým klidem a naplňují duši
pokorou, vzájemnou úctou a láskou. Dovolte mi k těmto krásným svátkům přát, ale abych nikoho
neurazil, nebudu přát lidem, ale postavičkám z Betléma:
Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,
Oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
Ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
Pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jako vypadají,
Andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,
Králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích všech lidí na světě.
Dovolte mi, abych Vám popřál z celého srdce krásné 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
Vážené sestry, bratři a všichni občané našeho pěkného města Příbora. Znovu jsou tu před námi
zvláštní a mimořádné svátky - Vánoce. V bezbranném dítěti, plačícím v jeslích, nám milující Bůh
ukazuje plnost své milosti a lásky.
Milí občané, dovolte mi Vám všem popřát Vánoce plné pokoje a letošní oslava narození Ježíše
Krista ať vnese do Vašeho života v novém roce 2018 světlo a radost.
Ivana Žárská

Vážené sestry a bratři, přejeme Vám i všem Vašim blízkým
radost a pokoj od narozeného Spasitele a do každého dne
nového roku vše dobré, krásné a potřebné pro tělo, duši i ducha.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor
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