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Městského výboru KDU-ČSL v Olomouci

Milí čtenáři,
po měsíci Vás opět vítáme při četbě informačního newsletteru městského výboru KDU-ČSL v Olomouci.
Květen byl velmi bohatý na události i zajímavé akce, a to nejen v Olomouci. Mezi nejvýznamnější z nich
jistě patří jubilejní 10. Pouť rodin, která se uskutečnila v neděli 18.5.2015 na Sv. Kopečku. Kromě svátku
rodin bylo hlavním tématem připomenutí návštěvy Jana Pavla II. v roce 1995 v Olomouci. Pro další směřování KDU-ČSL byl stěžejní celostátní sjezd ve Zlíně, který potvrdil ve vedení jak Pavla Bělobrádka, tak
Mariana Jurečku. A radost nejen mně udělaly ceny, které město Olomouc v uplynulých dnech získalo: Titul
Obec přátelská rodině, jakož i Cenu za kvalitní péči o památky.
Přeji Vám příjemné čtení a krásné jarní dny!

Mgr. Matouš Pelikán

AKTUALITY Z DĚNÍ V KDU-ČSL V OLOMOUCI:

Volební sjezd KDU-ČSL se uskutečnil
ve Zlíně ve dnech 23. až 24. května
2015. Vicepremiér Pavel Bělobrádek
jednoznačně obhájil post předsedy.
Ministr zemědělství Marian Jurečka
zůstal prvním místopředsedou, i když
u své volby trošku doplatil na technickou chybu a velké množství neplatných hlasů. Lidovci dali jasně najevo,
že budou bojovat o milión hlasů živnostníků, a chtějí např. ve vládě prosadit, aby se na řemeslníky nevztahovala chystaná elektronická evidence
tržeb nebo aby se sleva na dani za
dítě znovu zavedla i pro živnostníky.
Chtějí dobýt i kraje, kde vládne ČSSD,
často i s podporou komunistů. Nový
místopředseda Mihola věří, že strana
má šanci v příštích volbách získat 15
procent. Podle Bělobrádka nové voliče získají, když se budou držet svého
programu a slibů, ukážou, že mají
odborníky nejen na zemědělství, a
hlavně se musí zbavit toho, že je lidé
budou spojovat především s církví.
„Čeká nás největší úkol, aby nás lidi
více volili, zbavit se nálepky klerikální
strany,“ uvedl.

POUŤ RODIN NA SV. KOPEČKU

KALENDÁŘ AKCÍ

Již 10. ročník Poutě rodin byl letos
spojen s oslavami výročí 20 let od
návštěvy sv. Jana Pavla II. na Svatém Kopečku. Akci pořádalo Centrum pro rodinný život a KDU-ČSL
Olomouc v neděli 17. května 2015
na Svatém Kopečku. Program zahájila v 10.30 hod. slavnostní mše svatá s uložením ostatku sv. Jana Pavla
II., ve 12.00 hod. proběhl přímý přenos z Vatikánu (Anděl Páně). Po
poledni potom probíhal doprovodný
program pro děti, k dispozici bylo
tradiční občerstvení v ambitu. Od
13.00 hod. pak pokračoval komponovaný program s pamětníky návštěvy papeže.
(více na straně 2)

Čekají nás následující akce:
1. června v 17:00 hod.: jednání Městského výboru v kanceláři KDU-ČSL na
Palachově náměstí 1
6.-7. června: akce Sportem k dialogu
(více strana 3)
22. června v 17:00 hod.: setkání se
zástupci strany v představenstvech a
dozorčích radách v kanceláři KDU-ČSL
na Palachově náměstí 1

SETKÁNÍ ČLENŮ KOMISÍ
V pondělí 18. května proběhlo setkání
členů odborných komisí Rady města
Olomouce, členů a předsedů komisí
místních částí a zástupců KDU-ČSL v
orgánech městských společností v
Radeckého sále Vlastivědného muzea
v Olomouci. Této akce se zúčastnilo
25 zástupců. Jednání zahájil Ladislav
Šnevajs, poté hovořil Matouš Pelikán
jako nový předseda MěV KDU-ČSL
v Olomouci. Cílem setkání bylo nastavit mechanismus spolupráce členů
jednotlivých komisí. Snahou je vyšší
míra vzájemné informovanosti dovnitř
členské základny, sdílení zkušeností,
podnětů a informací mezi jednotlivými
členy i členy strany. Na shromáždění
bylo řečeno mnoho zajímavých podnětů. Zástupci KDU-ČSL budou např.
iniciovat diskusi o tom, aby z ulic města zmizely staré a prázdné novinové
stánky, které hyzdí veřejný prostor.
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Cenu za péči o památky použije
město na umělecký skvost
Za kvalitní péči o historické centrum získalo
město Olomouc první místo v krajském kole
národní soutěže. Za tento úspěch v soutěži,
oficiálně nazvané Cena za nejlepší přípravu a
realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací, získalo město Olomouc
finanční prémii 100 tisíc korun. I tu se rozhodlo
použít na obnovu památek.
„Rozhodli jsme se oněch 100 tisíc korun použít
na úhradu části nákladů za rekonstrukci barokní sochy svatého Floriana, která stojí už po
staletí na Žerotínově náměstí,“ upřesnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Sochu
z náměstí odvezl renomovaný restaurátor René Tikal v únoru, zpět na své místo by se měla
vrátit v obnovené kráse letos v srpnu. Pískovcového světce, který má kromě jiného chránit
před požáry, vytvořil v roce 1725 olomoucký
sochař Jan Jiří Schauberger.
V celostátním kole soutěže, kterou vypisuje
Ministerstvo kultury ČR, nakonec letos zvítězilo
město Cheb.

Pouť rodin na Svatém Kopečku: pokračování
Akci přálo nádherné počasí, zástupům poutníků zahrála před kostelem dechovka, dostali
výborné koláčky a ženy také krásnou květinu.
Soutěžící děti nakonec přišel navštívit také
samotný Jan Pavel II., jehož zahrál jeden z
dobrovolníků, a pověděl dětem o své službě a
o svém životě.
Pouť doprovázela také vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita. Tradici poutě rodin založil v roce 2006 tehdejší poslanec PSP ČR
Tomáš Kvapil. Letošního ročníku se také krátce se svou ženou zúčastnil.
Pouť rodin si nenechal ujít ani pan ministr
Jurečka, paní senátorka Šromová, krajský
předseda Slavotínek a další politici s rodinami.
Děkujeme všem poutníkům za účast a přispění
k dobré atmosféře a těšíme se zase rok!

Zapište se do registru dárců kostní dřeně!

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 měli v Ústavu imunologie Fakultní
nemocnice Olomouc napilno. Neobvykle velká skupinka zájemců se totiž přišla zapsat do registru dárců kostní dřeně.
„Reagovali jsme na výzvu Mladých lidovců a přišli jsme podpořit
maminku dvou malých dětí Báru Halodovou, která onemocněla
leukémií, a zatím se pro ni nenašel vhodný dárce kostní dřeně.
Chceme co nejvíce rozšířit řady potenciálních dárců, přestože
šance, že zrovna naše kostní dřeň bude podobná nemocnému
člověku, je malá. Chceme jít sami příkladem a vyzvat touto cestou co nejvíce dalších lidí“, vysvětlil zastupitel města Olomouce
za KDU-ČSL Matouš Pelikán, který sám pravidelně chodí darovat i krev. Dárců je stále velký nedostatek a léčit leukémii jiným
způsobem než darováním kostní dřeně zatím nelze. Příchozí
byli před samotným odběrem poučeni zdravotní sestrou o tom,
co evidence v registru dárců obnáší a každému poté předala
kartu dárce. Celý proces nezabral více než 20 minut. Vědomí,
že tímto drobným skutkem a zařazením se do registru je možné
v budoucnu někomu zachránit život, opravdu stojí za to!
Kristina Kvapilová, předsedkyně Mladých lidovců Olomouckého
kraje
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Olomouc je nejvíce přátelská rodině. Vyhrála soutěž ministerstva
Titul Obec přátelská rodině je pro letošní rok spojený s Olomoucí. Město zvítězilo v soutěži vyhlášené Ministerstvem
práce a sociálních věcí. Jako odměnu získá dva miliony korun.
Olomouc mezi konkurencí uspěla napoprvé. Peníze radnice využije na podporu aktivit pro rodiny s dětmi. „Chceme
zlepšit vybavení koutků pro matky s dětmi v budovách magistrátu nebo také v budově městské knihovny. Pomůžeme
vybavit rodinná a mateřská centra a začneme s projektem komunitní školy v ZŠ Olomouci – Řepčíně," vyjmenoval náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Ministerstvo ocenilo, že město mimo jiné pomáhá rodičům při slaďování pracovních a rodinných potřeb, spolupracuje s
poskytovateli sociálních služeb či s rodinnými centry. „Aktuálně chceme zlepšit také informovanost o akcích a místech
pro rodiny, zamyslíme se také nad novými trasami po olomouckých památkách, které by nadchly i malé návštěvníky,"
dodal náměstek. „V září zamýšlíme pozvat u příležitosti zahájení školního roku rodiče i jejich děti na den plný zábavy, k
tématu rodinné politiky se také ve stejný měsíc uskuteční odborná konference," doplnil Šnevajs.

Přijměte pozvání na zajímavé akce!

Kontaktujte nás:
http://olomouc.kdu.cz/
http://www.volimeolomouc.cz/
Facebook.com/volimeolomouc

Kancelář KDU-ČSL v Olomouci

Tajemník MěV KDU-ČSL v Olomouci

Palachovo náměstí 1
Olomouc, 779 00

Mgr. Pavel Roubínek
tel.: 723 276 123
email: mestsky.tajemnik@email.cz

