září 2015

NEWSLETTER

04

Městského výboru KDU-ČSL v Olomouci

Milí členové a příznivci olomoucké KDU-ČSL,
dostává se vám do rukou zářijové číslo newsletteru městského výboru. Klidnou a pohodovou dobu prázdnin
střídá období návratu do školy, se kterým je spojeno i zintenzivnění politického života. Proběhlo zastupitelstvo, za pár dní, na svátek sv. Václava, nás čeká Pouť veřejných činitelů, pro děti drakiáda v Holickém lese, a
třebaže je to zdánlivě ještě daleko, plánuje se již nyní adventní setkání, Lidový bál a další tradiční akce, které
jsou s činností olomoucké KDU-ČSL neoddělitelně spojeny. Co tyto vyjmenované akce, na které jsme již
zvyklí, obohatí, bude výlet do Bučovic – příležitost strávit spolu pěkný den na Jižní Moravě, pobavit se, ale i
něco poznat a dát si dobré víno. Ale hlavním naším cílem je prosazovat svůj politický program a ten je zaručen jediným – úspěchem ve volbách. Naší prioritou tedy nemůže být nic jiného než příprava krajských a senátních voleb. V těchto dnech vrcholí jednání a nominace kandidátů. Věřím, že se podaří vybrat ty nejlepší!
Mgr. Matouš Pelikán, předseda Městského výboru KDU-ČSL v Olomouci

AKTUALITY Z DĚNÍ V KDU-ČSL V OLOMOUCI:

Osobní dopis Pavla Bělobrádka k
migraci v Evropě
Vážení bratři, milé sestry,
obracím se na Vás touto formou kvůli závažnému aktuálnímu problému, jímž je
migrace.
Já a celé vedení KDU-ČSL vnímáme, že
veřejnost je nervózní, lidé mají přirozeně
strach. Z těchto obav a nervozity pak pramení riziko radikalizace společnosti. To je
něco, co my, křesťanští demokraté, nechceme, protože je to v rozporu s našimi
hodnotami.
Jak doufám víte, KDU-ČSL je v přístupu k
otázkám migrace aktivní. Nestrkáme hlavu
do písku, většinou jsme to my, kdo jasně
formuluje odpovědi na palčivé otázky, kdo
se nebojí říkat i nepopulární věci a kdo
nepodléhá svodům populismu. Mimo jiné
jsme k migraci zřídili pracovní skupinu pod
vedením místopředsedy Ondřeje Benešíka.
Naše postoje a názory najdete přehledně
na stranickém webu pod záložkou Uprchlíci
a Evropa. Jedním z důvodů k napsání tohoto dopisu je i upozornit Vás na tento zdroj
informací, které by podle mého názoru měl
znát každý člen KDU-ČSL.
Všichni si jistě uvědomujeme, že problém
migrace nezmizí ani snadno, ani rychle.
Najít řešení bude stát hodně úsilí, času a
peněz. Avšak to, že Evropa dnes jednoduché a rychlé řešení nemá, neznamená, že
KDU-ČSL nemá jasno v tom, jak k problému přistupovat. Vycházíme totiž z principů
naší politiky a našich dlouhodobých hodnot.
Pokrač. na straně 2

DRUHÉ JEDNÁNÍ MěV

KALENDÁŘ AKCÍ

Podruhé ve funkčním období 2015-2017
se sešel městský výbor KDU-ČSL
v Olomouci, a to 7. září 2015 v zasedací
místnosti KDU-ČSL na Palachově náměstí. Schůzi řídil předseda Pelikán a
byla řešena celá řada aktuálních témat.
V říjnu roku 2016 nás čekají krajské a
senátní volby. KDU-ČSL se na ně již
pečlivě připravuje. Podařilo se získat
kvalitního kandidáta do Senátu, kterým je
Lumír Kantor, primář neonatologického
oddělení, špičkového pracoviště Fakultní
nemocnice Olomouc. Dále byla řešena
otázka krajských voleb. Do konce října
2015 se budou sestavovat kandidátky.
KDU-ČSL do těchto voleb půjde jako
součást Koalice pro Olomoucký kraj se
stranou Zelených. Vedou se ještě jednání s hnutím Starostové a nezávislí
(STAN) o jejich připojení ke koalici.
Lídrem kandidátky bude krajský předseda a místostarosta Velké Bystřice, Ivo
Slavotínek. Dalším bodem programu byly
připravované akce. Byl projednán program Poutě veřejných činitelů (28. září
od 10:00 na Dómu) a exkurze do Bučovic
24. října. Dále byla diskutována příprava
programové konference prorodinné komunální politiky, která bude realizována
za účasti odborníků z řad KDU-ČSL
(odborné komise), zástupců jiných měst,
neziskového sektoru, charity, médií
apod. Cílem této akce bude debatovat
nad body programu pro rok 2018 a rovněž i navrhnout konkrétní opatření splnitelná již v tomto funkčním období. Termín
bude teprve upřesněn. Začátkem prosince proběhne již tradiční adventní setkání.
6. února 2016 bude další ples (Lidový
bál), opět v pavilonu A výstaviště Flora.
Na 23. dubna 2016 je chystáno lidovecké
setkání a pouť na Velehrad k šedesátému výročí úmrtí Msgr. Šrámka. Závěrečným bodem jednání byla diskuse nad
aktualitami z komunální politiky.

Čekají nás následující akce:
28. září 2015: Pouť veřejných činitelů na
Dómě (od 10:00 hod.)
2. října 2015: Drakiáda v holickém lese
(od 15 do 18 hod.)
10. října 2015: Krajská nominační konference (do krajských voleb)
24. října 2015: exkurze členů a příznivců
KDU-ČSL do Bučovic (okres Vyškov), odjezd po poledni a návrat večer (program:
exkurze na zámku, debata se zástupci
vedení města, prohlídka radnice, návštěva
vinného sklepa)
listopad/prosinec 2015: konference k
prorodinné politice (příprava prorodinné
politiky pro Olomouc)
11. prosince 2015: adventní setkání
6. února 2016: ples KDU-ČSL
23. dubna 2016: 10:30 lidovecká pouť a
setkání na Velehradě:
NÁVRAT KE KOŘENŮM, k 60. výročí úmrtí Msgr. Šrámka.
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Osobní dopis Pavla Bělobrádka
k migraci v Evropě

Přijměte pozvání na 11. pouť
veřejných činitelů

Pokrač. ze str. 1
Za prvé Vás chci ujistit, že vláda i naše strana myslí na bezpečnost občanů. V
této chvíli máme plnou kontrolu nad situací a můžete uklidnit své sousedy, že
nám žádná invaze nehrozí a že kabinet udělá vše pro její odvrácení, pokud by
nám hrozila v budoucnosti. Nepřistoupili jsme na povinné kvóty a prosazujeme
řešení imigrace pokud možno mimo hranice EU.
KDU-ČSL opakovaně požaduje navýšení naší pomoci pro uprchlické tábory v
regionech bojů, abychom lidem v nich zajistili důstojné podmínky, což je nejefektivnější způsob jak zabránit, aby se vydávali na pochod do Evropy.
Je důležité s lidmi mluvit a vysvětlovat jim, že není pravda to, co se jim snaží
namluvit radikálové, kteří ucítili ve strachu z migrantů šanci, jak snadno získat
politické body. Proto šíří strach a paniku.
Za druhé KDU-ČSL důsledně rozlišuje mezi ekonomickými migranty a válečnými uprchlíky. Ty první musíme rychle vracet zpět. Těm druhým jsme povinni
pomoci, pokud budou o naši pomoc stát (o což zatím drtivá většina z nich nestojí). K pomoci nás zavazují nejen Ženevské konvence a naše zákony, ale i křesťanská solidarita a obecně lidskost.
Vím, že tento postoj není populární. Ale my ze svých zásad nemůžeme slevit.
Nelze bránit vlastní hodnoty tím způsobem, že od nich sami upustíme, když se
nám zrovna nehodí do krámu. Navíc jsem si jist, že i když těch, kteří tento postoj ocení, bude zřejmě menšina, si budou o to více vážit toho, že se nebojíme
takto mluvit.
Za třetí KDU-ČSL si dobře uvědomuje, že migraci nemůže Česká republika
vyřešit sama. Pokud k nám uprchlická vlna v plné síle dorazí, nepomůže nám
ani uzavření hranic. Jde o statisíce zoufalých lidí, kteří nemají co ztratit, protože
se nemají kam vrátit a nezastaví je ani ostnatý drát, ani ozbrojená stráž – jedině, že by opět dostala rozkaz střílet…
Musíme hledat společné řešení v rámci EU. Přičemž KDU-ČSL klade důraz na
to, aby Evropská unie lépe bránila své vnější hranice, aby se urychlil proces
vracení ekonomických migrantů, aby se bojovalo s pašeráky lidí a zejména aby
se EU podílela na stabilizaci a pomoci v regionech, odkud pocházejí uprchlíci.
Migrační vlnu můžeme zastavit jedině tam, kde vzniká. Rovněž trváme na tom,
aby si každá země Unie mohla svobodně zvolit svou vlastní imigrační politiku,
odmítáme nechat si ji diktovat shora.
Je třeba otevřeně přiznat, že EU účinnou společnou politiku v oblasti migrace
zatím nemá. Tlak na přerozdělování běženců není řešením problému, ale pouze
jeho rozložením na více zemí. Rovněž je jasné, že i když se podaří nalézt shodu, potrvá roky, než se podaří situaci v oblasti migrace zlepšit. Nehrajme si
proto na všeználky – jak to činí radikálové, kteří mají vždy po ruce řešení, které
je stejně jednoduché, jako špatné. Žádná snadná a rychlá řešení neexistují. To
ale neznamená, že KDU-ČSL bude skládat ruce do klína. Protože kdo v obavě,
že může udělat jen málo, nečiní nic, dopouští se strašlivého omylu. Opakujte
lidem naše návrhy a přístupy. Jsem přesvědčen, že jsou správné, i když je zatím neumíme všechny prosadit. My nejsme naivní, dobře si uvědomujeme, že
nezvládnutá imigrační vlna představuje zásadní hrozbu pro naši společnost, pro
náš sociální, ekonomický, právní a hodnotový systém, pro naši bezpečnost. Ale
také dobře víme, že silné řeči a chřestění zbraněmi a ostnatými dráty nám nepomůže. Naopak vyvolávání strašáka vnějšího nepřítele vytváří riziko potlačení
naší vlastní svobody a demokracie, s čímž máme smutné historické zkušenosti.
Za čtvrté je migrace příležitostí, jak upozornit veřejnost na naši dlouhodobou
prioritu, jíž je boj s demografickým deficitem a podpora pracujících rodičů. Jasně
se tu ukazuje, že jsme měli pravdu, když jsme varovali před vymíráním české
populace, ačkoli nás skoro nikdo neposlouchal.
Jsem si jist, že dnes už nám lidé naslouchat budou. Že nás budou nejen poslouchat, ale že nám budou i rozumět, když budeme říkat, že odmítáme návrhy, aby
se imigrace stala univerzální odpovědí na nízkou porodnost. Jsem si jist, že lidé
budou souhlasit s naším postojem, že je lepší nechat více peněz v kapsách
našich rodin a podpořit výchovu nové generace, než dovážet imigranty. Platí
nepřímá úměra: čím méně českých dětí, tím větší tlak na přijímání migrantů.
Závěrem Vás chci požádat, abyste v otázce migrace byli aktivní. Abyste využili
informace z našeho webu, abyste vysvětlovali politiku KDU-ČSL lidem. Jak se
říká, zvládnutý problém je vyhraná příležitost. Když ukážeme, že máme jasné
názory, že máme návrhy na řešení, když místo šíření strachu budeme s veřejností otevřeně diskutovat a zároveň se nebudeme bát přiznat, že na některé
otázky prostě nemáme odpovědi, voliči to ocení. Ne všichni, ale ta rozumnější
část určitě. Rozumní lidé ocení, že nejsme bezcitní extremisté, že chceme pomáhat skutečně potřebným a že si na druhé straně uvědomujeme všechna
rizika a přistupujeme k problému pragmaticky a s maximálním ohledem na bezpečí našich občanů.
Věřím, že máme lidem v problematice migrace co říci, možná o hodně více než
jiné strany. Tak ať je náš hlas slyšet. Je to hlas rozumu, odpovědnosti a solidarity. Je to hlas křesťanské demokracie.

Chmelovy dožinkê 2015
V sobotu 12. září 2015 se uskutečnil již 8.ročník této
přehlídky minipivovarů a dobré muziky a rovněž zahradní slavnosti pro celou rodinu. Záštitu nad akcí
udělilo Statutární město Olomouc a ministr zemědělství, Ing. Marian Jurečka Do organizace se zapojili i
členové a příznivci KDU-ČSL. Příští rok zase!
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Hanáci se sešli na Hanácké dožínkové pouti 2015
Průvod od náměstí ke kostelu zahájil v sobotu 22. srpna již tradiční Hanáckou dožínkovou pouť v Dubu nad Moravou. Sešli se zemědělci, Hanáci, ale i mnoho dalších lidí, aby společně poděkovali za bohatou úrodu a poprosili o požehnání do následujícího roku. Mši
svatou sloužil biskup Josef Hrdlička a celá mše se nesla v duchu slova "děkuji". Podle slov biskupa Josefa je třeba si stále znovu uvědomovat, za co všechno můžeme v našich životech děkovat. Během mše také požehnal chleby jako symbol úrody a poté si každý
poutník odnesl jeden chléb domů. Po mši svaté začal bohatý odpolední program, hrála dechová kapela Věrovanka, kterou vystřídala
Moravská veselka. Své krásné umění předvedl hanácký taneční soubor Hatě Tovačov, v kostele nádherně zazpíval mužský sbor Rovina. Ve sklepě u skleničky vína lidé poslouchali cimbálovou muziku Donava a ve večerních hodinách cimbálovou muziku Primáš.
Rozhodně bylo na co se dívat, co jíst, pít, tancovalo se a veselilo až do pozdních nočních hodin. "Byť jsem zde nemohl být po celou
dobu, jsem rád, že jsme se tu sešli v hojném počtu a že můžeme takto společně vyjádřit vděčnost za letošní úrodu," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka, který nad celou akcí převzal záštitu. Pro děti přichystali dubští skauti pestrý doprovodný program a soutěže. V prostoru nádvoří fary zase předváděli své umění regionální výrobci, od kterých bylo možné si leccos zakoupit. Každý si tedy na
pouti mohl přijít na své. Krásné počasí doladilo příjemnou atmosféru, která potvrdila, že za rok se jistě tato pěkná akce znovu zopakuje.

Společně do Bučovic!

Rodiče, přijďte s dětmi na
drakiádu do holického lesa!

Na 24. října 2015 připravuje Městský výbor KDU-ČSL v Olomouci
exkurzi členů a příznivců KDU-ČSL do Bučovic (jih okresu Vyškov).
Počítá se s odjezdem po poledni a večerním
návratem zpět do Olomouce. Program připravujeme společně s vedením města Bučovice
(místní organizací KDU-ČSL Bučovice) a občanským sdružením Společnost katolického domu
Bučovice. Předběžný program zahrnuje prohlídku renesančního zámku, návštěvu a prohlídku
radnice, debatu se zástupci vedení města, diskusi o fungování komunální politiky na malém městě a o aktivitách Společnosti katolického domu
v Bučovicích. Dále bude následovat neformální
posezení ve vinném sklepě bučovických vinařů
s občerstvením a degustací vín.
Naším hostitelem bude místostarosta města Bučovice, pan PhDr.
Jiří Horák, Ph.D. Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, kde
taktéž obhájil disertaci. Věnuje se historické sociologii a sociologii politiky. V roce 2010 byl zvolen
místostarostou města Bučovice a v roce 2014 tuto
pozici obhájil. Je místopředsedou okresního výboru KDU-ČSL a členem celostátní konference strany. Rovněž je aktivní ve spolkovém životě města.
Těšíme se na společně strávené sobotní odpoledne a večer v Bučovicích!
Prosíme o nahlášení Vaší účasti do pátku
9. října na níže uvedené kontaktní údaje!

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

