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Náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský 
navštívil Záchrannou stanici živočichů a ekocentrum Pasíčka

Náměstek ministra a ředitel sekce 
ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolej-
ský navštívil na pozvání jejího vedoucího, 
pana Josefa Cacha, Záchrannou stanici 

živočichů a ekocentrum Pasíčka neda-
leko Boru u Skutče. Záchranná stanice 
živočichů a ekocentrum Pasíčka, která je 
členem Národní sítě záchranných stanic, 
je příkladem dobře fungujícího zařízení, 
spolupracuje aktivně s Krajským úřadem 
Pardubického kraje a mimo vlastní čin-
nost záchranné stanice realizuje ekový-
chovné programy a provádí významnou 
osvětovou činnost.

Záchranné stanice zajišťují léčbu po-
raněných a oslabených živočichů i jejich 
následné navrácení zpět do přírody. V 
současné krajině existuje řada rizik pro 
volně žijící živočichy a často dochází k je-
jich úhynu či zraněním v důsledku lidské 
činnosti, ať již se jedná o úrazy elektric-
kým proudem, srážky s vozidly, či zranění 
zemědělskou mechanizací a podobně. 
Následná péče o trvale či dočasně handi-
capované živočichy je proto potřebná jak 
z důvodů ochrany přírody (kdy takováto 
zranění mohou ohrožovat populace vzác-
ných druhů), tak z etických důvodů.

MŽP dlouhodobě podporuje činnost 
záchranných stanic (zejména finančními 
prostředky z Programu péče o krajinu) a 
je si vědoma významu a funkce, kterou 
záchranné stanice plní. Nadstandardem 
záchranná stanice Pasíčka je provoz expo-
ziční části, která je přístupná veřejnosti a 
současně zde probíhá většina ekovýchov-
ných programů. V rámci návštěvy dostali 
z rukou náměstka a radního Pardubic-
kého kraje Ing. Václava Kroutila svobodu 
dva jedinci čápa bílého, kteří přečkali 
zimu ve stanici.

Pardubický kraj

Cestování s Jirkou Kolbabou
Dne 29. 4. 2014 se v prostorách vzdě-

lávacího centra Ergoeduka konala před-
náška Cestování s Jirkou Kolbabou, Fo-
tograf na cestách – splněný sen, kterou 
pořádal Ergotep CSR Institut o.p.s. pro 
občany Proseče a okolí.

Pan Jiří Kolbaba je náruživý cestovatel 
(navštívil přes 130 zemí světa na všech 
kontinentech) a své zážitky dokumen-
tuje prostřednictvím fotografií, které na 
přednášce prezentoval formou diashow. 
Jeho přednáška byla strhující, nesmírně 

sugestivní, plná pozitivních inspirací pro 
vlastní cestování.     Byla také doplněna 
prostorem pro kvíz o ceny a také pro 
otázky a odpovědi. Představení shlédlo 
přes 160 lidí, 15 „volňásků“ bylo věno-
váno žákům Základní školy v Proseči. 

Výtěžek z této akce 11.700Kč předala 
ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. 
Mgr. Lenka Pokorná řediteli Základní 
školy v Proseči Mgr. Josefu Roušarovi, 
který darované peníze využije na podporu 
ochotnického kroužku. Ten zároveň po-
zval zde přítomné občany na premiéru je-
jich představení. Dětští ochotníci zahrají 
své představení na podzim i ve vzděláva-
cím centru Ergoeduka pro děti z Mateř-
ské školky v Proseči.

Ergotep CSR Institut o.p.s. podpořil 
dramatický kroužek již druhým rokem.

O dalších připravovaných akcích Vás 
budeme včas informovat. 

Mgr. Lenka Pokorná
Ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s.

Pietního aktu v Ležákách 
se zúčastní i prezident

Jako každý rok si lidé i letos v červnu 
budou v Ležákách připomínat 72 let od 
vyhlazení obce, kterou nacisté vypálili a 
srovnali se zemí. V neděli 22. června se 
pietního aktu zúčastní i prezident České 
republiky Miloš Zeman. Na tryzně uctí 
památku obětí nacismu a pronese hlavní 
projev.

Obyvatele Ležáků nacisté popravili 
nebo odvezli do koncentračních táborů. 
Odvetu za atentát na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha 
tehdy až na dvě malé děti nikdo nepře-
žil. Tyto tragické události si každý rok na 
místě, kde osada stála, připomínají stovky 
lidí. Ležáky v minulosti navštívili i teh-
dejší prezidenti Václav Havel a Václav 
Klaus.

Za město Proseč se letos oficiálního 
pietního aktu zúčastní, stejně jako v mi-
nulých letech, starosta, místostarosta a 
členové rady.
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