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Nová podpora sportu v Proseči

Zastupitelé města Proseč budou na
březnovém zasedání projednávat nový
dotační program pro podporu sportu
a tělovýchovy v Proseči. Dotační program nahradí původní způsob přidělování finančních příspěvků spolkům
a tělovýchovným organizacím. Nový
model přidělování finančních prostředků bude spravedlivější. Peníze
bude město přidělovat na základě
jmenných seznamů aktivních členů, jejich věku a soutěží, které členové hrají.
Zvýhodněni budou spolky a organizace s aktivní prací s dětmi a mládeží
do 23 let. Termín pro podání žádostí
bude do 19. dubna 2017, program a
formuláře žádosti budou zveřejněny po
schválení v zastupitelstvu na webových
stránkách města.

Městské kino opět promítá

V průběhu měsíce února proběhla
digitalizace kina v Proseči. V Sokolovně bylo instalováno nové plátno,
ozvučení a projekční technika. Město
zároveň aktivovalo u Unie filmových
distributorů obě kina, nově označená Městské KINO Proseč a Letní KINO
Proseč, aby mohly být opět programovány filmy k promítání. V Sokolovně
se bude opět promítat po dlouhých 5
letech. První promítání v městském
kině proběhne 12. 3., kdy bude promítán animovaný film pro děti Hledá
se Dory, následovat bude 22. 3. česká
romantická komedie Bezva ženská na
krku. Na obě představení je vstupné
dobrovolné. V dubnu plánujeme film
pro děti Tajný život mazlíčků a film
pro dospělé Pohádky pro Emu.
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„Bezbariérové město“ pomůže seniorům i hendikepovaným
Společnost Ergotep CSR Institut a
město Proseč připravují již několik měsíců
společný projekt s názvem „Bezbariérové
město Proseč“. Ve skutečnosti jde o nový
koncepční dokument, tzv. Generel bezbariérových tras ve městě. Materiál analyzuje stávající stav, mapuje všechny veřejné
budovy a veřejná prostranství v majetku
města a navrhuje možná řešení dílčími
projekty. Tento dokument je vyžadován
Řídícím výborem Národního rozvojového
programu mobility pro všechny jako nezbytná součást všech žádostí o dotace na
výtahy, úpravy chodníků nebo vytváření
vyhrazených míst pro parkování.
Aby bylo možné využít výstup z projektu např. pro žádost o dotaci na výtah
do městského úřadu musí konečnou podobu dokumentu ještě schválit zastupitelstvo města a také Řídící výbor Národního rozvojového programu mobilita pro
všechny.
Bohužel již pár let neexistují žádné
výjimky a naše město muselo zpracovat
dokument ve stejném rozsahu a se všemi
náležitostmi jako 70 tisícové město, které
má rozsáhlý aparát úředníků a zaměstnanců schopných takový dokument připravit. Je smutné, že nám s přípravou nepomohla ani Česká abilympijská asociace,
přestože jsme jí o pomoc požádali.
Město má v současné době připraveno
několik projektů řešících bezbariérové
vstupy do objektů. Po již zmíněném výtahu do městského úřadu je připraveno

Jan Pospíchal, který je sám vozíčkář, prověřil
v rámci projektu přístupnost všech objektů

řešení bezbariérového přístupu na poštu,
rampa pro imobilní na první stupeň a výtah pro druhý stupeň základní školy nebo
bezbariérové veřejné WC. Na většinu
projektů má město připravenou projektovou dokumentaci a vydaná platná stavební povolení.
Jan Pospíchal, ředitel Ergotep CSR Institut
a Jan Macháček, starosta města Proseč

Muzeum dýmek ožije známými hlasy

Město Proseč připravuje kromě
nové expozice další projekt, který by
měl oživit a zatraktivnit prohlídku
našeho muzea. Projekt elektronických audioprůvodců v podobě sluchátek, které si bude možné zapůjčit
u obsluhy, nabídne všem návštěvníkům doplňující a zajímavé informace
k jednotlivým exponátům a částem
expozice. Audioprůvodci našeho
muzea promluví k návštěvníkům
známými hlasy herců a dabérů Jana
Kanyzy a Petra Pospíchala, kteří věnovali do nové expozice nejen své
dýmky, ale poskytnou jí i svůj hlas.
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Všechny texty budou namluveny v
dabingovém studiu na Barrandově.
V audioprůvodci zazní také hlas
Františka Filipovského z audioknihy
Šest dýmek Františka Filipovského,
na kterou město získalo autorská
práva. Město Proseč na realizaci
tohoto projektu také připravilo a
podalo žádost o dotaci z Pardubického kraje. Audioprůvodce zvládá
až 32 jazykových mutací. Dalším
plánovaným projektem na příští rok
je výroba anglického, německého a
polského průvodce.
Jan Macháček, starosta města
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