Proseč Terézy Novákové 2017

Literární soutěž „Proseč Terézy Novákové 2017“, která byla vyhlášena 17.
dubna letošního roku, už zná své vítěze.
Do 22. ročníku literární soutěže PTN
bylo přijato 11 soutěžních příspěvků v
kategorii próza a 11 příspěvků v kategorii
poezie. Soutěžní porota ve složení Adam
Borzič (básník a šéfredaktor literárního
ob-týdeníku Tvar), Alena Scheinostová
(novinářka, publicistka, překladatelka) a
Libor Vodička (dramaturg, teatrolog, literární vědec), vyhodnotila z 22 došlých
prací 6 nejlepších, které byly oceněny.
Veřejné slavnostní vyhlášení výsledků
literární soutěže plánované na sobotu 21.
října se nakonec neuskutečnilo, hlavním
důvodem byl malý zájem autorů se akce
v Proseči zúčastnit. Ceny byly oceněným

K výtahu opět o krok blíže

V pondělí 9. října 2017 byl podán
společný projekt města Proseč a Ergotep CSR Institutu, o.p.s. na Úřad
vlády ČR. Jedná se o zpracování bezbariérové koncepce města Proseč a
příprava bezbariérového záměru, jehož předmětem je vestavba výtahu do
Městského úřadu v Proseči.

Ergotep CSR Institut, o.p.s. společně se starostou města a další členové
pracující na tomto projektu si zaslouží
poděkování. Podle posledních zpráv
byly doručené dokumenty po formální
stránce v pořádku. Pokud Úřad vlády
ČR schválí náš záměr, bude možné
připravit a podat žádost na 50% dotaci
z programu na odstraňování bariér ve
veřejných budovách Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.
Výsledek hodnotící komise očekáváme 6. prosince 2017, kdy budeme
znát odpověď. Pokud bude záměr
schválen a dotaci následně získáme,
bude nový výtah instalován již v příštím roce 2018.
Jan Macháček, starosta města,
Jan Pospíchal, ředitel Ergotep CSR
Institutu, o.p.s.
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autorům zaslány poštou. Součástí vyhodnocení literární soutěže PTN byl také
Prosečský dýchánek s Terezou Brdečkovou a Jiřím Dědečkem, který byl také
zrušen. Prosečský dýchánek s těmito
hosty plánujeme uskutečnit v náhradním
termínu.
Literární soutěž PTN se uskutečnila
pod záštitou hejtmana Pardubického
kraje Martina Netolického a za finanční
podpory Pardubického kraje a města Proseč, partnerem soutěže byly literární obtýdeník TVAR, nakladatelství Academia,
Mladá fronta, Baobab a české centrum
Mezinárodního PEN klubu.
Za kulturní komisi Eva Rejentová

Zlato pro družstvo Ergotep

Vyhodnocení literárních prací zaslaných
do soutěže „Proseč Terézy Novákové
2017“
Próza:
1. místo: Zbyněk Mrvík – Jak Zub a Žlabava hledali štěstí
2. místo: Eliška Kohlíčková – Ta druhá
dočasně ztracená část mě
3. místo: Tereza Dobšovičová - Troposféra
Poezie:
1. místo: Radek Touš – Básně pro dva a
jednoho
2. místo: Dagmar Franková - Vyznání
3. místo: Eliška Kohlíčková – Kapesní
holky

Zlatým certifikátem TOP odpovědná
firma 2017 bylo 18. října v Praze oceněno
družstvo invalidů Ergotep. Ocenění uděluje největší odborná platforma Byznys
pro společnost a porotci letos vybírali z
více než 100 strategií a projektů velkých
i menších firem.

v České republice.
Byznys pro společnost, z.s. je největší
odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v České republice.
Je národní partnerskou organizací CSR
Europe, celoevropské platformy pro CSR

Foto:http://byznysprospolecnost.cz/gallery-view/
galavecer-top-of/

Foto:http://byznysprospolecnost.cz/gallery-view/
galavecer-top-of/; Ing. S. Piskač, Ing. J. Černý

TOP Odpovědná firma je ojedinělý
nezávislý systém ratingu, který hodnotí a
oceňuje strategické aktivity společností v
oblasti udržitelného a odpovědného podnikání. Je dnes jediným transparentním

(corporate social responsibility) a českým
koordinátorem mezinárodních programů
(např. Diverzita.cz). V ČR organizuje
charitativní Národní potravinovou sbírku
či celosvětové dny firemního dobrovolnictví Give&Gain a Engage.
Slavnostního předání cen TOP odpovědná firma 2017 se zúčastnila Miluše
Horská, první místopředsedkyně Senátu
Poslanecké sněmovny ČR, Tomáš Petříček z Ministerstva práce a sociálních
věcí, náměstek člena vlády, Petr Kameník
z Ministerstva průmyslu a obchodu, náměstek ministra, Ministerstva zemědělství, Zdeněk Čech ze Zastoupení EvropFoto:http://byznysprospolecnost.cz/gallery-view/ ské komise v ČR dále vedoucí redakce
speciálních projektů Economia Jan Zágalavecer-top-of/; Ing. J. Černý, druhý zprava
luský a další představitelé nejvýznamnějnástrojem pro mezioborové srovnání od- ších tuzemských podniků.
povědného přístupu firem všech velikostí
Mgr. Pavlína Herynková
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