Průmyslová zóna v Proseči

V roce bylo dispozičně vyřešeno rozdělení průmyslové zóny v Proseči pro
nové investory. Studií je řešeno zasíťování jednotlivých pozemků včetně
rekonstrukce přístupové komunikace.
V minulém roce se podařilo vyjednat a
zadat realizaci přeložky VN pro lepší
využití pozemků. V roce 2018 bude
pokračovat jednání s investory a práce
na dalších stupních projektové dokumentace.

Bezbariérová koncepce města

Nové parkoviště u Městského společenského centra Sokolovna
Vzhledem k novým potřebám města
a občanů byla část pozemku bývalého
hřiště u Sokolovny přebudována na
parkovací plochy potřebné pro návštěvníky Sokolovny. Pro sportovce, hrající
na antukovém hřišti za Sokolovnou, a
také pro potřeby návštěvníků zdravotního střediska. Společně s parkovištěm

vzniká nová přístupová cesta na zdravotní středisko přímo z ulice Budislavská. Letos bude dokončen chodník a
na zbývající ploše vznikne odpočinková
zóna s parkovou úpravou a lavičkami. V
plánu je rekonstrukce hřiště za Sokolovnou, nová tribuna a hřiště bude splňovat potřeby pro hraní tenisu.

Planetární stezka v novém

Planetární stezka vznikla v roce 2006
díky iniciativě dětí místní základní školy.
Za dobu své existence přilákala mnoho
občanů a návštěvníků města. Zkoumání
vesmíru a jednotlivých planet postupuje
neuvěřitelně rychle a informace stárnou.
Proto jsme se rozhodli v roce 2017 provést kompletní rekonstrukci stezky. Zásadní změnou je prodloužení trasy z 6 na
8 km. Stezka začíná a končí na náměstí,
byla doplněna 3 nová stanoviště, stezka
má zcela nový vizuál, lepší značení v přírodě, stanoviště obsahují aktuální informace a fotografie z NASA. V letošním
roce bude také turistická vizitka.

V roce 2017 byl zpracovaný generel
bezbariérových tras města Proseč v
návaznosti na jednání s Úřadem vlády
ČR a snahou získat dotaci na instalaci
výtahu do objektu městského úřadu.
Musím ocenit významnou podporu a
spolupráci Jana Pospíchala, ředitele
ERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s.,
který nám s projektem pomáhal. Nyní
čekáme na rozhodnutí MMR, přesto
již probíhá výběr zhotovitele. V případě, že dotace dopadne, bude výtah
ještě v letošním roce.

Oprava kříže v Miřetíně

Pátým opraveným křížem, za posledních 7 let, se na území města Proseč stal kříž v Miřetíně. Oprava byla
provedena za finanční podpory Pardubického kraje.

Nová zvonička v Miřetíně

V září proběhlo v Miřetíně slavnostní
odhalení obnovené zvoničky. Obecní
zvonička zde stála od roku 1891. Během
první a druhé světové války bohužel vždy
přišla o svůj zvon a díky tomu v roce 1942
zcela zanikla. Po 75 letech se díky iniciativě osadního výboru a finančnímu přispění
místních občanů, členů Sboru dobrovolných hasičů Miřetín a města Proseč začalo
vážně hovořit o obnovení zvoničky na stejném místě. Nová zvonička s bronzovým
zvonem s reliéfním nápisem „L.P.2017“
nakonec vznikla podle autorského návrhu
MgA. Marka Rejenta a zhotovitelem byl
Jiří Zvolánek z Proseče.
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