Šestnáct dobrovolníků dostalo v divadle během „Dne D“ sošku anděla
Do Východočeského divadla v Pardubicích bylo pozváno v neděli 14.03.2010 na galavečer
„Dne D“ 52 nominovaných dobrovolníků z Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Šestnáct z nich získalo originální keramickou sošku anděla za nezištnou práci pro druhé.
„Den D“ je poděkováním všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas práci pro své okolí.
Navrhovateli mohli být fyzické osoby a organizace,které dobrovolníka osobně znají.
Letos poprvé byl využit on-line systém pro hlasování o cenu veřejnosti, které jste se mohli
účastnit i vy na www.den-d.eu .
V naší obci byly nominováni tři kandidáti : za organizaci TJ Sokol Jana Kratochvílová ,za
hasiče Tomáš Aulich a fyzickou osobou Jaroslavou Tomanovou z Kunvaldu byla
nominovaná Iveta Kacálková za práci s dětmi. Všichni tři děkují za Vámi zaslané hlasy.
Každý za zúčastněných obdržel list s poděkováním a drobnou cenu.
Cenu nejcennější, sošku anděla a cenu Českého rozhlasu Pardubice, si byla převzít i Iveta
Kacálková .Jak uvedla paní Jaroslava Tomanová ve svém návrhu, Iveta si ocenění zaslouží,
za aktivní práci s dětmi v obci trvající již více než 10 let, kde vede taneční kroužek a účastní
se i jiných aktivit, jako je Běh Terryho Foxe, a spolupracuje s Ligou proti ostoroporóze.
Napomáhá nejen ve své obci, ale i ve svém okolí .
Poděkování patřilo nejen mě , ale i všem dobrovolníkům a obětavcům , kteří si najdou chvilku
pro ostatní a přiloží ruku k dílu. Není nic cennějšího než přátelský úsměv a dobrá nálada od
zúčastněných , která nic nestojí, jen trochu chtít.
Zážitek z tohoto galavečera byl neobyčejný jak pro mě, tak i pro Janu a Tomáše. Jeho
součástí bylo vystoupení písničkáře Pavla Dobeše a Miloše Dvořáčka. Všichni tři jsme měli
dobrý pocit z naší vykonané práce, která nepřichází nazmar a je doceněna jinými.
Velmi si vážím tohoto ocenění, ale myslím si , že sošku anděla, co jsem přivezla sebou, si
zaslouží i Jana s Tomášem. Působíme všichni tři ve stejných složkách a navzájem si
pomáháme , proč bychom tedy nesdíleli společnou radost z anděla všichni tři. Soška bude
umístěna v bývalé škole v obecní místnosti.
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