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"Naučme sa ukázať človeku priateľstvo, pokiaľ je živý, a nie až keď umrie." 
  
Hoci už ubehol mesiac od najkrajších sviatkov roka - od Vianoc, chcem sa k nim vrátiť, aby 
som širokej verejnosti dala na vedomie, že je tu niekto, kto v čase predvianočnom, viac ako 
inokedy, chce urobiť ľuďom radosť. Zvlášť tým, ktorí sú sami, ktorým chýba niekto blízky, sú 
opustení, chorí, zdravotne ťažko postihnutí. Chýba im človek, ktorý by ich navštívil, potešil, 
len tak sa porozprával či obdaril ich. Je to Konto Orange, prostredníctvom ktorého sa s 
priateľkou svojimi projektmi zapájame do podujatia "Darujte Vianoce" cez Centrum pre 
filantropiu (cpf), ktoré má sídlo v Bratislave. Vďaka týmto dobrodincom sme aj počas týchto 
sviatkov urobili pár ľuďom radosť. Priateľka Anka v niekoľkých rodinách prispela, aby 
vianočný stôl bol bohatší, štedrejší, aby si deti i dospelí našli pod stromčekom zopár 
maličkostí navyše, ako dovolil ich rodinný rozpočet. Ja som sa rozhodla pre projekt iného 
charakteru. Z našej obce kde žijem - Závada - mohli ľudia zo sociálne slabších rodín, vdovy, 
rozvedené matky s jedným až štyrmi deťmi, ľudia na verejno-prospešných prácach a ďalší, 
ktorí v dedine žijúcim ľuďom robia veľké služby, mohli navštíviť divadelné predstavenie. Išlo 
o muzikálové predstavenie Husári v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Ľudia 
sa tešili a tiež spolupráca so starostom p. Kalmárom bola výborná. On zabezpečil a z 
prostriedkov obecného úradu aj uhradil autobus, cenu vstupeniek uhradilo cpf. Tak sa 
kultúrne vyžili ľudia, z ktorých mnohí ešte na divadelnom predstavení neboli, resp. by nikdy 
nešli, nakoľko do divadla je značná vzdialenosť, a pred sviatkami, akými sú Vianoce, je 
nezanedbateľná aj cena vstupenky. Vďaka, milí dobrodinci! Vďaka Vám sme opäť mohli 
podať trochu tepla, lebo kto môže a chce rozdávať radosť dnes, nemá čo čakať do zajtra.  
 
 


