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PARDUBICKY KRAJ
Martin Netolický

hejtman Pardubického kraje

V Pardubicích dne 29.9. 2021

Vážená paní starostko/ vážený pane starosto/

dovolujeme si Vás tímto informovat/ že do 30. listopadu 2021 máte možnost/ stejně jako Vaši
spoluobčané/ nominovat významné osobnosti/ které si podle Vašeho názoru zasluhují zisk nejvyššího
vyznamenání Pardubického kraje: Cenu za zásluhy o Pardubický kraj nebo Cenu Michala Rabase za
záchranu.

Cenu za Zásluhy o Pardubický kraj, která je určena osobnostem, kolektivům nebo organizacím za
mimořádnou činnost pro rozvoj kraje a za zásluhy o kraj/ si v předcházejících ročnících odnesli například
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architekt Miroslav Řepa, zakladatel skanzenu Veselý Kopec Luděk Štěpán/ majitelé zámku Nové Hrady
Magda a Petr Kučerovi, dobrovolnici starající se o pevnostní objekty na Králicku, významný český sochař
Olbram Zoubek/ historik Jiří Kotyk, ředitel plochodrážního závodu Zlatá přílba Evžen Erban, cyklista a
olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, účastnici druhé světové války Božena Kouíná Ivanová a Vasil Timkovič, či
politická aktivistka a signatářka Charty 77 Jarmila Stibicová.

Cenu Michala Rabase za záchranu, udělovanou za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy v oblasti
záchrany života, zdraví nebo jiných významných hodnot, si za svou odvahu vysloužila gymnazistka
Veronika Kolafová, která resuscitací zachránila život zkolabované ženě. Cenu si odnesla také studentka
medicíny Tereza Jakabová/ která díky své duchapřítomnosti a odborným znalostem zachránila život
ročního chlapečka/ který se dusil. Poranění ruky a masivní krváceni, dokázal na dětském táboře rychle
vyřešit Daniel Přikryl, který ránu palcem zatlačil a poté obvázal ručníkem. Vyznamenání obdržela například
také organizace Zdravotní klaun/ o.p.s., jejíž členové pravidelně navštěvují zdravotnická zařízení/ kam
přinášejí svými "klauniádami" rozveseleni nemocným dětem.

Budeme velice rádi, pokud tuto informaci rozšíříte k Vašim spoluobčanům.
Postup pro nominaci je následující

l. Vyplňte formulář na adrese: www.Dardubickykrai.cz/oceneni-pardubickeho-kraie
2. Formulář vytiskněte, vyplňte a podepište.
3. Odevzdejte osobně na podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje nebo zašlete poštou do 30.

listopadu.

Vážená panístarostko, vážený pane starosto,
předem Vám děkujeme a těšíme se na zajímavé návrhy z Vašeho okolí, které by neměly zapadnout.
Budeme velice rádi, pokud nám i Vy pomůžete ocenit zajímavé osobnosti našeho Pardubického kraje.
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