
Jméno:

Adresa:

Tel.: 

E-mail:

Popis aktivit a činnosti
s dětmi a mládeží, pro které 
je dobrovolník navrhován 
na ocenění:

Název:

Adresa:

Tel.: 

E-mail:

Název:

Adresa:

Tel.: 

E-mail:

IV. ročník Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží
v Královéhradeckém kraji

Nominační formulář
Jarmila Grimová

Městys Nový Hrádek

Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

728 581 434

um.starosta@novy-hradek.cz 

Jméno zástupce navrhovatele:

Údaje o organizaci, 
pro kterou dobrovolník 
pracuje:

Zdeněk Drašnar, starosta

Jméno a kontaktní údaje 
dobrovolníka navrženého
na ocenění:

Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek byl založen roku 1880 a od té doby, celých 
138 let, nejenže chrání náš majetek, ale také nechybí u žádné akce, která se u nás 
pořádá. Hasičské nadšení se dědí z generace na generaci a současní členové sboru 
svým předkům dělají jenom čest. Hasiči si své následníky vychovávají téměř od 
kolébky. Přípravě nejmenších hasičů je věnována spousta času. Kroužek mladých 
hasičů pod vedením paní Jarmily Grimové a paní Olgy Bekové pracuje nepřetržitě 
od roku 1995, tedy více než 23 let. Společně vedou družstva mladších a starších 
hasičů, učí je nové dovednosti a znalosti z požární ochrany včetně poskytování 
první pomoci a zvládání různých situací. Pravidelně se s dětmi účastní hasičských 
soutěží. Díky jim se o budoucnost našeho Sboru dobrovolných hasičů bát 
nemusíme. Během té spousty let vychovaly velké množství dětí, kterým díky nim, 
láska k hasičství přirostla k srdci a svému sboru zůstávají věrni i v dospělosti. 
Veškerou svou činnost paní Grimová a paní Beková vykonávají bezplatně a 
jedinou jejich odměnou je pohled na radující se děti a dobrý pocit, že i díky nim 
dlouholetá tradice hasičství na Novém Hrádku nezanikne. Za to jim patří veliké 
poděkování. Paní Grimová i paní Beková byly již na ocenění navrženy v roce 2015, 
ale bezúspěšně. Protože jsme přesvědčeni, že si toto ocenění opravdu zaslouží, 
tak je navrhujeme znovu.

Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek

Náchodská 300, 549 22 Nový Hrádek

Kontaktní údaje 
navrhovatele
(právnické osoby):



Jméno:

Adresa:

Tel.: 

E-mail:

Popis aktivit a činnosti
s dětmi a mládeží, pro které 
je dobrovolník navrhován 
na ocenění:

Název:

Adresa:

Tel.: 

E-mail:

Název:

Adresa:

Tel.: 

E-mail:

IV. ročník Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží
v Královéhradeckém kraji

Nominační formulář
Olga Beková

Městys Nový Hrádek

Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

728 581 434

um.starosta@novy-hradek.cz 

Jméno zástupce navrhovatele:

Údaje o organizaci, 
pro kterou dobrovolník 
pracuje:

Zdeněk Drašnar, starosta

Jméno a kontaktní údaje 
dobrovolníka navrženého
na ocenění:

Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek byl založen roku 1880 a od té doby, celých 
138 let, nejenže chrání náš majetek, ale také nechybí u žádné akce, která se u nás 
pořádá. Hasičské nadšení se dědí z generace na generaci a současní členové sboru 
svým předkům dělají jenom čest. Hasiči si své následníky vychovávají téměř od 
kolébky. Přípravě nejmenších hasičů je věnována spousta času. Kroužek mladých 
hasičů pod vedením paní Jarmily Grimové a paní Olgy Bekové pracuje nepřetržitě 
od roku 1995, tedy více než 23 let. Společně vedou družstva mladších a starších 
hasičů, učí je nové dovednosti a znalosti z požární ochrany včetně poskytování 
první pomoci a zvládání různých situací. Pravidelně se s dětmi účastní hasičských 
soutěží. Díky jim se o budoucnost našeho Sboru dobrovolných hasičů bát 
nemusíme. Během té spousty let vychovaly velké množství dětí, kterým díky nim, 
láska k hasičství přirostla k srdci a svému sboru zůstávají věrni i v dospělosti. 
Veškerou svou činnost paní Grimová a paní Beková vykonávají bezplatně a 
jedinou jejich odměnou je pohled na radující se děti a dobrý pocit, že i díky nim 
dlouholetá tradice hasičství na Novém Hrádku nezanikne. Za to jim patří veliké 
poděkování. Paní Grimová i paní Beková byly již na ocenění navrženy v roce 2015, 
ale bezúspěšně. Protože jsme přesvědčeni, že si toto ocenění opravdu zaslouží, 
tak je navrhujeme znovu.

Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek

Náchodská 300, 549 22 Nový Hrádek

Kontaktní údaje 
navrhovatele
(právnické osoby):


