„KŘESADLO“ – jedna z hlavních cen v rámci projektu Dobrovolník Náchodska 2010
putovala i na Nový Hrádek
Ve velkém sále náchodského městského divadla se v úterý 21.12.2010 konal
slavnostní večer spojený s udělováním ceny „KŘESADLO“. Ceny, která je udělována
„obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“. Jejím cílem je ocenit dobrovolníky,
zviditelnit dobrovolnictví, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost a respekt k těm, kteří
ji vykonávají. Cenu „Křesadlo“ založila HESTIA – Národní dobrovolnické centrum již v roce
2001, nejprve se konala v Praze a postupně se začaly přidávat i ostatní regiony.
V náchodském regionu tuto akci letos poprvé zorganizovalo SVČ Déčko Náchod, které
jednotlivé obce a neziskové organizace našeho okresu požádalo o navržení jedné osoby na
cenu Dobrovolníka Náchodska 2010.
Za náš městys byl nominován pan Jeronym Holý st., jehož celoživotní dobrovolnou
činnost jsme popsaly následovně:
Pan Jeronym Holý se věnuje dobrovolné práci v TJ Sokol Nový Hrádek od svého
mládí, zhruba od roku 1960. Nejdříve se věnoval základní tělesné výchově a následně s partou
dalších nadšenců založil lyžařský oddíl. Tento oddíl se mu stal jeho osudem. Mimo to, že je
jeho předsedou se i ve svých 72 letech celoročně věnuje trénování těch nejmenších. O provoz
a fungování lyžařského vleku se bezplatně stará po celý rok a v zimním období to vypadá, že
pan Holý se na sjezdovku odstěhoval. Bez jeho obětavé práce by lyžařský oddíl a lyžování
vůbec na Novém Hrádku neexistovalo. Mimo to bezplatně pomáhá při opravách a údržbě
sokolovny. Také bezplatná práce pro městys Nový Hrádek panu Holému není cizí. Jedinou
jeho odměnou je pohled na radující se děti, nejlépe na stupních vítězů, kterým dal základ
lyžování a probudil v nich radost z pohybu.
U pana Holého stoprocentně platí: „KDE MŮŽE, POMŮŽE!“
V rámci projektu, který je přípravou na vyhlášení Evropského roku dobrovolnictví
2011, bylo nominováno obcemi, neziskovými organizacemi i neformálními skupinami občanů
34 dobrovolníků. Záštitu nad touto akcí převzali hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír
Franc a starosta města Náchod Jan Birke. Nominace posuzovala sedmičlenná porota ve
složení - Mgr. Drahomíra Benešová (místostarostka města Náchoda), Ing. Ludmila
Pohanková (ředitelka SVČ Déčko Náchod), Jitka Pivarčiová (česká paralympionička ve
stolním tenisu), Michal Stefanu (český paralympionik ve stolím tenisu), RNDr. Pavel
Javornický CSc. (kazatel), PhDr. Jiří Tošner (předseda občanského sdružení HESTIA, které
zavedlo tradici udělování Křesadel) a Uršula Kluková (herečka). Porota udělila pět hlavních
cen „Křesadlo“ a pět cen „Déčka“.
V průběhu slavnostního večera na jevišti náchodského Beránku vystoupila skupina
Ježkovy voči ze ZUŠ J. Falty a divadelní soubor NA TAHU z Červeného Kostelce s komedií
Paměti Amorovy.
A jak dopadlo hodnocení? K naší veliké radosti jednu z hlavních cen – „Křesadlo“
zaslouženě získal námi nominovaný Jeronym Holý st..
A proč zrovna křesadlo? Protože křesadlo je symbolem vykřesané jiskřičky lidství a
smyslem jeho udělování je nejen ocenit dobrovolníky, ale zároveň šířit myšlenku
dobrovolnictví do hlubšího povědomí veřejnosti. Cena „Křesadlo“ je vyrobena podle starých
vzorů jako opravdový a funkční předmět a je autorským originálem z dílny Jaroslava Zívala,
kováře z hradu Křivoklát.
My všichni, kdo Jeryna známe, víme, že ocenění je ve správných rukou.

DALŠÍ OCENĚNÍ:
Hlavní cena „Křesadlo“
Olga Frühaufová (předsedkyně Sdružení zdravotně postižených v Náchodě)
Eva Žabokrtská (důchodkyně z Dobrušky, která dojíždí do Domova pro seniory v Novém
Městě nad Metují a věnuje svůj volný čas tamním seniorům)
MUDr. Pavel Maršík (dlouholetý pracovník s dětmi a mládeží v cyklistickém oddílu
Ventilek Náchod)
Zdeněk Zákravský (zakladatel rodu Orlů oddílu Duhy Modré Střelky, organizátor pochodu
Václavce – Havlovice).
Cena „Déčka“
Anna Králíčková (za její 40tiletou dobrovolnickou práci pro TJ Sokol Hejtmánkovice)
František Šimek (za téměř 40tiletou práci u sboru dobrovolných hasičů Lipí)
Miroslav Hepnar (za 33 let práce v dětském a mládežnickém oddílu Kadet Červený
Kostelec)
Ing. Dalibor Vícha (zakládající člen dětské organizace Eldorádo, za téměř 30tiletou práci
s dětmi a mládeží)
Otakar Bergmann (za dobrovolnickou pomoc v Hospici Anežky České v Červeném
Kostelci).

