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

Nominační formulář
Jméno a kontaktní údaje
dobrovolníka navrženého
na ocenění:

Tel.:

Jeroným Holý
Hradní 100, 549 22 Nový Hrádek
776 582 103

E-mail:

jeronym.holy@gmail.com

Jméno:
Adresa:

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

Pan Jeroným Holý se věnuje dobrovolné práci s dětmi a mládeží 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, stále ve svých 78 letech celoročně pomáhá při trénování těch
nejmenších. Bezplatně se stará o provoz a fungování lyžařského vleku a v
zimním období to vypadá, že pan Holý se na sjezdovku odstěhoval.
Například při nedávné oblevě strávil několik hodin s lopatou na sjezdovce,
aby zde zaházel vytátá místa a děti mohly odpoledne trénovat a
připravovat se na lyžařské závody. Bez jeho obětavé práce by lyžařský oddíl
a lyžování vůbec na Novém Hrádku neexistovalo. Mimo to bezplatně
pomáhá při opravách a údržbě sokolovny. Jedinou jeho odměnou je pohled
na radující se děti, nejlépe na stupních vítězů, kterým dal základ lyžování a
probudil v nich radost z pohybu. Za to mu patří VELIKÉ poděkování.

Údaje o organizaci,
pro kterou dobrovolník
pracuje:

Název:
Adresa:

Kontaktní údaje
navrhovatele
(právnické osoby):

Tel.:

T. J. Sokol Nový Hrádek
Sokolská 289, 549 22 Nový Hrádek
775 025 520 (Ing. Pavel Sobotka, náčelník)

E-mail:

pav.sob@centrum.cz

Název:

Městys Nový Hrádek

Adresa:
Tel.:

Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek
728 581 434
um.starosta@novy-hradek.cz

E-mail:

Jméno zástupce navrhovatele:

Zdeněk Drašnar, starosta

Při přípravě návrhu postupujte v souladu s pravidly pro Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi
a mládeží v Královéhradeckém kraji, které jsou zveřejněny na webových stránkách Královéhradeckého kraje. Další
údaje lze doplnit v samostatné příloze.
Nominační formulář zašlete písemně na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a elektronicky společně se 2 fotografiemi navrhovaného pracovníka při
dobrovolnické činnosti na e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz

