Něco málo z historie volejbalového oddílu v Hodkovicích nad Mohelkou :
Kdy byl založen oddíl volejbalu v Hodkovicích n / Moh. asi nikdo přesně neví a tak
vycházíme z vyprávění dříve narozených volejbalistů a to jak žen tak mužů.
Je známo, že se tak v roce 1948 scházeli mladí lidé v Hodkovicích nad Mohelkou a hráli
volejbal na hřištích, které byly k tomuto účelu vybudovány a to převážně díky obětavosti
hry lačných začínajících volejbalistů. Dnes je již mnohým přes osmdesát let
a rádi vzpomínají na svoje volejbalové mládí. Hřiště byly za základní školou T.G.
Masaryka a také ve Skalním údolí. Stará garda asi končila tak kolem roku 1970
a přišli o něco mladší a zkusili vzít na sebe volejbalové břímě a prezentovat tento sport v
soutěžích. Jak již byla zmínka o staré gardě byla velmi úspěšná protože před koncem
své éry hráli i Krajský přebor. Nám mladším se za začátku tolik nedařilo, chuť dosáhnout
dobrých výsledků nás hnala do pravidelných tréninků a několik hráčů absolvovalo i
trenérské kurzy a své vědomosti se snažili předávat všem v družstvu.
Přibližně kolen roku 1974 byl obnoven i oddíl žen a také se účastnili okresní soutěže.
Výsledky byly střídavé někdy se dařilo vyhrávat, někdy to bylo špatné a nedařilo se, chuť
do hry nás neopouštěla a tak se trénovalo a hrálo a hrálo se hlavně pro radost z pohybu
a samozřejmě všichni byli potěšeni, když se podařilo získat dobré umístění s soutěžích a
nebo na turnajích.
Tak, jako i nyní vždy chyběly peníze na zajišťování činnosti klubu. Asi kolem roku 1975
,kdy hokejový oddíl povolil vybudovat volejbalové hřiště na dnešním hokejovém hřišti se
veškerá aktivita přesunula do dnešního sportovního areálu. Volejbal je kolektivní hra a
volejbalisti byli vždy družní sportovci a rádi se veselili zvláště pak když se podařilo vyhrát
zápas a nebo nějaký ten turnaj. Musíme také připomenout, že tak asi v roce 1967 nebo
1968 jsme se poprvé účastnili jako muži velkého turnaje v Dřevěnicích. Dřevěnice jsou
celkem malá vesnička kousek od Jičína, v létě kdy ožijí vyhlášeným volejbalovým
turnajem na celorepublikové úrovni se z nich stává velkoměsto Volejbalistů. Říká se ,že
turnaj v Dřevěnicích je svátkem volejbalistů. Jsou tam soutěže od extraligy až po ty
nejnižší soutěže a náhodně se sešlých volejbalistů.
V Hodkovickém volejbale plynul čas přes mnoho desetiletí a ke zlepšení nálady
sportovců kteří potřebují halu došlo v roce 1982 kdy byla předána do provozu stávající
hala, která bohužel v roce 2011 dle vyjádření statika dosloužila a tak byla vyprojektována
nová víceúčelová hala , kterou se prozatím nepodařilo vystavět. Připraveny jsou projekty
dva a protože došlo k vzájemnému nepochopení zastupitelů po volbách 2010 nebylo
možné využít státních dotací na podporu a rozvoje sportu.
Přesto se volejbalisté scházejí v malinké tělocvičně v zdejší základní škole tak jako
kolem roku 1966 až 1982 a věří , že nová hala bude.
Vždyť si to dali kandidáti do voleb 2014 bez ohledu za jakou stranu nebo sdružení
kandidovali jako prioritní akci. Věříme ,že vedení města udělá vše proto, aby na konci
volebního období t.j. v roce 2018 nová hala zde stála.
Přes veškerá úskalí, které volejbalisty potkává došlo v roce 2010 k přihlášení do
soutěže OP 2.třídy mužů a žen. Velkou průpravu předtím získávali na turnajích mixů a
zůzných přátelských utkáních. V té době to byly ještě týmy složené výhradně z hráčů
Hodkovic nad Mohelkou.
Dařilo se a se střídanými úspěchy družstvo žen hraje i v současné době a svoje výkony
stále zlepšuje. Družstvo mužů po 5 a 6 místě v 10ti členné skupině v roce 2012/2013 po
výrazném posílení vyhráli a po té postoupit do 1. třídy OP, kde se drží kolem středu
tabulky a dokážeme porážet i týmy z vedoucích míst.
Stále se během volejbalové sezony hraje mnoho různých turnajů v mixech a v
týmech žen a mužů. Celkem se nám daří a umísťujeme se na předních pozicích a když

to náhodou někdy nedopadne dle očekávání tak to nevadí. Oslavujeme úspěchy , ale
zapijeme i sem tam nějakou tu prohru.
Oficiální soutěž jsme stihli ještě rozehrát v stávající hale a to se psal rok 2010. Ale nyní
mohutně chybí sportovní hala pro celkovou přípravu a to jak fyzičky, tak i techniky. Bez
toho se špatně bojuje o další vítězství a postupy.
Zároveň v roce 2013 jsme od léta založili tradici prázdninových volejbalových turnajů a i
turnajů v beachvolejbalu za podpory grantu města Hodkovice nad Mohelkou.
Turnaje jsou pořádány pro širokou veřejnost a proto již nyní vás zveme. Přijďte si zahrát.
Naše volejbalová parta nežije jen volejbalem , ale i doplňkovými sporty jako je cyklistika,
kde rádi zavítáme na jižní Moravu a jezdíme po krásném kraji a radí ochutnáme také
dobré vínko. Dalším doplňujícím sportem je vodáctví to se snažíme sjet naše řeky jako
je třeba Vltava , Jizera, Berounka a také Ploučnice u Stráže pod Ralskem.
Závěrem máme velikou prosbu , jak na vedení sportovního klubu tak hlavně ne vedení
Města Hodkovice nad Mohelkou postavte nám a to myslíme všechny sportovce a
příznivce jakéhokoli sportu novou sportovní halu. Bez tohoto zázemí to opravdu dopředu
se sportem nepůjde a hlavně děti a mladí potřebují sportovat pro svůj zdárný vývoj a to,
jak duševní tak i sportovní.
Vždyť nejen prací je člověk živ. Přejeme Vám všem pevné zdraví a krásných sportovních
zážitků a to hlavně bez úrazů.
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