Dřevěňáček

listopad 2014, č. 55

Kalendář
• Poslední smeč
29.11.
místo konání Radim!
pro zvané
• Rozsvícení
stromečku 6.12.
• Posezení s důchodci
11.12.

Pravidelné aktivity
/

Úřední hodiny na obci:
PONDĚLÍ:15,00 – 18,00 HOD.
STŘEDA:15,00 – 19,00 HOD.
Starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
601 395 386
Místostarosta obce: Ludmila
Lukavcová 736 279 726

Akce na listopad
Rozsvícení stromečku

Administrativa obce: Bc. Barbora
Kuželková 723 354 315

Poslední smeč

datum:

Redakce děkuje všem za milé ohlasy k nové
podobě zpravodaje. Naše činnost je čistě
dobrovolná a vaše ohlasy jsou pro nás
odměnou. Neváhejte nás dále kontaktovat
na
drevenacek@email.cz

Úvodní slovo starosty

Page 2

Newsletter Header

Zprávy z Obecního úřadu

Výsledky voleb do zastupitelstva obcí
Výsledky voleb Jičín

Výsledky voleb Radim
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Vyhláška č. 2/2014, o zákazu stanování, nocování a rozdělávání ohňů na některých veřejných prostranstvích

Dětská Dřevěnice
Cesta za dýní

Výsledky ankety
Dřeveňáček

Stolní tenis pro děti

Issue 1
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Kultura, Sport
Česká pivní válka

Věra Špinarová a Adam Pavlík Band

Marta Kubišová

David Koller a BAND /
UNPLUGGED
Tři bratři

Mikulášské slavnosti 2014

25. Výročí Sametové revoluce

Veřejné bruslení

Ostatní
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MALÉ STŘÍPKY Z VELKÉHO TURNAJE – II.
Do zákulisí Volejbalové Dřevěnice neproniknou všichni účastníci turnaje, něco ale odtajnit můžeme :
EVA SAMKOVÁ. Drobná dívka, veselá, komunikativní. Nikdo by v ní nehledal olympijskou vítězku ze Soči ve snowboardkrosu. Ochotně rozdávala
podepsané fotografie, ráda se fotila s kýmkoliv, kdo o to požádal. Moc se jí líbila skupina dětí, které za ní přišly s namalovanými knírky pod nosem,
což byla její typická ozdoba, s ní si dojela pro vytoužené olympijské zlato letos v únoru. Od pořadatelů dostala míč, se kterým se hrálo finále
mužské extraligy a také pozvání k další návštěvě Volejbalové Dřevěnice.
SPORTUJ S NÁMI. Česká unie sportu vybrala na 180 sportovních akcí v republice, které nejvíce naplňují myšlenku veřejně přístupných a
masových sportovních akcí. Pořadatele potěšilo, že právě Volejbalová Dřevěnice je – kvůli termínu a zejména kvůli významu – pilotním podnikem
tohoto užitečného projektu. Přijel se na ni podívat Radiožurnál, ten vysílal po celou neděli aktuální vstupy, natáčela Čes-ká televize pro pořad
„Sport v regionech“. Osobně se zúčastnili a ceny pro kategorii mixů předali výše zmíněná Eva Samková, dále předseda ČUS Miroslav Jansta, jeho
poradce pro sportovní legislativu Michal Kraus, předseda představenstva Českých drah Daniel Kurucz. Kvalita sportování, atmosféra turnaje i
vybavenost areálu se jim moc líbila !
NETYPICKÝ ZÁVĚR NEDĚLNÍHO PROGRAMU. Když už do konce nedělního programu zbývaly dva celé zápasy a tři rozehrané (tedy z hlediska
celého turnaje už jen zanedbatelný počet), začalo pršet a to opravdu hodně. Pořadatele to ale nijak nezaskočilo. Bleskově vymysleli „stříhání“,
které šlo do celého areálu prostřednictvím rozhlasu, aby měla Volejbalová Dřevěnice kompletně splněno. Bojovalo se jako na kurtech : stříhání o
každý bod, mohlo se střídat na pozici „střihače“, týmy si mohly vzít dva tajmy v každém setu, v polovině zápasu se střídaly strany. Hráči to vzali
naprosto vážně a dokonce je to začalo bavit skoro stejně jako před tím dvoudenní volejbalové klání. A pak se vše zaprotokovalo, ceny rozdaly těm
nejúspěšnějším a všichni si slíbili, že v příštím srpnu se určitě sejdeme na 62. Volejbalové Dřevěnici.
FOTOGRAFOVÉ. Dřevěnický turnaj snímají dva domácí amatérští „profesioná-lové“, kteří to zvládají výborně : Jirka Albrecht a Mirek Šimek.
Jejich snímky jsou výstavní (však oba uspěli i ve fotografických soutěžích), dokážou zachytit dramatické okamžiky hry, neunikne jim žádná z
celebrit, která navštíví Dřevěnici a rádi fotí i pořadatele – od malých zapisovatelů až po ty, kteří pamatují první ročník v roce 1954. Prostě umějí
se podívat a smáčknout spoušť v tom pravém okamži-ku. Jejich obrázky chválí i Mirek Procházka z Liberce (ročník 1938), skvělý volej-balový
trenér, stejně dobrý bývalý hráč a vynikající fotograf. Zaujali i agenturu IMA Production, která ve Dřevěnici zajišťovala akci Sportuj s námi.
KIOSEK. Alena Kopecká a Gábina Klamrtová, které jsou „kapitánkami“ šedesátičlenného kolektivu převážně žen připravujících občerstvení, by
vyprávěly daleko přesněji než já. Každý hrací den se prodává od časného rána, konkrétně od 6.30 a noční směna končí třeba až ve tři hodiny ráno,
prostě, dokud hraje muzika ! Sorti-ment je skoro interhotelový, v „Občerstvení U Sítě“ můžete kvalitně posnídat, poobědvat i povečeřet – to za
výrazné spoupráce Miloše Kuželky (který vaří skoro tak dobře jako moje žena …). Nápojový lístek je také velice bohatý, leckerá profesionálně
vedená hospoda se mu nevyrovná, jak složením, tak (a to určitě) cenami či ochotou personálu.
PRACANT. I když takovýchto ve Dřevěnici naleznete hodně, Zdeněk Kopecký je
jistě jejich náčelníkem ! On ví, jak s elektrikou, s vodou, třeba i nevoňavými záchody, má přehled o veškerém materiálu, má respekt u všech
pořadatelů a vyřeší všechny technické i pořadatelské problémy – a to s velkým nadhledem a klidem. A tohle všechno dělá už skoro padesát
ročníků …
ŘEDITELNA A „BOUDA“. Ředitelna je místo zejména pro turnajové hosty, sponzory, partnery, kteří chodí probrat svoji další pomoc tomuto
masovému volejbalovému podniku. Domlouvají se zde i detaily televizního přenosu, vstupů na Ra-diožurnál. Na kávu a na doma pečený skvělý
zákusek přicházejí i všichni před-stavitelé veřejného, politického ale hlavně sportovního života. Expresident Klaus sem chodil nejraději na obložený
chleba (a jednu Plzničku k tomu).
Ředitel Luboš Kraus vždy rád vidí i kamarády a tak trochu konkurenty z Čestic či Hodslavic a také celou řadu bývalých hráčů či rozhodčích, kteří
mají na své „volejbalové pažbě“ klidně přes čtyřicet aktivních účastí ve Dřevěnici.
„Bouda“ – to te kultovní místo Volejbalové Dřevěnice, tady se od rána vymýšlí, jak zorganizovat soutěže. Vždy záleží na tom, zda to první
rozhodnutí je správné, tedy zda hrát na dva či na dva vítězné sety, zda vytvořit skupiny po třech, čtyřech či pěti účastnících. A když se stane, že ve
stejném hracím dnu se hraje více kate-gorií (první neděli jich bylo pět !), musí se odhadnout kolik kurtů která kategorie nutně potřebuje. A to
nemluvím o tom, že například extraliga mužů logicky vyža-duje o něco nadstandartnější podmínky a taképřenos České televize nám výlu-kami na
dalších kurtech program vždycky o něco protáhne. To jsou ale docela příjemné starosti. Z „boudy“ se delegují rozhodčí i zapisovatelé, hlásí
nástupy týmů na hřiště a těch zápasů bývá třeba až 160 každý hrací den … Služba tady trvá od půl sedmé ráno až do vyhlášení výsledků, letošní
rekord byl v sobotu 9.srpna, kdy jsme nejlepší týmy dekorovali ve 22.45 …

Tak i taková byla 61. Volejbalová Dřevěnice, pořadatelé se těší, že všechny další budou stejně úspěšné.
Václav Nidrle
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