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Deštivý květen - žíznivý říjen
Na mokrý květen přichází suchý červen
V máji hřímoty nedělají trampoty
Večerní rosy v máji hodně sena dají
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MILÉ

.

DĚTI, ČERVEN PATŘÍ

KVĚTEN 2006

VÁM

ČÍSLO 8

Tak jako je květen považován za měsíc lásky a zamilovaných, patří červen dětem. První červnový den je již více než padesát let
Mezinárodním dnem dětí,, školáci se zřejmě mnohem více těší na poslední červen, kterým končí školní rok a začínají prázdniny. Červen je tak
měsícem různých akcí pro děti, školních výletů a dárků. Holubické a Kozinecké děti tak 1.6.2006 dostanou k dětskému dni jako dárek od
obce rekonstruované dětské hřiště.
Hřiště vzniklo díky dotaci z Programu obnovy venkova (100.000 Kč), sponzorských darů a především bezplatné práce řady místních
občanů, kteří rekonstrukci věnovali několik víkendů. Za to všem patří velké poděkování! Finančním obnosem přispěli následující sponzoří:
Regios, a.s. Úholičky (20.000 Kč), Středočeské vodárny, a.s. (20.000 Kč), TJ Sokol Holubice, Sbor dobrovolných hasičů Kozince a Rybářský
oddíl Holubice (celkem 9.417 Kč), pan Jaroslav Košecký (2.500 Kč), Vladimír Klein – Elektroslužby Nelahozeves (2.000 Kč) a Český svaz žen
Holubice (500 Kč).
Hřiště je určeno široké veřejnosti, všem dětem od nejmenších po školáky. Aby mohlo dobře a dlouho sloužit, je třeba zachovávat
pořádek, bránit poškození herních prvků a využívat jej pouze k účelům, pro které bylo zbudováno. Hřiště bude mít svého správce. Správcem
byla pověřena paní Strakatá, která bude také půjčovat hračky určené na hřiště, které obecní úřad zakoupil ze sponzorských příspěvků.
Hřiště bude otevřeno denně, na noc se bude zamykat.
Otevření dětského hřiště však není jedinou akcí, na kterou se mohou děti v červnu těšit. V sobotu 10. června bude na Kozinci „Dětský
den“. Každý z malých čtenářů Našich novin se také může zapojit do soutěže o nejlepšího luštitele. Stačí vyřešit křížovky a další úkoly na
zadní straně červnového čísla novin, příslušný dvoulist odstřihnout a předat je do 9. června podepsané (i s adresou) na obecním úřadě. Na
Dětském dni pak proběhne slosování, jehož výherce si odnese diplom a dáreček.
A aby toho nebylo málo, již o týden později čeká děti další povyražení. V obci se totiž koná tradiční pouť, která letos připadá na 18.
června. Pouťové atrakce do Holubic dorazí již o několik dní dříve. Děti sice atrakce vítají, déletrvající pouťový ryk však nemusí být
příjemný dospělým. Těm snad bude útěchou fakt, že nezůstanou v obci déle než týden.
Zastupitelé obce Holubice-Kozinec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI KVĚTNU OSLAVILI:
HOLEČEK STANISLAV
SVÁTKOVÁ MARTA
BOUŘILOVÁ TEREZIE
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„GRATULUJEME“

KULTURNÍ
SBOR

OKÉNKO

KOZINEC ZVE VŠECHNY HOLUBICKÉ A KOZINECKÉ DĚTI NA „DĚTSKÝ DEN“
9:00 NA KOZINCI „NA DRAČKÁCH“. PRO VŠECHNY PŘÍCHOZÍ DĚTI JSOU
PŘIPRAVENÉ RŮZNÉ SOUTĚŽE O CENY, UKÁZKA VOZŮ ZACHRANNÉHO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU A POHOŠTĚNÍ
V PODOBĚ PEČENÉHO SELÁTKA A BUŘTÍKŮ.
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V SOBOTU

10.6.2006

OD

V SOBOTU 17.6.2006 POŘÁDÁ TJ SOKOL HOLUBICE NA LETNÍM PARKETU „POUŤOVOU
ZAČÁTEK JE OD 20:00. K TANCI A POSLECHU HRAJE KAPELA „DOBREJ NÁPAD“.

ZÁBAVU“.

INFORMACE
•

OÚ HOLUBICE

PŘIPRAVUJE

3.

ZMĚNU

ÚZEMNÍHO

PLÁNU

Územní plán je základním koncepčním materiálem, který podchycuje, vyjadřuje a reguluje urbanistické a investiční aktivity v katastru
obce, dále formuluje stávající a nově příchozí podnikatelské aktivity v obci v souladu s oprávněnými a zákonnými požadavky obyvatel a
usměrňuje rozvoj a obnovu obce v postupných časových horizontech v dílčích částech obce. Důvodem pořízení změn územního plánu
Holubice – Kozinec, je zapracování do územně plánovací dokumentace nově formulované dílčí změny ve funkčním využití ploch.
Vyhlášením 3. změny územního plánu zastupitelstvo sleduje:
Odstranění chyb ze současného územního plánu
Současný územní plán trpí tím, že byl zpracováván účelově pro několik investorů a v některých případech došlo k porušení vlastnických
vztahů, několik lokalit je špatně označeno, některé kapitoly jsou v rozporu s jinými pasážemi územního plánu (např. některé varianty
silnice kolidují s vybudovanými biokoridory, apod.) a další podobné případy. Tyto chyby by v budoucnosti mohly přinést pro obec
problémy při realizaci některých staveb nebo by mohly být podnětem k soudním sporům.
Doplnění územního plánu
Doplňky, které chce zastupitelstvo obce zahrnout do této změny, se týkají věcí vyvolaných předchozí změnou a potřebami vztahujícími
se k současně realizovaným stavbám. Jedná se zejména o řešení dešťových vod, o rozšíření čistící stanice odpadních vod, o zpřesnění
regulativů výstavby, apod., včetně úpravy dle reálné skutečnosti.
Rozvoj obce
3. změna územního plánu má za cíl stanovit další plány pro rozvoj obce (zejména se jedná o budování infrastruktury, veřejnou zeleň,
dětská a sportovní hřiště, atd.), a sběr návrhů pro tuto změnu má pomoci zastupitelstvu obce upřesnit Plán rozvoje obce Holubice –
Kozinec, který bude následně zastupitelstvo zpracovávat. V tuto chvíli je potřeba zdůraznit, že tato změna nemá za cíl rozšíření
území k výstavbě ve srovnání se současným plánem! Případná diskuse o rozšiřování území obce a o jejím rozvoji by, podle našeho
názoru, měla proběhnout až v následujícím volebním období.
Vlastní postup změny je prováděn zastupitelstvem obce podle Metodického postupu při pořizování změn ÚPD, který naleznete na
webových stránkách obce www.holubicekozinec.cz.

•

OÚ HOLUBICE

UPOZORŇUJE, ŽE…

-

Do 31.5.2006 bylo třeba uhradit poplatek ze psů, který činí 100,- Kč/ 1 psa a za každého dalšího psa 150,- Kč,

-

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný dnem splnění oznamovací povinnosti správci daně, žádáme ty, kteří poplatek
neuhradili, nechť tak učiní v kanceláři OÚ Holubice.

-

Od 28.5.2006 platí nový jízdní řád linky 316, který je přílohou tohoto vydání.

-

Omluva: ve stolním kalendáři vydaném mikroregionem Od Okoře k Vltavě se vyskytují dvě chyby – špatně je uveden Den matek i
Velikonoce. Ačkoli chyba vznikla v tiskárně, obecní úřad se všem, kteří si kalendář zakoupili, omlouvá.

•

ČERVEN

JE TAKÉ MĚSÍCEM VOLEB

První červnový víkend se konají volby do Poslanecké sněmovny, a to v pátek 2.6.2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu
3.6.2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Každý, komu bude nejpozději v den voleb minimálně 18 let, tak může dát hlas jednomu
z kandidujících politických uskupení, kterých se ve Středočeském kraji uchází o přízeň voličů devatenáct. Hlasovací lístky obdrží každý
občan nejpozději tři dny před dnem voleb, lístky je možné dostat i ve volební místnosti. Místem konání voleb je jako tradičně volební
místnost v kanceláři Obecního úřadu Holubice. Každý z voličů se musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
•

SBOR

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

KOZINEC

Dodržování tradic je zejména na malé vesnici jev velmi důležitý, sloužící k upevnění národních obyčejů a utužení vztahů mezi lidmi.
Proto je velmi příjemné, že Sbor dobrovolných hasičů Kozinec se v souladu s tradicí této organizace, opět ujal pořádání takových akcí
jakými jsou Bakus, Staročeské máje a pálení Čarodějnic. Společně se sponzory z řad místních, ale i cizích podnikatelů a za pomoci OÚ
Holubice „rozjeli“ hasiči opět tyto akce na trochu lepších základech, než tomu bylo v minulosti. Soudě dle účasti obyvatel a kladných
ohlasů občanů vydali se hasiči dobrou cestou. Nezbývá než poděkovat a popřát mnoho úspěchů do budoucna.
•

RYSI

PANA

ZMEŠKALA

PATŘÍ K NEJLEPŠÍM V ZEMI

Holubice sice neodvozují svůj název od chovných holubů, nicméně i těm se v obci daří. Alespoň
u chovatele pana Stanislava Zmeškala. Jeho holubi sklízejí úspěchy na výstavách, kde získávají
95 bodů ze sta možných, jeden z nic obdržel dokonce 96 bodů. Z celostátní výstavy holubů
v Lysé nad Labem si jeho modří pruhoví rysi odnesli tři první a dvě druhá místa. Rys je užitkový
holub, který byl odchován z polního holuba a bělohrotého slezského voláče. Vyznačuje se mimo
jiné i tím, že se drží u holubníku, nesedá po střechách a neobtěžuje sousedy. Pan Zmeškal jich
pro chov drží deset párů. Každý, kdo se chce dozvědět více, může se buď zeptat pana Zmeškala
nebo si přečíst článek, který o něm vyšel v květnovém čísle časopisu Receptář.

•

ZÁKLADNÍ

ŠKOLA INFORMUJE

Přiblížil se konec školního roku. Učivo v jednotlivých ročnících bude záhy probráno a zbude nám dostatek času na opakování probraného
učiva. Žáci se těší na školní výlet, který se uskuteční poslední květnové pondělí. Navštívíme muzeum perníku v Rábech u Pardubic. Tato
akce bude spojena s oslavou „Dne dětí“. Obstaráme jim buřtíky, které si opečou na ohništi v pohádkovém lese. Plánujeme ještě několik
drobných akcí – přijede divadlo Lampion, děti 4. a 5. ročníku pojedou do technického muzea.
Žáci naší školy – 4. a 5. ročníku se zúčastnili matematické soutěže „Klokánek“, ve které získali tři nejvyšší bodová ohodnocení. První byl
Michal Fuxa, další Nikola Hejlová a Jan Oplt. Tímto jim upřímně blahopřejeme.
Naši žáci a pedagogové se rovněž zúčastnili akce „Slůně“, kterou pořádal Fond pro pomoc nemocným dětem ve FN Motol. Zakoupením
magnetek jsme finančně přispěli hematolgii a onkologii, kde se léčí malí pacienti. Do budoucna plánujeme společně s žáky se opět
podobných akcí zúčastnit. Máme již zkušenosti z minulého školního roku, kdy jsme zakoupením pohlednice koní přispěli na nadaci
„Chrpa“ (chov koní pro hiporehabilitaci). Na závěr přejeme krásné letní dny, dobrou náladu a hodně slunce.

•

MATEŘSKÁ

Ing. Marta Šulcová
ředitelka základní školy Holubice
ŠKOLA INFORMUJE

Mateřská škola Holubice připravila v červnu pro své žáčky několik akcí:
1.6.2006 se koná již tradičně „Dětský den“ formou putování za pokladem, při kterém děti budou plnit různé úkoly a na
konci cesty je čeká odměna a opékání buřtů.
3.6.2006 navštívíme zvířátka v ZOO a sice až v Plzni.
Prodloužený víkend proběhne 22.6.2006 – 25.6.2006 na rybníku „Bucek“. Při této akci pojedou s dětmi maminky.
Od 3.7.2006 do 14.7.2006 (včetně) mateřská škola zajišťuje prázdninový provoz.
Jarmila Kalušová
ředitelka mateřské školy Holubice

•

BRIGÁDA

NA SKLIZEŇ TŘEŠNÍ

Firma SAD s.r.o. hledá brigádníky na sklizeň třešní (od 18 let) a višní (od 15 let). Začátek sklizně přibližně od 25. června. Pracovní
doba je od 6:00 hodin. Místo sklizně: Holubice, dále Daminěves a Chramostek (okres Mělník), doprava zajištěna. Výdělek dle množství
načesaných kilogramů, cca 500,- až 600,- Kč/den. Kontakty: tel. 315 692 321 paní Suchá a 724 753 096 paní Kotrbatá.

•

REDAKCE „NAŠE NOVINY“
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že TJ Sokol Holubice slaví v letošním roce velmi významné výročí 75 let od svého vzniku, rozhodli jsme se místnímu
fotbalu věnovat přílohu tohoto čísla místo obvyklého „Kaleidoskopu“. Doufáme, že tuto změnu uvítáte a budete se těšit na pokračování
Kaleidoskopu v příštím čísle, kde Vás opět velmi rádi seznámíme s bohatou historii našich obcí.
Redakční rada „NAŠE NOVINY“

TJ SOKOL HOLUBICE

SLAVÍ

75

LET

V letošním roce oslaví oddíl kopané SOKOL Holubice již tři čtvrtě století svého trvání. Uplynulých 75 let je od svého vzniku trvalým bojem
o nejlepší postavení v soutěži a o přízeň fanoušků. Při dnešním ohlédnutí můžeme být jako občané obce na dosažené výsledky oddílu kopané,
zejména v osmdesátých letech, právem hrdí. Vše zavinila parta sportovních nadšenců, kteří v roce 1931 klub SK Holubice založili. Patřili mezi ně
zejména: Josef a Karel Bělohlávkovi, Antonín Bernášek,Josef Bočan, Bohuslav Černohorský,Václav Dobeš, Jaroslav a Bohuslav Holečkovi,
Jaroslav Kazda, Josef Křtěn, Karel Křemel, František Levák, Jaroslav Maršík,Bedřich Mrázek, František Němec, Bohuslav Poláček, Jaroslav
Pudil, Ladislav Rájek, Ladislav Šimůnek, Karel Škarohlíd, Ladislav Touš, Antonín Tyle, Karel Vlach, Alois Ženíšek a další. V těžkých předválečných
letech v roce 1936 byl klub rozpuštěn a znovu založen v roce 1943 pod názvem SK Slavoj Holubice – Kozinec. V jeho čele stál tento výbor: Oskar
Blín, Karel Bělohlávek, Miroslav Miller, Miroslav Němec, Jaroslav Dvořák, František Procházka, Antonín Tyle, Bohuslav Ženíšek, Ladislav Touš,
Karel Plešinger, Bohuslav Holeček a 9 náhradníků. Činnost klubu byla v těchto letech poznamenána německou okupací a bojem o ekonomické
přežití. Klub však disponoval poměrně širokou hráčskou základnou - povětšinou svými odchovanci.Vzpomeňme alespoň některých: Jan Beneš,
Antonín Bohata, Jaroslav Čech, Jaroslav a Miroslav Miller, Josef Daul,
Karel Jednorožec, Josef
Mára, Ladislav Mára, Antonín
Procházka,Bedřich Helebrant, Antonín Helebrant, Josef Ježek, Václav Jirák, Jaroslav Kazda, Jaroslav Kokoška, Jindřich Mrázek, Karel Krejžík,
Josef Rychtařík, Ladislav Šimůnek, Jaroslav Vajdl, Jaroslav Valtr, Josef Veselý, Antonín a Ladislav Vlachovi, Karel Zmeškal a řada dalších . Ti
všichni, dnes již většinou nežijící občané naší obce , zanechali po sobě svůj sportovní odkaz, který je předáván všem následným generacím.
Pro pamětníky uvádíme milníky dosavadních úspěchů i neúspěchů oddílu v celé jeho historii.
1931 – založení oddílu SK Holubice , později SPARTA Holubice
1936 – rozpuštění oddílu
1943 – znovu založení oddílu pod názvem SK SLAVOJ Holubice-Kozinec ( s velkou podporou sedláků Runzy a Bauera z Kozince)
1948 – přejmenování oddílu na TJ SOKOL Holubice, ve kterém působí až dosud
1949 – postup v silné konkurenci do 3 třídy kralupského okresu
V padesátých letech se oddíl protloukal střídavými úspěchy i neúspěchy a starostmi o materielní zabezpečení.V této době však položil základy
své činnosti na práci s mládeží. To se velmi osvědčilo a z vlastních řad se podařilo vychovat celou řadu talentů, které slavily své úspěchy
v pozdějších šedesátých letech. Z dlouhého výčtu hráčů jmenujme zejména: Zbyněk Poláček, Otta Křtěn, Antonín Srba, Alfréd Kittel, Antonín
Helebrant, Karel Ecler, Luboš Vízner, Bohumil Beneš, Ladislav Doubek, Jiří Pokorný, Jiří Miller, Jiří Dresler, Jan Touš, Jan Mrázek, Jaroslav
Slivenecký, Václav a Miroslav Hájkovi, Karel a Vlastimil Venderovi, Karel a Václav Jednorožcovi, Jaroslav Hynek, Jaroslav Ježek, Jiří
Vejražka,Vlastimil Jiřík, Jiří Tyle, Václav a Ladislav Vinšovi, Jaroslav Zita, Karel Vizner, Václav Vorm, Karel Helebrant, Josef Žák, Václav
Tiňtěra, Ladislav Palas, Jiří Theiner, Jaroslav, Josef ,Bohuslav a Stanislav Holečkovi, Josef Hladík, Stanislav Zmeškal, Jiří Helebrant, Janczo
Geza, Jiří Srba, Miroslav Němec a celá řada dalších.
1968 - postup do okresního přeboru Praha západ.
Byl to výsledek poctivé a obětavé práce s mládeží a práce hrajícího, fotbalově nadaného a nekompromisního trenéra Zbyňka Poláčka a
neúnavného a obětavého vedoucího oddílu Otty Křtěna.. Ti však měli za sebou i pevné zázemí v podobě dobře fungujícího výboru a celé řady
obětavých spolupracovníků. Jmenujme alespoň některé: Straka Eduard, Bohumil Beneš, Jaroslav Holeček, Alfred Kittel, Antonín Srb , Jan
Touš, Jaroslav Slivenecký, Jaroslav Maršík,Jan Mrázek, Jiří Dresler, František Žemla, Jiří Pokorný, Josef Kříž, Antonín a Karel Helebrantovi ,
B.Mára, Jiří Bauer, a další….. Z nastupujících hráčů nové generace je nutno jmenovat alespoň některé, bratři Petr Pavel Rychtaříkové, bratři
Jaroslav a Jiří Valtrové, Václav Krejžík, Josef Skála, Karel Poláček,Bohuslav Procházka,Viktor Alexandr, Jaroslav Ježek, Jiří Vejražka, Hart
Muhlheim, Ladislav a Zdeněk Helebrantovi, Jiří A Miloslav Durasovi, Tomáš Kapitán, Jiří a Josef Svátkovi a další……. V průběhu soutěží bylo
mužstvo doplněno novými hráči, z nichž mezi nejvýznamnější patřili F. Bittner z divizních Kralup a M.Jelínek ze Zákolan.
1976 - postup do krajské 1B třídy.
Dnes tedy slaví oddíl i malé jubileum – 30 let od vstupu oddílu kopané Sokola Holubic na krajskou scénu. Svými výsledky přesvědčil i ty
největší pesimisty a se střídavými úspěchy se udržel v krajské soutěži plných 20 let. Oddíl bojoval o postup do krajské soutěže plných pět sezón,
když čtyřikrát skončil těsně před branami postupu tj. na druhém místě. Podařilo se zformovat mužstvo, které vědělo o co hraje, bylo ambiciózní
a především mělo vysoké morálně-volní vlastnosti.. Bylo vzorně vedeno trenérskou dvojicí Zbyněk Poláček a Antonín Helebrant, kteří se dobře
doplňovali a měli i potřebné hráčské zkušenosti.Oddíl hrál 1b třídu 2 roky a díky dobrému umístění se mu podařilo přežít i reorganizaci
krajských soutěží, kdy sestupovala více než polovina všech účastníků 1b třídy do OP. Oddíl netrpěl nedostatkem hráčů, naopak byl za svoji
cílevědomou práci s mládeží odměňován dalšími odchovanci. Byli to : Vítězslav a Bohumil Žákovi, Zdeněk Volf, Petr Kříž, Pavel Mrázek, Karel
Vodolan, Jan Kittel, Miloslav Mára , Antonín Čech, Jan Miller, Pavel Pokorný, Luboš Hora, Libor Ježek a další ….
1978 – postup do krajské 1A třídy
Postup byl nečekaný, ale zasloužený. Spartak Vlašim odstoupil ze soutěže a jeho náhrada padla na oddíl S.Holubice, který postoupil jako nejlépe
umístěný účastník 1b.třídy z 2. místa s nejlepším skóre. Byl to nečekaný úspěch, ale mužstvo z těchto osmdesátých let na to mělo. Nutno říci, že
se v té době hrála nejnáročnější soutěž 1A tříd. Byly jen dvě tabulky po 16ti účastnících. Mužstvo bylo opět doplněno kvalitními posilami se
zkušenostmi z vyšších soutěží a hráči z nejbližšího okolí, kteří se tehdy k nám jen hrnuli. Byli to : Milan Blažek a Václav Simandl ,Petr Lofaj ,
Antonín Volšanský, Jaroslav Šuta, Jaroslav Bárta, Vladimír Hrdina a další. Z vlastních odchovanců opět zazářily posily jako Robert Ježek,
Jaroslav Vodolan, Jan Miller a další ,kteří dokázali konkurovat i zkušenějším fotbalistům a do širokého kádru se dostali. Široký kádr hráčů dovolil
i luxus založení „B“ mužstva , které úspěšně hrálo okresní soutěže a dotáhlo to v roce 1987 až na postup do okresního přeboru. Již v roce 1986
unikl mužstvu postup do vyšší soutěže , když skončilo o 1 bod za postupujícími Hostivicemi. Po nedobrovolném odchodu Z. Poláčka převzal
mužstvo V. Hájek, který spolu s Frant. Bittnerem navazovali na jeho dlouholetou a úspěšnou trenérskou práci.V tomto roce byl položen i základ
letního parketu k pořádání tanečních zábav a účinkování populárních kapel z širokého okolí. Byl to nezbytný zdroj příjmů a ekonomické podpory
pro činnost oddílu.
1981 – postup mezi elitu kraje – krajský přebor. – čtvrtá nejvyšší soutěž v republice !!!!!
Tento historický úspěch byl nejlepším vysvědčením dlouhodobé a cílevědomé
práce oddílu. Trenérské žezlo převzal od roku 1980 hrající a
zkušený brankář Václav Simandl, který byl pro mužstvo velkou posilou a v té době i nezbytností ( jako jediný měl potřebnou kvalifikaci – trenéra
II.třídy).Z této doby je nutno vzpomenout na velká utkání hvězd, když po dva roky za sebou na hřišti v Holubicích nastupovala ligová mužstvamistři ligových ročníků 1981 a 1982.V roce 1981 – DUKLA Praha s řadou reprezentantů, vedená trenérem Láďou Novákem s výsledkem 1 : 6
( jediný gól Holubic dal M. Blažek). V roce 1982 – BOHEMIANS Praha – s řadou reprezentantů, vedená trenérem Tomášem Pospíchalem
s výsledkem 1 : 5 ( gól za Holubice dal J. Vodolan a poločas byl 1 : 1).Obě utkání vidělo více než 1000 diváků z nejširšího okolí.Z té doby pochází i
natočený snímek čs. televizí „ Nekonečná hra“, jehož autorem scénáře je současný šéf sportovní redakce ČT p. Ota Černý. Krajský přebor hrála
řada velkých a okresních měst jako např. Beroun, Nymburk, Mělník,Rakovník, Kladno B, Příbram B, Kralupy, Slaný aj. Většina nedokázala Holubice
najít ani na fotbalových mapách středočeského kraje. Generace hráčů této doby se zasloužila o šíření fotbalové popularity Holubic daleko za
hranice okresu.V této době byla na hřišti postavena krytá tribuna , zajištěná vlastními silami . Materiál byl „darem“ p. Emila Millera
z chomutovské strojírny.

1983 - sestup do 1A třídy
KP se hrál 2 roky a postupně začaly „dosluhovat“ dřívější posily, mužstvo stárlo a bylo těžké tak vysokou soutěž udržet. Mužstvo bylo sice
doplněno některými novými tvářemi , jako např. Pavel Hlaváček, Ivan Šimáček, ale našemu pádu to nezabránilo. Řada kvalitních hráčů končila
svou aktivní činnost a o udržení v soutěži nás připravila další reorganizace kraje. Za zmínku stojí, že bylo poprvé v tomto roce provedeno v letní
přestávce zatravnění a zavlažování hřiště.
1987 - sestup do 1B třídy
Tuto soutěž hrál oddíl nepřetržitě až do roku 1996. V mužstvu se vystřídala celá řada hráčů a trenérů a se střídavými úspěchy se oddíl rok co
rok probíjel do dalších ročníků. Jen jedenkrát a to v roce 1989 musel oddíl bojovat s nejvyšším nasazením o záchranu v soutěži. Pod vedením
staronového trenéra F. Bittnera se to podařilo. Jako trenéři se dále vystřídali : V.Hájek, A. Helebrant, F. Králíček, Václav Krejžík,Jan Touš,
Václav Jednorožec, Milan Jelínek, Jiří Valtr a František Soukup. Hráčský kádr rozšířily posily Jaroslav a Jiří Hamouzové, Luboš a Olda Malíkové,
Tomáš Hrabánek Zbyněk Šindelář, Gusta Panáček,Petr Poláček , Jiří Vejražka a další. Z vlastních zdrojů byl přínosem příchod bratří Ládi a
Standy Zmeškalů, Jana Kittla, Eduarda Straky, Romana Ježka, Petra Biskupa a dalších….. V devadesátých letech , kdy začaly platit nové
ekonomické zákony a kluby byly odkázány na sponzorské podpory, se dvakrát blýsklo na lepší časy. Poprvé to bylo v roce 1994, kdy přišel jako
sponzor Martin Žamburek. Ten začal provádět rozsáhlé nákupy hráčů , největších posil to byl Jiří Fajfr z Kralup, Patrik Valtr z Nelahozevsi a
další…. Bylo dokonce znovu založeno „B“ mužstvo, které hrálo úspěšně 3. třídu okr. Mělník.
1996 - sestup do okresního přeboru
Po zmizení sponzora přišel i pád a zhroucení celého, léta budovaného systému. Odcházely draze zakoupené posily , odcházeli i téměř kmenoví
hráči (Ježkové, Šindelář a j) na nové hráče nebyly prostředky, vlastní zdroje docházely. Z vlastních odchovanců to byli Jar. a Jiří Valtrové,
L. Helebrant, Václav Kricner, Martin Švajda, M. Čeleda a další…. Přesto se ještě jednou blýsklo na lepší časy v roce 1997 příchodem hrajícího
sponzora., F.Blažka z Roztok. Mužstvo se opět začalo doplňovat novými tvářemi a za pochodu se obměňovalo. Příšli hráči Vojáček,z Roztok,
P. Valtr z Nelahozevsi, J. Chalupský z Přílep, F. Ureš z Blšan, Václav Kricner z Otvovic, Jar. Tichý z Č. Kralupy aj. V roce 1998 mužstvu unikl
postup do 1B třídy prohrou v posledním zápase a v posledních minutách zápasu s Rudnou „B – 2 : 1 ( k postupu stačila remiza !!!!!!! ) U mužstva se
vystřídala řada trenérů : Jiří Valtr, F. Soukup, Eduard Straka , Milan Jelínek. Jiří Mrnka a nestabilita vedení se projevovala negativně i na hře
mužstva.
1999 - sestup do 3. třídy
Neúspěch posledního zápasu v Rudné mužstvem silně otřásl. Začal se opakovat rok 1996. Odešel sponzor, odešli i téměř kmenoví hráči oddílu
bratři Hamounové, bratři Malíkové, Vojáček, Blažek a aktivní činnost ukončili i někteří vlastní odchovanci. V prvých letech působení ve 3. třídě
se mužstvo pokoušelo o návrat mezi elitu okresu, ale ukázalo se, že oslabený tým na to nemá. Se střídavými úspěchy jsme procházeli soutěží a
začalo se i budovat nové mužstvo, převážně z vlastních odchovanců. Od roku 2000 se poprvé objevují nová jména i ve vedení oddílu. Z těch
mladších to byli Pavel Pokorný, Frant. Mareš, Jiří Straka, F Soukup, Jar. Kubovec aj.
2003 - postup do okresního přeboru
Byl to zasloužený úspěch nově vytvořeného mužstva, když se o postup „tahalo“ s oddílem S. Kosoř , startujícím s několika exligovými hráči.
Mužstvo pod vedením trenerů Štefana Kudryho a Milana Jelínka a vedoucího mužstva Ondry Šrámka hrálo s tímto kádrem hráčů : Luboš Malík,
Martin Répal, Jaroslav Valtr, Václav Kricner, David Levinský, Milan Bláha, Miloslav Mára, Vladimír Helebrant, Roman Hulínský, Luboš Vosáhlo,
Petr Biskup, Rébr, Strejček, Jiří Valtr, Dušan Ježek ,Jaroslav Soukup, Petr Pokorný, Karel Poláček a j. Do nové soutěže bylo mužstvo doplněno
staronovými tvářemi a posilami z Tuchoměřic Robertem Ježkem a Tomášem Hrabánkem a hned v ročníku 2004-2005 obsadilo 2. místo v tabulce
za postupujícím S.Mníšek. Od
podzimu 2005 vede mužstvo F. Bittner s M. Jelínkem a do kádru mužstva se opět zařadil odchovanec
J. Vejražka. Oddíl kopané má od roku 1951 trvale v soutěži i mládežnická družstva žáků a dorostu. Ti si vedou se střídavými úspěchy
v soutěžích okresu. Jejich výsledky jsou závislé na síle narozených ročníků a tím i dostupným počtem hráčů. Dlouhodobě nám mládežnická
družstva doplňovaly oddíly S. Tursko a S. Velkých Přílep. Některé ročníky bychom ani sami nedokázali obsadit. Velkou a obětavou práci odvádí
jejich vedoucí a trenéři, kterých se vystřídala celá řada. Jmenujme alespoň některé : Byli to : Oldřich Valtr, Antonín Helebrant, Václav Vinš, Jan
Mrázek, Jaroslav Strakatý a další.. V současné době se o mládežnická družstva starají : L. Zmeškal , A. Filip – dorost , Roman Ježek a František
Soukup – žáci. Ekonomickou situaci oddílu a provoz mládežnických družstev zajišťuje od roku 1990 Č.Z.farma Kozinec- p. ing. J Miller, který
pokrývá většinu nákladů na jejich dopravu. Oddíl kopané je provozně i ekonomicky řízen výborem TJ S.Holubice , kde v současné době pracuje
řada mladých , perspektivních členů jako jsou : František Mareš, Jiří. Straka, Jar. Valtr ml. Roman Ježek, Ondra Šrámek, Pavel Pokorný
Předsedou TJ je F. Mareš. Z dlouhé historie tři čtvrtě století je patrná snaha o sportovní vyžití možná již desítky generací .Některé již
mezi námi nejsou, ale krédo měly všechny stejné- úspěch a cesta vzhůru. Ne všem se to podařilo , ale vítězstvím jim byla již jen účast
v soutěžích a dobrá reprezentace obce .
V rámci oslav 75 výročí Sokola Holubice, pořádáme jednodenní turnaj mládežnických mužstev:
sobota 24.6. turnaj žáků za účasti Sokol Holubice, SK Otvovice, AFK Libčice, SK Roztoky
neděle 25.6. turnaj dorostu za účasti Sokol Holubice, SK Otvovice, Vltavan Chvatěruby, SK Libčice
V měsíci červnu sehrají naše mužstva tyto zápasy:
Žáci: neděle 4.6. 10:00 Holubice – Jinočany
neděle 11.6. 10:00 Jeneč – Holubice
neděle 18.6. 10:00 Holubice – Horoměřice

A-mužstvo: sobota 3.6. 17:00 Holubice - Libčice
sobota 10.6. 17:00 Choteč - Holubice
sobota 17.6. 17:00 Holubice - Dobřichovice

Dorost: sobota 3.6. 10:15 Holubice – Č.Újezd
Výsledky oddílu kopané:
Žáci sehráli tyto zápasy – Č.Újezd – Holubice (7:0), Tuchoměřice – Holubice (4:6),
Holubice – Dolany (1:5), Roztoky – Holubice (4:0)
Dorost sehrál tyto zápasy – Holubice – Lety (0:5), Statenice – Holubice (0:4),
Holubice – Kazín (2:1), Úhonice – Holubice (3:4)
A-mužstvo sehrálo tyto zápasy – Úhonice – Holubice (1:3), Holubice – Č.Újezd (3:1), Černošice – Holubice (7:2)
Zlatníky – Holubice (4:1), Holubice – Jinočany (3:2), Rudná - Holubice (3:1)
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