STRUČNÁ HISTORIE FK KRNSKO (dříve např. VTELENSKOSTRAŠNOVSKÝ SK, SOKOL KRNSKO nebo STEFANIE JIZERNÍ VTELNO)
Psal se rok 1922, když byly v “krneckém“ okolí položeny základy
krásné a již tehdy velmi masové hry zvané "FOTBAL" !
Pod původním názvem SPARTA KRNSKO se hrálo na louce, kde je
nyní hlavní hrací plocha, dále pak ve Vranově mezi lesy
lesy, a nebo na
paloucích u "Malé Leči". Zpočátku nebyla organizována žádná soutěž
a fotbaloví nadšenci hrávali většinou pouze po sklizních.
Kolem roku 1928-1930
1930 nastal velký nárůst zájmu o hru, což vedlo k
založení samostatných klubů v Pískové Lhotě, Jizerním Vtelně a na
Strašnově. Všechny tři kluby z "KRNECKÉ" líhně disponovaly v této
době kvalitním hráčským zastoupením, přičemž nastupovaly v jedné
z několika skupin tehdejší III. třídy, která odpovídá současnému
Okresnímu přeboru. Na venkovní zápasy se jezdilo na kolech, a to až
do Bělé pod Bezdězem, či Mšena atd.
SK Písková Lhota hrával zápasy, které byly v té době hojně
navštěvované a také velmi rušné. Pochopitelně nejvíce divácky atraktivní
bývaly derby zápasy s Jizerním Vtelnem. Mužstvo SK Písková Lhota hrálo
ve třetí třídě, kde se ze 14ti účastníků umisťovalo tradičně ve středu
tabulky. Klub se v důsledku 2. sv. války po roce 1939 rozpadl.
SK Jizerní Vtelno mělo velice kvalitní mužstvo stejně jako většina
okolních týmů z Bezna, Chotětova, Krp, Horek, Luštěnic a Strašnova.
Zápasy měly vždy šťávu a vysokou úroveň. Nejvíce to ve vesnicích žilo při
turnajích.
rnajích. To se kolem hřiště sešlo obyvatelstvo z okolních vesnic, hudba
vyhrávala a návštěvníci se do sytosti bavili. Nejprve se hrálo „U staré
hory“, pak ve staré cihelně, kde je nyní zahradnictví Chvojka, až nakonec
vzniklo hřiště za humny za Křováčkovými.
SK Strašnov hrála také na kdejakém plácku, který se naskytl, nebo na poli
po žních, až bylo získáno hřiště na poli p. Němečka pod „Cihelnou“.
1946 se na mimořádné valné hromadě konané v hostinci p. Solníka
domluvilo sloučení klubů SK Jizerní Vtelno a SK
K Strašnov. Název klubu byl
stanoven na Vtelenskostrašnovský SK.
Hrací plocha byla vybrána na místě, kde dosud hráli své domácí zápasy
hráči SK Jizerní Vtelno, a to na louce v Zámostí (Pozn. Tuto louku daroval
v březnu 1946 p. Šimonek klubu SK Jizerní Vtelno).
).
1949 Oznámeno definitivní zapojení klubu Vtelenskostrašnovský SK do
tělovýchovné jednoty Sokol. Zrušeno dosavadní oslovování „kolego“ a
nastupuje nové oslovení „bratře“.
1949 Provedena zásadní reorganizace
zace severočeské kopané i změna
hranic dřívější severočeské župy se sídlem v Ml. Boleslavi
Boleslavi. Oddíly kopané
z I.b a II.třídy byly zařazeny do III.třídy. Vtelenskostrašnovský SK soupeřil
ve skupině A s těmito oddíly: Bezno, Rejšice, Milovice, Loučeň, Všejany,
Bobnice, Brodce, Kochánky, Čejetičky, Pěčice, Straky, Kosořice a
Luštěnice. V novém rozdělení bylo upuštěno od bývalých divizí a mezitříd,
takže se ve III. třídě setkávaly týmy hrající dříve I.b, II. a III. třídu.
1950 byl stanoven nový název klubu: Sokol Krnsko
Krnsko.
V létě 1957 byla dokončena stavba původních kabin.
V roce 1957 a na jaře 1958 se v souvislosti s reorganizací soutěže kopané
hrála III. třída Mladoboleslavska tříkolově. Postup měly zajištěny první dva
týmy. Sokol Krnsko obsadil 3. místo se ztrátou 3 bod
bodů, a tedy nepostoupil.
Do této doby se hrálo ročníkovým systémem jaro--podzim. V následujících
letech se začal používat systém podzim-jaro,, tak jak jej známe dnes
dnes.
V letech 1960 a 1961 se v zimě hrála také soutěž v ledním hokeji na
Pískové Lhotě na velkém kale.
V 60tých a 70tých letech hrál Sokol Krnsko stále III. třídu a umisťoval
se většinou v popředí tabulky. Snahy o postup trvaly až do přelomu
60tých a 70tých let, kdy se očekávání konečně naplnilo
naplnilo. Přesné datum,
kdy se tato historicky významná událost klubu stala, bohužel neznáme.
V 70tých letech hrál Sokol Krnsko nepřetržitě Okresní přebor a
umisťoval se většinou v klidném středu tabulky.
V sezóně 1980/81 si zapsal dorost Sokola Krnsko historicky nejvyšší
výhru 26:0 nad Sokolem Struhy.
V sezóně 1986/87 slavili muži Sokola Krnsko historický postup do 1.B
třídy. V nejnižší krajské soutěži pak hrál Sokol Krnsko až do sezóny
1991/92, tedy nepřetržitě 6 sezón. Následně nastala výrazná obměna
omlazení a rozšíření kádru.
Proto bylo v roce 1992 poprvé oficiálně založeno ““B“ mužstvo.
V roce 1994 byl klub přejmenován na FK Stefanie Jizerní Vtelno
Vtelno.
Od sezóny 1994/95 začala být výhra v utkání hodnocena 3 body do
tabulky a remíza 1 bodem. Do té doby znamenala výhra pouze 2 body.
Sezóna 1995/96 se stala pro Stefanii Jizerní Vtelno velmi úspěšnou. “A“
mužstvo postoupilo do 1.B třídy a “B“
B“ mužstvo si poprvé v historii
našeho klubu vybojovalo postup do III. třídy. Oba týmy navíc své soutěže
vyhrály s výrazným náskokem 9 resp. 8 bodů.
Sezóna 1996/97 znamenala další historický milník. “A“ mužstvo tehdy
postoupilo do 1.A třídy. Zde mužstvo odehrálo dvě sezóny, které si hráči
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i diváci náramně užívali. V týmu se krátkodobě objevovali velice kvalitní
hráči převyšující úroveň malého vesnického klubu.
V roce 1997 přihlásil klub FK Stefanie Jizerní
zerní Vtelno také tým minižáků,
který od té doby stále funguje a produkuje mladé naděje.
V sezóně 1998/99 “A“ mužstvo obsadilo 12.. místo a vzhledem k dalším
okolnostem sestupovaly 3 týmy, což nakonec postihlo i náš klub. Poté
následoval přirozený odliv hráčů
čů a financí. Stejný osud v této sezóně
potkal i “B“ mužstvo.. To sestoupilo také mimořádně z 12. místa. Mužské
oddíly byly na ústupu, ale mládež klubu se pomalu začínala zvedat. Starší
žáci vyhráli svou skupinu Okresního přeboru bez prohry. V následném
play off ovšem tým obsadil 2. místo a postup mu pro
prozatím unikl.
Koncem roku 2000 došlo přejmenování klubu na FK Krnsko
Krnsko.
V sezóně 2000/01 muži “A“ pokračovali v poklesu
klesu výkonnosti, a tak došlo
ke spravedlivému trestu. Tým skončil v tabulce poslední a po 6ti letech
strávených v krajských soutěžích spadl zpět na okresní
kresní úroveň.
Hned v následující sezóně 2001/2002 “A“ mužstvo ukázalo vysokou
kvalitu, když obsadilo v tabulce 2. místo. Toto umístění nakonec stačilo
k návratu zpět do 1.B třídy.. Výjimečně totiž postupovaly první dva týmy
týmy.
Sezóna 2002/03 znamenala prolomení krajské hradby i pro tým starších
žáků. Tým, který byl velmi výrazně posílen o hostující hráče z okolních
klubů, vyhrál soutěž suverénním způsobem a postoupil do 1.A třídy
třídy.
V sezóně 2003/04 dokázal suverénním způsobem postoupit do 1.A třídy i
dorost. Krajskou příslušnost ovšem neuhájilo “A“ mužstvo
mužstvo, které po dvou
letech opět spadlo do Okresního přeboru.
V sezóně 2004/05 bojovalo “A“ mužstvo opět o postup zpět do kraje.
Obsadilo 2. místo, ale z Okresního přeboru tentokrát postupoval pouze
jeden tým.. Historicky nejlepšího výsledku však dosáhli starší žáci, kteří
v 1.A třídě obsadili 2. místo se ztrátou pouhých 2 bodů na vítěze. Mladší
žáci si na stejné úrovni vedli také nejlépe v naší historii a obsadili 3.
místo se ztrátou 3 bodů na lídra tabulky. Nejlepšího výsledku dosáhli také
minižáci, kteří si na jaře 2005 vybojovali možnost hrát o post přeborníka
okresu. To se nakonec nepodařilo, ale 2. místo v 1.A divizi Okresního
přeboru po podzimní části je i tak maximem, kterého
ho tým dosáhl.
Sezóna 2006/07 se stala postupovou pro “B“ mužstvo
mužstvo, které vyhrálo
skupinu s náskokem 8 bodů a postoupilo do III. třídy
třídy. Navíc nejlepšího
výsledku v historii dosáhl dorost, který obsadil v 1.A třídě 4. místo.
V sezóně 2007/08 obsadilo “B“ mužstvo v tabulce III. třídy 12. místo, a
protože tehdy sestupovaly 3 týmy, následoval rychlý návrat do IV. třídy.
Poslední krajskou sezónu odehráli také starší a mladší žáci. Úspěchy
těchto kategorií byly postaveny na několika silných ročnících. Řada hráčů
z týmu odešla, a proto nebylo
ebylo možné dál kvalitně soupeřit na krajské
úrovni. Klub se tedy rozhodl k návratu do Okresního
ho přeboru.
V létě roku 2008 byl na hlavní hrací plochu nainstalován automatický
zavlažovací systém, který značně pomáhá v přípravě kvalitního trávníku
trávníku.
V sezóně 2008/09 obsadilo “A“ mužstvo v Okresním přeboru 4. pozici.
Tento rok však měly postoupit 2 týmy. Když výše
ýše postavená Akuma ani
Struhy o postup nestály, rozhodli jsme se tuto výzvu přijmout my.
V sezóně 2009/10 potkalo štěstí v podobě nečekaného postupu také “B“
mužstvo.. Díky reorganizaci okresních soutěží na Mladoboleslavsku, kdy
se nově vytvořily dvě skupiny III. třídy a pouze jedna IV. třída, postoupila
rezerva FK Krnsko dokonce až ze 7. místa.
ísta. Naopak “A“ mužstvo dostalo
v 1.B třídě velkou lekci. Tým nebyl na krajskou soutěž dostatečně
připraven, a tak rychle sestoupil.
V sezóně 2010/11 ještě “A“ mužstvo zabojovalo o další postup, ale
tentokrát ke kýženému cíli nestačilo ani 2. místo v tabulce. Došlo navíc
k tomu, že krajskou soutěž opustil i posledníí zástupce našeho klubu.
Dorostenci by vlivem odchodu několika hráčů nedokázali čelit krajsk
krajské
kvalitě, a tak se po sedmi letech vrátili
tili zpět do Okresního přeboru.
V sezóně 2013/14 nemělo FK Krnsko po téměř 60ti letech tým dorostu.
Došlo k tomu kvůli nedostatku hráčů a byl to výpadek pouze na jeden rok
rok.
V sezóně 2014/15 vyhráli starší žáci okresní pohár. Výsledky finálového
dvojzápasu s Dolnobousovským SK byly jednoznačné 7:0 a 0:7.
Náš klub v mužské kategorii po několik let postupně ztrácel kvalitu a
v sezóně 2014/15 došlo k nevyhnutelnému. “A“ mužstvo po více než
50ti letech sestoupilo zpět do III. třídy, a vlivem nedostatku hráčů bylo
navíc po 20ti letech zrušeno “B“ mužstvo.
Poté nastlal zlom k lepšímu a klub se opět začal zvedat. Po několika
neúspěšných pokusech o postup se to i s přispěním velké dávky štěstí
podařilo. V sezóně 2017/18 totiž postupovalo ze III. třídy hned 5 týmů a
naše “A“ mužstvo bylo tím pátým v řadě.
V sezóně 2019/20 bylo obnoveno také “B“ mužstvo
mužstvo. Tato sezóna byla
před jarní částí zastavena kvůli zamezení
ezení šíření nemoci Covid
Covid-19, a tak
věříme, že do nové sezóny 2020/21 vstoupíme zdraví a ještě silnější.
V roce 2022 bude klub slavit 100 let své rozmanité existence.
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Zdroje uvedených informací:
1) Nejstarší záznamy jsou čerpány ze vzpomínkového textu od p. Františka
Řípy, který napsal v roce 1987 na počest 65. výročí klubu.
2) Léta 1946-50
50 vychází ze záznamů výborových schůzí klubu.
3) Léta 1949-60
60 zaznamenával a poskytl JUDr. Jiří Čižinský
4) Léta 1966-75 poskytl
oskytl p. Miroslav Mašín st.
5) Léta 1986-2001
2001 jsou čerpána ze záznamů p. Josefa Šulce ml. a Michala
Kašpárka
6) Léta 1992-97
97 se zaměřením na B mužstvo poskytl Tomáš Kovařík
7) Léta 1997-2004 vychází z okresního fotbalového zpravodaje Centr
8) Léta 2003-2014 vychází z archivu na webu nv.fotbal.cz
9) Od roku 2008 mapuje dění v klubu interní zpravodaj Střela

10)

O kompletaci historie FK Krnsko se stará Pavel Šotka (tel.: 602680398)

Děkujeme čtenářům a zájemcům o naší historii. Přejeme všem
hodně zábavy ve společnosti FK Krnsko.

