HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : XI

PŘÍLOHA č.1

květen - červen 2010

O fotbale v Hořičkách (převzato bez redakčních úprav)
Rok se s rokem sešel a v Hořičkách opět po dlouhé zimě začala fotbalová sezóna. V ní se její
protagonisté chystají alespoň částečně navázat na loňské úspěchy. Připomeňme si, že v roce
2009 jsme přivezli hned dva poháry na náš vrch za vítězství v turnajích.
Co čeká hořičský fotbal v letošním roce vědí snad jen hvězdy, ale je jisté, že se popereme o co
nejlepší umístění v II. Havlovické lize a absolvujeme několik zatím blíže neurčených turnajů.
Nepříjemnou zprávou je, že nebudeme moci počítat s kapitánem Pavlem Merbsem, který má
problémy s kolenem. Nepřidává nám ani to, že část našeho kádru studuje na vysokých
školách. To snižuje naše účasti na trénincích. Co se složení týmu týká, kromě těchto
nepříjemností se prakticky vůbec nezměnilo, ačkoli by se nám jedna nebo dvě posily do
obrany hodily jako sůl.
9. května, to jest druhou květnovou neděli, začíná naše soutěž a to v 10 hodin dopoledne proti
nováčkovi z Trutnova, CDF Cerberos a pokračuje na jaře dalšími pěti zápasy. Navzdory
tomu, že krom tohoto přibyl ještě jeden nováček (Inter Úpa Velký Třebešov), tabulka bude letos
chudší o jednoho soupeře. Čeká nás proto o dvě utkání méně a to proto, že pořadatelská
HAFA kromě Havlovické ligy letos hodlá nastartovat ligu seniorů, které se sama pro
nedostatek fotbalového mládí ve svých řadách, bude účastnit. Pokud píši o HAFA Havlovice,
musím zmínit také dva přípravné zápasy, které jsme odehráli s tímto soupeřem na jeho hřišti.
V prvním dvojutkání jsme lepili sestavu jak to jen šlo a nakonec jsme odejeli s vítězstvím 3:0
a prohrou 3:5, když například do brány se postavil náš nejlepší střelec Jirka Žďárský. Na
druhý pokus o dva týdny později ve zkonsolidovanější sestavě, ale stejném počtu s jedním
střídajícím, jsme vyhráli oba zápasy - i když jen o jednu branku – 3:2 a 6:5. Doufejme, že se
nám letos podaří už i ve zmiňované Havlovické lize zúročit nabyté zkušenosti z předešlých
ročníků. O tom, zda se nám to povede, se můžete přesvědčit sami, a to na hřišti u
zemědělského družstva v Hořičkách při těchto zápasech:
9. 5. proti CDF Cerberos (Trutnov)
26. 9. proti Interu Úpa Velký Třebešov
3. 10. proti FK Slatina
10. 10. proti Fan’s Trutnov
17. 10. proti TSD Trutnov
P. Vít

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HOŘIČKÁCH VÁS ZVE NA SOUTĚŽ
POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV V POŽÁRNÍM ÚTOKU

PUTOVNÍ POHÁR OBCE HOŘIČKY
Datum: 5. července 2010
Začátek : 9,00 hodin
Místo:

Na louce pod Hořičkami směr Újezdec - Lhota

LETNÍ GRILOVÁNÍ
V
„ HOSTINCI NA HOŘIČKÁCH “
10.7.2010 Posezení s grilovaným prasátkem
Od 18:00 hrají : Tak jako dřív
24.7.2010
14.8.2010

Grilované rybí speciality
( od 12:00
12:00 )

Posezení s muzikou a grilovanými
specialitami
Začátek od 17:00
28.8.2010 Loučení s prázdninami
( grilované prasátko )
od 18:00 posezení s muzikou
muzikou

bližší informace na tel :774 784 318
nebo na plakátovacích plochách

