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♦ Rozhovor s Ivou Farag ♦ Pravidelná okénka ♦ Pozvánky na akce ♦
Vážení čtenáři,
léto je v plném proudu a školní prázdniny brzy začnou ukrajovat ze své druhé poloviny. Užívejte tyto letní měsíce k
odpočinku, relaxaci a nabrání nových sil. Léto však nepřináší vždy jen příjemné zážitky, ale bývá také i obdobím, kdy
ve zvýšené míře dochází ke zraněním a úrazům. Protože i u nás v obci se často pohybujeme na kolech, a ne vždy
zcela korektně, připravil pro Vás obecní strážník krátký přehled nejdůležitějších zásad, jak se na tomto dopravním
prostředku pohybovat bezpečně. Hezké léto a vždy šťastné návraty domů Vám přeje Vaše redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNIKACE
ul. Nádražní, Veleňská – obec nepřistoupila na řešení
opravy propadů komunikace navrhované fy. IMOS
group, neboť by mohlo ohrozit možnost uplatnění reklamace, na kterém obec i nadále trvá. Spor je obec nucena řešit soudní cestou, což jí prozatím znemožňuje provést opravu komunikace, byť i na vlastní náklady. Prosíme občany o trpělivost, vzhledem k rozsahu poškození a tedy i výši finančních prostředků na opravu, které
jsou předmětem sporu, nemá obec jiné východisko.
Děkujeme za pochopení!
ul. Hlavní – v rámci reklamace byla provedena oprava
7 ks poklopů (směr na Prahu).
Byla provedena plošná úprava komunikací v lokalitě
zvané „Central group“, v lokalitě zvané Lány, v ul. Růžové a Sportovní. Úprava byla provedena metodou asfaltové zálivky.
KANALIZACE - ul. K Potoku – v týdnu od 9. července
byla zahájena výstavba splaškové kanalizace, stoky F5
a F5a, na pozemku parc. č. 74/15, k. ú. Hovorčovice.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – vítání občánků se konalo ve
dnech 14. a 15. června v prostorách obecního úřadu.
Přivítáno bylo 20 malých občánků. Dárky nejmenším
věnoval Obecní úřad v Hovorčovicích a děti z naší mateřské školy si připravily pěkné kulturní vystoupení.
Fotografie z akce je možné zakoupit (případně přiobjednat) na podatelně obecního úřadu. Cena: 1 foto/35 Kč.
POMOC ZÁCHRANNÉ STANICI LARY – prosíme občany Hovorčovic a okolí o materiální (případně finanční)
pomoc pro Záchrannou stanici Lary, která se nachází
v tíživé situaci. Kapacita záchranné stanice je v současnosti překročena o 100%. Najdou se i tací, kteří neváhají svého psa (i štěňata) anonymně zanechat u brány
stanice. Stanice zkrmí měsíčně cca 800 kg krmiva. Prosíme o jakoukoliv pomoc – vítána je především granulovaná strava. I malá pomoc pro stanici a její psí svěřence je nesmírně důležitá.
Více informací na tel. č. 605 189 844 – Jiří Dvořák,
www.odchyt-lary.estranky.cz, č. ú.: 221459309/0800.
Za Vaši pomoc děkujeme!

VODOVOD – k objektu kabin na fotbalovém hřišti
(č.p. 295) byla vybudována vodovodní přípojka.

ZELEŇ – děkujeme všem, kterým není lhostejný vzhled
obce a kteří pečují o veřejnou zeleň před svými domy.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Obec získala finanční dotaci ve výši 800 000 Kč na realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy.
Bylo doplněno veřejné osvětlení z ul. Hlavní k lokalitě
zvané „Central group“ - 2 lampy, ul. K Potoku – 1 lampa a ul. Veleňská – na stávající sloup doplněno svítidlo.

ODPADKOVÉ KOŠE – v obci bylo doplněno 8 ks odpadkových košů

OBECNÍ ÚŘAD – od 30. července do 3. srpna 2012
bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené
na zotavenou, od 13. do 24. srpna 2012 se nebudou
provádět agendy: úřední ověřování, služba Czech
POINT, evidence obyvatel (přihlašování a odhlašování
trvalých pobytů) a pokladna.
DĚTSKÝ DEN – dne 3. června se na fotbalovém hřišti
konal dětský den. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci, zejména členům SKK Hovorčovice, Občanského sdružení Hovorčovice, Občanskému
sdružení Felix Liberi a pracovníkům soukromé školky
v obci Uhříněves.
KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – do lokality zvané „Central group“ byly doplněny 3 kontejnery (1x papír, 2x plast) náhradou za kontejnery zničené požárem
a ke kruhovému objezdu byly doplněny 2 kontejnery
(papír, plast).

TŘÍDĚNÝ ODPAD – v roce 2011 občané obce vytřídili
celkem 105 t odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Díky rozvoji systému tříděného sběru jsme společně přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“. Úspora, které jsme dosáhli, představuje: emise CO2 ekv. → 126 t; úspora energie →
3 202 351 MJ. Za vytříděný odpad obec zpětně vyfakturovala a obdržela téměř 317 200 Kč. Všem občanům,
kteří třídí odpad, děkujeme za spolupráci!
OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Obec měla až dosud pouze papírovou katastrální mapu
(na internetu tzv. rastrovou), ve které byla
z historických důvodů řada rozdílů oproti skutečnému
stavu. V letošním roce byla provedena digitalizace, její
výsledek bude k nahlédnutí v termínu od 20. do 31.
srpna 2012 na Obecním úřadě v Hovorčovicích (v úředních hodinách) nebo na Katastrálním úřadě, katastrálním pracovišti Praha-východ (po-čt, v pá dle dohody).
Ve vlastním zájmu si zkontrolujte hranice svých pozemků. Do 15. září 2012 je možné na uvedené katastrální
pracoviště podat námitky proti obsahu. (Podrobné informace – vyhláška na úřední desce obce nebo na tel.
č.: 284 043 350)

TÉMA ČÍSLA —

ROZHOVOR S IVOU FARAG

V každém čísle Zpravodaje naše čtenáře informujeme o dění a aktivitách, které běží v rámci Volnočasového centra v naší krásné školce. Tentokrát
jsme si připravili rozhovor s Ivou Farag, která u
nás spolu se svým manželem Chicem pocházejícím
z Egypta učí od loňského září děti tanec. Co všechno se pod pojmem „tanec ve školce“ skrývá, nám
teď Iva prozradí...
Cílený pohyb dětí je velice důležitý, rozvíjí se u nich tělesná aktivita, taneční paměť, fungování v kolektivu a
schopnost napodobit pohyb. A to vše se musí dít zábavnou formou, aby si to děti užívaly, protože už i v tomto
věku nastupuje lenost J. A tak formou hry a zábavy
s dětmi tancujeme, používáme i dětské písničky v jiných
jazycích, vždycky předvádíme to, o čem se v písničce
zpívá a je až pozoruhodné, jak rychle se děti učí slova a
jejich význam,..
Proč myslíš, že by se měly děti věnovat pohybu
právě formou tance?
Je to jeden z nejpřirozenějších pohybů a myslím i jeden
z nejpříjemnějších. S tancem se potkáváme celý život
na různých akcích a je po nás vlastně i vyžadován…
všichni jsme si prošli obdobím diskoték a vždy zářili ti,
co se uměli hýbat, ne? A pak přijdou taneční a plesy… je
velkou výhodou mít tanec „pod kůži“ a umět si tyto příležitosti užít.
Jakou hudbu při výuce používáte?
Používáme písničky pro děti z celého světa a v různých
jazycích, některé můžete znát z dovolených jako součást animačních programů, jsou to písničky veselé, pěkné a určené dětem na výuku tance.
Chico hovoří na děti ve školce anglicky, protože
česky se teprve začíná učit. Vzniká tedy ideální
kombinace - tanec, hudba a ještě k tomu angličtina! Není to ale pro některé děti problém? Nevzniká jazyková bariéra?
Chico mluví s dětmi anglicky, ale postupně se dorozumívá víc a víc česky, s porozumněním nikdy nebyl problém. Děti jsou ohromně chytré, umí si spojit slova
s pohybem a významem a rychle se naučí, že levá ruka
je left hand…Zároveň poslouchají angličtinu v písničkách
a učí se automaticky.
Ale pokud se nám děti rozdovádí a je třeba je zklidnit,
tak zabírá více moje přísná češtinaJ. Chico s dětmi více
dovádí, je kamarád a já jsem ta „ paní učitelka“.
Tvůj manžel Osama Mimi Farag, zvaný Chico, se
tanci na profesionální úrovni věnoval už i v Egyptě...
Ano, jako tanečník orientálních tanců a choreograf procestoval a protančil všechna lukrativní místa v Egyptě a
se svou jedinečnou show Tanora byl vyhlášen v Turecku
jako nejlepší tanečník tohoto tance.
Jak dalece se své profesi může věnovat tady v Čechách??
Tady v Čechách vyučuje orientální tance, zumbu a vlastně nejen tady. Se svou show cestuje i po Evropě a pořádá taneční workshopy, letos byl ve Španělsku na velkém
festivalu v Polsku, v dubnu je čeká Slovensko, potom
Amsterdam a Itálie, kde bude hostem orientálních festivalů a bude mít i své taneční workshopy. Zároveň často
vystupuje na různých soukromých akcích.
Po krátké době, kdy přijel do Čech, se Osama
účastnil TV soutěže Česko Slovensko má talent
2011. Pomohla mu tato soutěž k jeho seberealizaci, či zviditelnění?
Určitě mu to pomohlo a ti, kteří neví, jak jeho Tanora

vypadá a co to vůbec je, mohu odkázat na youtube, kde
si pod jeho jménem Osama Mimi Farag můžete tento
tanec nebo i záznam ze soutěže najít, je to opravdu
krásný zážitek.
Jak to vlastně probíhá, když tanečník a choreograf
přijede do cizí země? Jak hledá práci v tomto tak
specifickém oboru?
Žádné začátky nejsou jednoduché a navíc v cizí zemi.
Bylo důležité dát o sobě vědět, hlavně v komunitě českých škol orientálních tanců. Jako tanečník je tady jediný a snem je najít dobré a talentované tanečnice a
udělat pořádnou a velkou show, která by objela celou
Evropu… takže dámy, pokud byste měly zájem, jste
vítány!!!
Teď bych se ráda zeptala na tebe, Ivo. Vystudovala jsi herectví na Janáčkové konzervatoři
v Ostravě a herectví se aktivně věnuješ. Odešla jsi
do Prahy hned po škole?
Ne, hned ne. Měla jsem krásné angažmá v Ostravě
v divadle Petra Bezruče, ráda na to vzpomínám, zahrála
jsem si opravdu krásné role a potkala úžasné kolegy a
režiséry, do Prahy jsem odešla před sedmi lety.
Můžeš nám jen osvěžit, v čem jsme tě mohli vidět
například v TV??
Ráda vzpomínám na pohádku O Ječmínkovi, kde hraju
vílu Chrpku, seriál Proč bychom se netopili, ale nejkrásnější role byla ve filmu Skrývačky, to jsem si moc užila
a film se mi líbil.
Jsi teď čerstvou maminkou, narodila se Vám krásná holčička Sofie. Máš teď nějaké pracovní ambice
v divadle nebo televizi. Jak zvládáš vyučování tance, pořádání seminářů a akcí s Chickem, herectví a
mateřství?
Samozřejmě je teď nejdůležitější Sofinka, nechci aby
měla pocit, že ji máma pořád někam utíká, ale taky je
třeba pracovat. Jak jen to jde, snažím se jezdit na lekce
spolu s Chickem, děti mi chybí. Sofinku beru s sebou,
tancovala se mnou v bříšku skoro až do porodu, hudba i
tanec jsou jí blízké a chceme ji k tomu vést. A co se týká mého hraní, pokud přijde pěkná nabídka a půjde to
skloubit s mateřstvím, ráda ji využiji.
Rozlučkové vystoupení dětí, které se konalo pondělí 18. června na zahrádce v restauraci u Maxima
v Třeboradicích, si účinkující i diváci moc užili. Bylo vidět, že děti Vaše taneční průprava opravdu
baví a úžasnou taneční sestavu předvedly i starší
slečny. Můžeme se tedy těšit na pokračování i po
prázdninách?
Určitě, počítáme, že lekce budou od září pokračovat. I
pro nás je důležité, když můžeme s dětmi jít dál a postupně si je vychovávat. Jsem ráda, že jsme mohli
s dětmi rodičům předvést, co jsme se za ten rok naučili,
myslím, že to bylo moc příjemné setkání, bezprostřední,
jak to umí jen děti… A vystoupení našich „starších“ tanečnic, které se jim moc povedlo, doufám bude tou
správnou motivací pro ty menší i pro další nové zájemce. Všem dětem přejeme krásné léto a těšíme, že se
v září zase setkáme, abychom spolu mohli tančit dál.
Děkuji za rozhovor a za redakci přeji i Vám pěkné
léto a hodně protančených střevíců!
A pro doplnění – všechny kroužky, které probíhaly ve
Volnočasovém centru při MŠ Hovorčovice, budou pokračovat i v dalším školním roce. Informace o tom, jak to
bude od září vypadat (rozvrh, zápis apod.), zveřejníme
v dalším čísle HZ. Těšíme se na shledanou v novém
školním roce a dětem přejeme krásný zbytek prázdnin!

ZE ŽIVOTA V OBCI

Přestupky - za období měsíce dubna – června 2012
bylo blokově vyřešeno 523 přestupků. Dalších 122 přestupků bylo vyřešeno dohodou.
Psi - v měsíci květnu nahlásili občané dvakrát nález
odložených štěňat v katastru obce. Ani v jenom případě
se nepodařilo zjistit majitele, kteří štěňata odložili a nechali je tak jejich osudu. Strážník obecní policie Hovorčovice proto musel nalezená štěňata předat do psího
útulku, což Obec Hovorčovice stálo nemalé finanční prostředky. V případě, že budete svědky takového jednání,
informujte prosím ihned Obecní úřad Hovorčovice nebo
přímo strážníka Obecní policie Hovorčovice. Ve večerních hodinách informujte Policii ČR (tel. č. 158).
V případě, že zjistíte, že Vám utekl pes, nečekejte, až
se Váš pes opět vrátí domů. Také v tomto případě ihned
informujte Obecní úřad Hovorčovice nebo přímo strážníka Obecní policie Hovorčovice. Zabráníte tak umístění
Vašeho psa do psího útulku a Obci Hovorčovice, potažmo sobě, ušetříte nemalé finanční prostředky.
Dětská hřiště – v posledních týdnech se hromadí stížnosti občanů obce na znečišťování veřejného prostranství na dětských hřištích. Šetřením bylo zjištěno, že se
na těchto hřištích ve večerních hodinách schází naše
mládež. Po jejich odchodu zůstává na hřištích nepořádek v podobě poházených PET lahví, rozházených nedopalků od cigaret a dalších odpadků. Prosíme, nebuďte
k chování těchto „dospěláků“ lhostejní. Upozorněte je
na přestupkové jednání, kterého se dopouštějí, nebo je
z hřiště vykažte. Upozorňujeme, že v případě znečištění
veřejného prostranství může být přestupci uložena bloková pokuta až do výše 1000 Kč (§47 zák. č.
200/19920 Sb., o přestupcích, v platném znění).
Černé skládky – díky spolupráci pozorných a všímavých občanů se ve třech případech podařilo vyřešit velmi častý přestupek proti veřejnému pořádku – neoprávněné založení skládky a odkládání odpadků nebo odpadu mimo vyhrazená místa. Na základě oznámení bylo
zjištěno, že občané Hovorčovic neoprávněně vyvezli
biologický odpad (posekaná tráva, větve stromů...) a
zeminu na místa na okraji obce nebo v těsné blízkosti
teplovodního potrubí. Ve dvou případech byl přestupek
proti veřejnému pořádku (§47, 1h, zák. č. 200/1990 S.,
ve znění pozdějších předpisů) vyřešen uložením blokové
pokuty ve výši 1 000 Kč a okamžitým odvozem vyvezeného odpadu z místa založení černé skládky, v jednom
případě bude přestupek postoupen přestupkové komisi
obce – zde lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Děkuji občanům za příkladnou spolupráci a ostatním
občanům radím – zajděte na OÚ Hovorčovice a informujte se o možnostech likvidace biologického odpadu,
budete překvapeni cenovou dostupností této služby a
nebudete riskovat vysokou pokutu a ostudu v případě
Vašeho dopadení nebo odhalení.
Upozornění pro cyklisty - prázdniny jsou v plném
proudu a děti na svých jízdních kolech tráví v ulicích
obce více času. Apeluji proto na Vás jako na zodpovědné rodiče, abyste své děti náležitě poučili o pravidlech
jízdy na kolech, zejména o nutnosti používání ochranné
přilby a zkontrolovali technický stav a vybavení jejich
jízdních kol. Od začátku letošního roku na našich
cestách již zemřelo pádem z kola 15 cyklistů, ani jeden
z nich neměl v době pádu na hlavě ochrannou přilbu.
Pohodový zbytek léta přeje všem strážník Vladimír Brza.

Zasedání zastupitelstva 12. 6. 2012 - výňatek
Přítomni: Rozhoňová Ilona, Mgr. Mufová Hana, Ing.
Dubnová Jana, Ladislav Češpiva, Ing. Lopata Oldřich,
Ing. Kukliš Igor, Stareček Václav
Omluveni: Novák Jiří
Neomluveni: Mgr. Chmielová Dalajková Iveta
Zastupitelé na svém veřejném zasedání schválili přidělení finančních příspěvků z rozpočtu obce následujícím
sdružením a zájmovým spolkům: 10 000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
(centrum v obci organizuje např. aktivity pro seniory),
50 000 Kč pro OS Hovorčovice (na provozování Volnočasového centra při MŠ Hovorčovice), 85 000 Kč pro
SKK Hovorčovice (příspěvek na provoz fotbalového klubu), 10 000 Kč pro 1. Hovorčovickou nohejbalovou ligu
(na organizaci otevřených turnajů v nohejbale) a 5 000
Kč pro p. Korbaye na organizaci akce „VeteránDech
2012“.
Zastupitelé neschválili prodej objektu bývalé základní
školy za účelem využití pro podnikatelské aktivity.
Zastupitelé schválili Smlouvu o dílo na provedení gravitačních stok „F5“ a „F5a“ (kanalizace v ul. K Potoku).
Smlouva byla podepsána a výstavba kanalizace byla v
červenci zahájena.
Zasedání zastupitelstva 26. 6. 2012 - výňatek
Přítomni: Rozhoňová Ilona, Mgr. Mufová Hana, Novák
Jiří, Ing. Lopata Oldř., Ing. Kukliš Igor, Stareček Václav
Omluveni: Ladislav Češpiva, Ing. Dubnová Jana, Mgr.
Chmielová Dalajková Iveta
Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání projednalo
Závěrečný účet obce za rok 2011, projednalo další postup při modernizaci přečerpávací stanice odpadních
vod u tenisu a předběžně schválilo záměr pronájmu
objektu bývalé školy.
Zastupitelstvo obce taktéž projednalo nabídku firmy
IMOS na řešení propadů komunikace Nádražní a Veleňská a dohodlo se ji odmítnout jako nedostatečnou, neboť by tímto nemohla být uplatněna reklamace, na které obec i nadále trvá.
Výsledky projednání všech bodů programu veřejného
zasedání zastupitelstva obce i zápisy z jednání jsou
k dispozici na obecním úřadě.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POVINNOSTI CYKLISTŮ
 Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
 Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného
vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík,
psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné
účastníky provozu na pozemní komunikaci. Nesmí za
jízdy telefonovat, požít před jízdou nebo v průběhu
jízdy alkoholický nápoj. Při jízdě musí mít cyklista
nohy na šlapadlech.
 Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít
ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního
právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a
veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním
kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí
pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a
pěší zóně.
 Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve
dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro
nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.

VOLNÝ ČAS
SKK HOVORČOVICE – MLADŠÍ ŽÁCI
Tento mládežnický tým pro sezonu 2011/2012 opustil
soutěž na Praze východ a šel zkusit fotbalové štěstí do
soutěže na Prahu. U nás na Praze východ jsme
v soutěži poslední sezony herně převyšovali soupeře,
zápasy již neměly kvalitu a kluci ve svém výkonu upadali. I soupeři v této kategorii ubývali - poslední sezonu
jsme hráli pouze 5 mistrovských utkání, což je pro kluky ve věku 11-12 let mizerné. Proto jsme využili nabídky klubu SK Třeboradice a pod jejich hlavičkou jako jejich „B“ tým mladších žáků jsme v nové sezoně odešli
zkusit štěstí do kvalitnější soutěže na Prahu. Nevěděli
jsme, jaká kvalita zápasů nás čeká, jak šikovní budou
soupeři. Udělali jsme krok do neznáma s přáním, aby
soutěž byla kvalitnější a my poznali nové soupeře.

POZVÁNKY
VETERÁNDECH – ukončení prázdnin – 1. září 2012
proběhne od 12 do 23 hodin 3. ročník akce VeteránDech v bývalém areálu JZD.
Závody pionýrů, mopedů, babet, kol do výroku výroby
1980 (v původním stavu), tříkolek, kol a koloběžek.
Soutěže a atrakce pro děti i rodiče. Klobásy, gulášek,
palačinky, limo, pivo.
K poslechu a tanci hrají od 18 hodin Borky Kempelen,
Dezort a Petrovi Natěrači. Celým dnem provádí David z
Radia Regina.
Veškeré závodní stroje a helmy vlastní.
Přihlášky v 12 hodin na místě nebo na tel. 723222148.
PLACENÁ INZERCE

Soukromá mateřská školka
při Studiu Motýl v Praze 8 - Březiněvsi

Poslední volná místa na školní rok
2012 / 2013
Více informací naleznete na www.studiomotyl.cz
Adresa: Na Návrati 365, Praha-8 Březiněves, Tel.:737151 480

Zápasy v nové soutěži byly 100% přínosem a kluci šli
výkonem nahoru. Již to nebyly zápasy, kdy jsme vyhráli
20:0 a to se kluci ani nezapotili… Vyjma jednoho - dvou
zápasů, kde jsme soupeři nadělili pěkný přínos gólů,
byly zápasy mnohem kvalitnější a vyrovnanější. Kluci
museli celý zápas odmakat a poctivě odehrát, díky tomu
šel jejich výkon ještě nahoru. Za celou sezonu jsme
uhráli 16 výher, 2 remízy a žádnou prohru. Po posledním vyhraném zápase doma s Vršovicemi (5:2) jsme
mohli oslavit postup do I. třídy v kategorii mladších žáků a tím uzavřít úspěšnou a kvalitní sezonu 2011/2012.
Je škoda, že víc jak polovina týmu si tento postup a
možnost porovnat fotbalovou kvalitu ještě v lepší soutěži neužije, jelikož je čeká v příští sezóně přechod na
velký fotbal do kategorie starších žáků. Ale zůstává několik hráčů, kteří si tuto možnost užijí.
Myslím, že jsme všichni - jak hráči, rodiče tak i já jako
trenér, zažili krásnou fotbalovou sezonu, uzavřenou tím
nejhezčím fotbalovým okamžikem: celkovou výhrou a
postupem do vyšší soutěže!!!
Tým SKK HOVORČOVICE (SK TŘEBORADICE „B“) SEZÓNA 2011/2012: Martin Schneider, Pavel Honzíček, Míša
Štefan, Adam Kaličiak, Ondra Pouzar, Kuba Pouzar,
Martin Ludvík, Lukáš Kučera, Petr Charvát, Lukáš Rudolský, Pavel Špaček, Jakub Novotný, Marek Tocháček,
Jan Michna a Kačka Češpivová
GRATULUJI A DĚKUJI CELÉMU TÝMU
ZA KRÁSNOU SEZONU
Snad jsme Vám tímto článkem trochu vysvětlili situaci
ohledně tohoto mládežnického týmu, který pro sezonu
2011/2012 zmizel z dění naší obce a spousta z Vás si
říkala, kam se nám ti malí fotbalisti poděli. Tahle parta
kluků zaslouží velké poděkování a gratulaci za jejich
chuť a radost z fotbalu a za jejich sportovní výkony. I
když zmizely jejich zápasy z naší obce, stále zde trénovali a v soutěži reprezentovali naši obec Hovorčovice.
Kačka Češpivová - trenér
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