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Zastupitelstvo obce Dolní Hořice ze dne 13.12. 2018 a 7.3. 2019.
● Starosta obce p. Pavel Rothbauer seznámil

přítomné se zprávou o činnosti obce. Největší
investiční
akcí
byla
výstavba
chodníků
v Kladrubech nákladem cca 10 mil. Kč. Práce
komplikovala oprava silnice I. třídy, která trvala do
půlky listopadu. Vzhledem k rychlému nástupu
zimy zbývalo udělat několik kosmetických úprav a
doplnit dopravní značení u místní komunikace
navazující na chodník. Toto bylo po skončení zimy
uplatňováno u firmy Dřevotvar, aby se mohlo
požádat o kolaudaci.
● V měsíci listopadu byla podána žádost na zřízení
vlakové zastávky v Kladrubech. Tuto naši žádost
podpořil senátor Ing. Větrovský.
● V měsíci listopadu u nás provedlo ministerstvo
zemědělství kontrolu na provozování vodovodů a
kanalizace v obci.
● V rámci KPÚ jsou téměř dokončeny práce na
polních komunikacích v k.ú. Pořín. V Chotčinách
proběhlo scelování pozemků a nové vlastnictví
nabylo právní moci.
● V Hartvíkově v rámci pozemkové úpravy dochází
ke scelení parcel na polních komunikacích a bude
možno požádat o dotaci na opravu těchto cest.
Taktéž můžeme požádat na opravu cest v Prasetíně.
● Obec se za poslední období zabývala vyřizováním
žádostí na posudky občanů naší obce pro potřeby
policie ČR a soudu.
● Dále se zabývala stížností na volné pobíhání psů
v obci. Tato stížnost byla předána k vyřízení na
přestupkovou komisi na MěÚ Chýnov. Volné

pobíhání psů tak řešila policie ČR a závěry předala
přestupkové komisi.
● Byla podána žádost z POV na opravu krytiny a
výměny oken u domku u Hasičárny v Dolních
Hořicích. Dále byla podána žádost na výstavbu
vodovodu v Chotčinách.
● Bylo provedeno šetření na úřadu práce ohledně
zaměstnání uchazečů o zaměstnání v naší obci.
Situace je taková, že zůstává stejná výše podpory na
jednoho uchazeče, ale sjednaná pracovní smlouva
bude jen na 3 měsíce a dostaneme omezený počet
pracovníků, neboť tendence úřadu práce je, aby si
tito občané našli trvalé zaměstnání, protože je dost
pracovních míst.
● Dne 1. 3. 2019 jsme měli kontrolu České inspekce
životního prostředí na vodovody v naší obci.
Zejména se jednalo o kvalitu a množství odebírané
vody. Byla provedena kontrola vodoměrů ve
vodojemech a srovnáno množství vody odebrané a
fakturované. Při této kontrole bylo zjištěno, že
v Poříně a v Mašovicích je nutné je v nejbližší době
vyměnit. Toto již byla druhá kontrola na vodovody
během 4 měsíců, doufejme, že je to poslední.
● Na Jihotrans byla podána žádost o zajištění
autobusu do Chotčin a do Pořína. Stanovisko je asi
takové:
- v Chotčinách se musí svolat místní šetření, zda je
v obci vhodné místo na otáčení autobusu
- v Poříně defakto požadují souhlas dotčených obcí,
kam autobus dále zajíždí, neboť dojde k navýšení

jízdného a prodloužení najetých kilometrů a tyto
obce by se k tomuto měly vyjádřit.
● Českomoravské myslivecké jednotě byl povolen
svod psů, který se bude konat 20. 7. 2019 v Poříně.
● V Nových Dvorech u Pořína probíhá jednoduchá
pozemková úprava. Jedná se o příděly pozemků
v roce 1947. Zde je třeba říci, že je tam spoustu
nevyřízených dědictví, někdy není možné se
dopátrat dědiců. Pokud někdo z Pořína a blízkého
okolí vlastnil tyto pozemky nebo jeho předkové, je
nutné se přihlásit na pozemkovém úřadě, aby se o
tyto pozemky nepřišlo.
● V Kladrubech při pozemkových úpravách byla
navržena veřejně prospěšná zařízení tj. komunikace
a dva rybníky. Nyní se zpracovává sjednocení
jednotlivých pozemkových parcel.
● Vyřizování žádostí.
žádost fyzické osoby o odprodej pozemku
parc.č. 700/26 k.ú. Pořín o výměře 3 m2 –
zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku
parc.č. 700/26 k.ú. Pořín o výměře 3 m2
žádost fyzické osoby o odprodej pozemku
parc.č. 2187 k.ú. Pořín - zastupitelstvo v nynější
době nehodlá tuto parcelu prodat
žádost Charita Pacov o příspěvek na služby
pro obec – zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve
výši 15. tis. Kč
žádost ZŠ Chýnov o příspěvek na běh
Milénia - zastupitelstvo obce schvalilo finanční dar
ve výši 1 tis. Kč
Smlouva o smlouvě budoucí E.on ČB
přípojka NN Chotčiny - zastupitelstvo schvaluje
Smlouva o smlouvě budoucí E.on ČB
přípojka NN Lejčkov - zastupitelstvo schvaluje
Smlouva o smlouvě budoucí E.on ČB
přípojka NN Lejčkov - zastupitelstvo schvaluje
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
smlouva na kabel k vysílači – zastupitelstvo
schvaluje smlouvu na kabel k vysílači s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s
prodej pozemku parcela č. 700/26 k.ú.
Pořín - zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č.
700/26 k.ú.: Pořín, cena 100,- Kč/m2 + ostatní
náležitosti
záměr o odprodej části pozemku parc. č.
2187 k.ú. Pořín cca 200 m2 - zastupitelstvo
schvaluje prodej parcely č. 2187 k.ú Pořín
žádost ZŠ Chýnov – fin. příspěvek na
ekologicky zaměřenou akci.- zastupitelstvo
schvaluje fin. dar pro ZŠ Chýnov 5.000,- Kč
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žádost SDH Mašovice o fin. příspěvek na
dětskou hasičskou soutěž - zastupitelstvo schvaluje
fin. dar na dětskou hasičskou soutěž 5.000,- Kč
žádost Včelařů Chýnov o finanční dar na
činnost - zastupitelstvo schvaluje fin. dar ve výši
5.000,- Kč
žádost sousední obce o odprodej parc. č.
415 a 419/1 k.ú. Oblajovice - zastupitelstvo
schvaluje záměr odprodeje a směny parc. č. 415 a
419/1 k.ú. Oblajovice
E-ON smlouva o zřízení věcného břemene
č.: TA-014330051586/001 – zastupitelé smlouvu o
zřízení VB č.: TA-014330051586/001schválili
E-ON smlouva o zřízení věcného břemene
č.: TA-01433051583/001 - zastupitelstvo schvaluje
smlouvu o zřízení VB č.: TA-01433051583/001
žádost fyzické osoby o zřízení bezúplatného
věcného břemene k přístupu k pozemkům zastupitelstvo bere na vědomí.
● Starosta podal návrh rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet byl řádně vyvěšen dne 26. 11. 2018.
Vyvěšený rozpočet byl upraven. Navýšení kapitoly
Rezerva na krizová opatření ve výši 29.000,- o tuto
částku byly sníženy výdaje na kapitole 3639 (výdaje
spojené s obecním majetkem).
● Dále se zastupitelé na svých jednáních zabývali
různými připomínkami či návrhy
návrh na zvýšení nájmu z hrobového místa
na 100,- Kč z jednoho hrobového místa zastupitelstvo schvaluje nájem z hrobového místa
na 100,- Kč z jednoho hrobového místa na jeden rok
byla projednána kalkulace vodného a
stočného pro rok 2019 – zastupitelstvo schvaluje
vodné pro rok 2019 navýšením o 2 Kč/m³, stočné
zůstává cena 2 Kč/m³
starosta seznámil zastupitelstvo s plánem
inventur za rok 2018
starosta seznámil zastupitelstvo se směrnicí
č. 1/2018 pro práci s osobními údaji - zastupitelstvo
schvaluje směrnicí č. 1/2018 pro práci s osobními
údaji
zastupitelstvo projednalo žádost z POV –
oprava krytiny budova Dolní Hořice - zastupitelstvo
schvaluje žádost z POV
zastupitelstvo projednalo podání žádosti o
dotaci od MMR na obnovu povrchu komunikace
Dolní Hořice-Mašovice - zastupitelstvo schvaluje
podání žádosti o dotaci od MMR na akci: Obnova
povrchu komunikace Dolní Hořice - Mašovice,
úsek 1
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zastupitelstvo projednalo podání žádosti o
dotaci od MMR na opravu hřbitovní zdi
v Hartvíkově – zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotaci od MMR na akci: Oprava hřbitovní
zdi v Hartvíkově
zastupitelstvo
projednalo
rozšíření
autobusových spojů do Chotčin a Pořína zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o rozšíření
autobusových spojů do Chotčin a Pořína
starosta
informoval
zastupitelstvo
s výslednou cenou za svoz komunálního odpadu tj.
622,- Kč za občana
starosta seznámil zastupitelstvo s projektem
SOMPO „Optimalizace svozu odpadů formou
D2D“
starosta podal zastupitelstvu možnost
vypracování nového pasportu komunikací -

zastupitelstvo schvaluje vypracování nového
pasportu komunikací obce Dolní Hořice
dále informoval o tísňové péči pro seniory a
zdravotně postižené občany
zastupitelstvo projednalo možnost leteckého
snímkování obce – zastupitelstvo nesouhlasí
byla projednána žádost o pokácení dvou lip
v k.ú. Pořín a 6 jírovců (kaštanů) v k.ú. Hartvíkov zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o pokácení
dvou lip v k.ú. Pořín a 6 jírovců (kaštanů) k.ú.
Hartvíkov
zastupitelé pověřili pana starostu informovat
povodí Vltavy o zanesení Hořického potoka a
požádat o vyčištění koryta a odstranění náletových
dřevin
úprava úřední desky
upravit čas vysílání místního rozhlasu

Střípky z obce
● I v letošním roce jsou zaměstnáni u obce pracovníci na veřejně prospěšné práce, které sem doporučil
Úřad práce. Jejich počet je však zase o něco nižší oproti loňsku, takže úklid obce se bude jen těžko stíhat.
● V Mašovicích je nohejbalová sezona již v plném proudu a každý nový hráč je srdečně vítán.
● Stále se najdou lidé, kteří neumějí třídit odpad, takže připomínáme, že bílé sklo do barevného NEPATŘÍ!.
● I o těchto letních prázdninách bude do každé obecní části přistaven velkoobjemový kontejner na netříděný
odpad.
● Jak již všichni víte, pan starosta začátkem července vyhlásil zákaz zalévání trávníků a
napouštění bazénů vodou z obecního vodovodu, protože voda ve vodojemech je na
minimu a v Chotčinách se muselo začít s navážením vody cisternami. Pokud si nechcete
začít chodit pro vodu s kýbly a PET láhvemi na náves, tak tento zákaz dodržujte. Nebuďte
bezohlední!!!
● V neděli 10. února zahrála v KD v Dolních Hořicích pro přítomné dechová kapela Keramička pod vedením
kapelníka Petra Koláře, jako poděkování, že zde mohou zkoušet a pilovat své hudební umění.
● V pátek 30. srpna od 19:00 a 20:30 se bude konat koncert houslového virtuóza Jaroslava Svěceného v
Chýnovské jeskyni. Bohužel lístky jsou již vyprodány.
● Tak jako před rokem opět se v Chýnovské jeskyni rozezní planetární gongy Mars a Venuše. Přijeďte si je
uprostřed prázdnin, v pátek 2. srpna od 19:00 hodin, do Chýnovské jeskyně poslechnout. Kdo má v žilách
stopy keltské krve, pozná to podle životních vibrací, které mu projedou tělem. Krásné prázdninové chvění!

Kalendárium
Červenec 2019
19.- Ifa tour
Srpen 2019
24.- Den dospěláků v Dolních Hořicích

Říjen 2019
19. – Výlov rybníka Kalčák v Dolních
Hořicích

Září 2019
7. – Rybářské závody u rybníka Kalčák
v Dolních Hořicích
Vážení spoluobčané,
své příspěvky do dalšího čísla Dolnohořického zpravodaje můžete zasílat do 31. srpna 2019
na e-mail: redakcedh@seznam.cz či poštou (osobně) na adresu Obecního úřadu DH.
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Ze života

Rozloučení
Bednář Václav, Chotčiny (*1939)
Svitáková Květoslava, Nové Dvory (*1931)
Pistulková Růžena, Dolní Hořice (*1925)
Andreas Miroslav, Oblajovice (*1945)
Wiesner Josef, Dolní Hořice (*1957)
Srbek Vlastislav, Hartvíkov (*1929)

Životní jubilea
65 let Ťahla Michal, Horní Hořice
Pistulka Josef, Pořín
Urbánek Roman, Pořín
Petrů Marie, Pořín
Pazderková Jindřiška, Prasetín
70 let Hodná Jarmila, Horní Hořice
Šterber Jaroslav, Pořín
Musil Karel, Oblajovice
Pekař Josef, Chotčiny
Válka František, Oblajovice
Šterberová Jiřina, Pořín
Válková Jaroslava, Oblajovice
Pistulková Marie, Prasetín
Mondeková Jana, Kladruby
Kuchařová Marie, Chotčiny
75 let

Bednářová Marie, Chotčiny
Kuchař Karel, Chotčiny
Rytíř Pavel, Chotčiny
Chamra Jan, Chotčiny
Tročilová Marie, Nové Dvory
Kolářová Jaroslava, Dolní Hořice
Hladíková Vlasta, Kladruby

80 let

Říhová Marie, Pořín
Rosolová Marie, Horní Hořice

85 let

Praveček Jaroslav, Prasetín
Srbková Jarmila, Hartvíkov
Hanousková Marie, Pořín

90 let

Rothbauer Miloš, Chotčiny
Ardolf Jiří, Oblajovice

Blahopřejeme!
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Z DOLNÍCH HOŘIC (autorem článků JP)

Tříkrálová sbírka
Letošní rok zahájila Tříkrálová sbírka. V naší farnosti (Chýnov, Hartvíkov, Hroby) se vybralo celkem
68 711,- Kč, z toho v obcích Lejčkov, Horní a Dolní Hořice krásných 7 372,- Kč. Dobrovolníkům i dárcům
za to patří velký dík.
Mne osobně ale trochu mrzí fakt, že z výtěžku sbírky zůstává pro potřeby naší diecéze pouhých 15%, a to
ještě jen na předem dané projekty. Nemám nic proti adopci na dálku, velmi vítám podporu hospiců a domovů,
které poskytují ochranu ohroženým a nemohoucím lidem. (V tomto případě ovšem dávám pomyslný „černý
puntík“ našemu státu za to, že ve svém hospodaření najde jen velmi málo prostředků na úhradu důstojného
provozu těchto zařízení.) Naopak trochu nechápu podporu terénních pracovníků, jež „vyhledávají osoby,
které se ocitly v nepříznivé
sociální
situaci“
(čerpáno
z internetových stránek Charity).
Je pochopitelně možné, že jen
správně nerozumím významu
jejich pracovní náplně .
Každopádně bych uvítala, kdyby
se ve sbírce našlo místo pro nějaké
to procento, které by posloužilo na
opravy církevních staveb. Mám
tím na mysli částky, které by
alespoň částečně pokryly náklady
na opravy tam, kde církevní
dotace nedostačují…..
Dětský karneval
V sobotu 23. února ožil sál obecního úřadu dětským smíchem.
Od 13 hodin se zde konal dětský karneval. Organizátoři si pro
děti připravili nejrůznější soutěže, za které děti dostaly sladké
odměny. Čekala je také bohatá tombola a soutěž o nejlepší
tanečnici, kterou vyhrála Sněhurka. Nejlepší maskou se stala
pirátka.
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Masopust
První březnová sobota byla ve znamení převleků. Masky si
v naší obci opět zařádily, za doprovodu hudby poveselily
naše občany a za to od nich dostaly něco málo k zakousnutí
a také trochu něčeho ostřejšího na zapití. Za pár drobných
předvedl své taneční umění lední medvěd a kdo měl zájem,
tomu trpaslíci zajistili i výkopové práce.

MDŽ
Osmý březen patřil ženám. Pánové pro nás v hasičárně připravili oslavu Dne žen, přizvali živou hudbu,
předali nám kytičky a čokoládu. Dokonce si pro nás přichystali překvapení v podobě sborového zpěvu a
recitace v rodném jazyce našich slovenských sousedů. Moc pěkné, díky!

Heligonky
V sobotu 9. března se ve 13 hodin v sále OÚ sjeli heligonkáři a harmonikáři z blízka i z daleka, aby předvedli
své muzikantské umění. Sál byl zaplněn diváky do posledního místečka, hrálo se a zpívalo až do pozdních
večerních hodin. Akce jsem se osobně nezúčastnila, více podrobností jsem nezískala, foto mi ochotně
poskytla Lucka Janů.
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Sudí na římse
Páteční večer 22. března patřil divadelnímu představení, na které naše občany pozval obecní úřad. Divadelní
spolek Rubikon přivezl do sálu konverzační komedii „Sudí na římse“ a stejně jako v loňském roce …
nezklamal! Představení se opravdu povedlo, diváků bylo v sále asi 60 a všichni se, myslím, skvěle bavili.

PiňaKoláda
Další kulturní akcí bylo v sobotu 30. 3. v sále OÚ vystoupení
hudebního dua PiňaKoláda. Na děvčata Soňu a Pavlu se
tentokrát přišlo podívat o něco méně diváků, ale věřím, že
menší účast neměla vliv na dobrou náladu. Více informací se
mi získat nepodařilo, foto opět poskytla Lucka Janů, které
tímto děkuji.
Sběr elektrospotřebičů a železa
V neděli 7. dubna, hned po obědě, se místní hasiči vydali napříč našimi obcemi, aby sesbírali vyřazené
elektrospotřebiče z našich domácností. Stejně tak nám odpomohli od železného šrotu, jehož sběr proběhl
18. dubna. Děkujeme! Též děkujeme místnímu ZD za laskavé zapůjčení techniky.
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Zdravotní cvičení
Ženy z Pořína se už více než
dva roky udržují v kondici díky
zdravotnímu cvičení, které
provozují
v místní
škole.
Každý pátek, se železnou
pravidelností,
za
zvuku
relaxační hudby protahují své
unavené svalstvo, aby pak byly
celý následující týden fit.
Chtěla bych jim touto cestou
poděkovat za to, že s nimi
mohu trávit páteční večery a
díky cvičení tak udržovat svou
zchátralou tělesnou schránku
schopnou provozu. Je to moc
fajn, díky!
Vážení čtenáři,
možná jste si všimli, že jsou mé příspěvky poněkud strohé a výrazně kratší. Doposud jsem vždycky psala
pro vaši radost, pobavení, nebo zamyšlení. Někoho jsem možná i rozzlobila, ale nikdy to nebylo úmyslné. I
já sama jsem měla radost z toho, že jsem schopna napsat něco, co (alespoň doufám) se dalo číst.
Na výroční členské schůzi našeho SDH jsem se ale opět přesvědčila, že v řadách hasičů je pár stále stejných
lidí, kteří, ač sami do Zpravodaje ještě nikdy písemně nepřispěli, vědí lépe než já, jak a co mám psát, co jsem
napsala dobře, co špatně, co jsem psát neměla a co jsem naopak napsat zapomněla. Našli se i tací, kteří,
k mému velkému překvapení, dokonce staví Zpravodaj na úroveň kroniky! Přestože máme kronikářku v
rodině, zahanbeně přiznávám, že o psaní kronik mám jen velmi malé povědomí. I to mi ale stačí k tomu,
abych v sobě kronikářské ambice nepěstovala, neboť můj rukopis má ke krasopisu daleko a můj výtvarný
talent se zřejmě přestal vyvíjet už v batolecím věku.
Chtěla bych tedy prostřednictvím Zpravodaje poděkovat těm, kteří mi konečně otevřeli oči a přivedli
mne k tomu, abych pochopila… Nebylo by ode mne správné zabírat místo někomu, kdo bude psát lepší a
kvalitnější příspěvky, proto jsem se rozhodla odejít z redakce. Své rozhodnutí jsem v dostatečném předstihu
oznámila redakční radě i zastupitelstvu obce a tímto vydáním Zpravodaje se tedy loučím s vámi, našimi
čtenáři. Všem mým nástupcům upřímně přeji mnoho úspěchů ve psaní a jen malou hrstku kritiků!
Zároveň děkuji všem hasičům, kteří se podíleli a podílejí na veškerých kulturních a společenských akcích,
za jejich dosavadní práci, které si velmi vážím. V souvislosti s tím si ale nemohu odpustit jednu poznámku
(snad mi prominete, že „zase“ vkládám své pocity, ale slibuji, že v souvislosti s SDH je to naposled). Připadá
mi totiž, že symbolika praporu našeho SDH zůstala trochu nepochopena… Prapor má být symbolem jednoty
a soudržnosti sboru, místo toho se mi zdá, že se stal pomyslným jablkem sváru. Nikoli snad mezi členy sboru,
jako mezi sbory samými. Na vině ovšem není prapor samotný, ale peníze na jeho pořízení, což jsem dodnes
nějak nepochopila… Sbory jsou sdruženy pod jednou obcí, zdravá rivalita je v pořádku, ale měly by být
schopny spolupracovat a v případě potřeby si pomáhat… Pevně věřím, že vše zlé se zase v dobré obrátí a
rozum, cit a dobrá vůle pomohou opět naplnit symboliku praporu!
Na závěr mi dovolte jednu krátkou, ale myslím, že pravdivou větu, kterou jsem slyšela tento týden v rádiu:
„Chceme-li být šťastni, musíme se naučit smrkat jen do vlastních kapesníků!“
Přeji všem čtenářům krásné jaro, sluníčkem prosvícené dny, dobrou náladu po celý rok
a v letních měsících dostatek vody.
J. Příkopová
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Z POŘÍNA (autorem článků RS)

Silvestrovský výšlap
Letos se prvně konal silvestrovský výšlap na vrch zvaný „ Na Hejsalech“. V cíli na nás čekalo malé
občerstvení v podobě teplého čaje, vína nebo něčeho ostřejšího a hlavně oheň, na kterém jsme si opékali
buřty. Výšlapu se zúčastnilo okolo 50 osob.

Loutkové divadlo
V sobotu 12.ledna k nám zavítalo loutkové divadlo „Dokola“
s pohádkou Fimfárum, které se uskutečnilo za podpory
dobrovolných hasičů Pořín a obecního úřadu.

Plesy Pořín
Myslivecký ples se konal 26.1., večerem nás provedla Veselská muzika. Hasičský ples se konal 23.2. a
k poslechu a tanci hrála skupina Allegro Band. Oba plesy se vydařily, tombola byla bohatá a pro všechny
přítomné bylo připraveno malé pohoštění.
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Dětský karneval
2.února se konal dětský karneval. Celým odpolednem nás již tradičně provázela hudební skupina Jezevci,
která měla pro děti připraveno mnoho soutěží. Pro každého soutěžícího byla připravena sladká odměna. Děti
si karneval užily a pěkně se vyřádily.

Masopustní průvod
Ani letošní nepříznivé počasí nás neodradilo od masopustního průvodu, do kterého se zapojilo okolo třiceti
masek. Po celý den nás provázela kapela „Koláříci“, která hrála písničky na přání všem, které jsme navštívili.
Opět děkuji všem, kteří se průvodu zúčastnili, a doufám, že se i v dalším roce sejdeme v tak hojném počtu

Z MAŠOVIC

Masopust

(autorem článku JL)

"Vypusťte Emanuela!", zaznělo autem. A z auta se vyklubal motýl, za ním Maková panenka a další a další
nádherné bytosti. Díky odhodlání, vytrvalosti a nadšení manželů Chytráčkových se po x-letech v Mašovicích
obnovila tradice Masopustního veselí. Mašovice viděly masky naposledy asi v roce 2004, a to až z Dolních
Hořic. Tentokráte převzal vládu nad vesnicí místní Krakonoš. Nevím proč, ale jelikož cikánce, jeptišce s
růžovým prádlem, a ani krávě s podivným vemenem a individuem na konci provázku nikdo klíč od Mašovic
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nesvěřil, tak si holky raději zacvičily s Věrou Č. A jak
dopadli ostatní? Např. z Emanuela byl letec, z Makové
panenky "zhul."makovice, noční děsy zůstaly, z
chirurga hippies, Vochomůrka po týdnu odpuchl,
Křemílek se pozdě večer vytratil s místní děvou a
doktor se sestrou prošli reinkarnací...no, zkrátka všichni
byli úžasní. Masky za doprovodu skvělých muzikantů
zavítaly i do Chotčin. V obou obcích se nám dostalo
tolik vřelého přivítání, že se srdce jen smálo, a píši nejen
za sebe. Proto velké díky obyvatelům a přípravnému
výboru. Těšíme se na příště.

SDH Mašovice

(autorem článku hč)

Nová hasičská sezóna začala pro náš SDH dost netradičně, a to pořádáním soutěže v požárním útoku pro
kolektivy mladých hasičů ,,Pohár SDH Mašovice“. V sobotu 20.dubna si přišlo zasoutěžit celkem 21 družstev
ze 7 SDH. I přes počáteční potíže s doplňováním vody, se sportovní klání vydařilo a to díky nejen pěknému
počasí, ale hlavně dobré připravenosti organizátorů soutěže. Věřme, že se jim do toho bude chtít i příští rok,
aby se tato soutěž mohla změnit z výjimečné na tradiční. A jak se vlastně umístila domácí družstva? Hasíci z
přípravky brali 1.místo, Piraně 3., Žraloci 5.místo a starší Fénixové byli 4.

DOLNOHOŘICKÝ ZPRAVODAJ • červenec 2019

11

