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Vážení čtenáři,
vítám Vás u vánočního vydání našeho Zpravodaje. Letošní rok byl pro naši obec velmi náročný a
nemohu jinak, než poděkovat všem za to, jak se vypořádali se zhoršenými podmínkami v průběhu
stavby kanalizace v Jablonné. Upřímně řečeno, nebylo to lehké, ale je to za námi. Stavba je, až na
nějaké drobné detaily, dokončena a na příští rok obci zbývá už jen doopravit povrchy komunikací.
Těm, kteří tak ještě neučinili, zbývá také připojit ke splaškové kanalizaci své nemovitosti. Prosím
všechny, aby tam kde je to v jejich silách a možnostech, připojili své nemovitosti co nejdříve.
K bezproblémovému průběhu zkušebního provozu čistírny potřebujeme mít připojených alespoň
čtyřicet procent všech nemovitostí, a bez zkušebního provozu nemůžeme čistírnu zkolaudovat a
splnit tak jednu z podmínek dotace.
Jsem rád, že i přes všechny překážky se podařilo našim hornohbitským i jablonským hasičům
udržet a zorganizovat všechny společenské akce, které pořádají. Letos to bylo především na bedrech
těch hornohbitských, a když prolistujete Zpravodaje z tohoto roku, budete se možná divit, kolik jich
bylo. Alfou a omegou, nejlepší podporou a povzbuzením pořadatelů, jakého se jim může dostat, je
hojná účast, zájem a také určitě pochvala od účastníků. Tím jim my všichni můžeme dodat elán a
chuť do budoucna.
V dalších článcích se dozvíte podrobněji o dění v naší obci. Doufám, že Zpravodaj přispívá
k lepšímu přehledu Vás všech a děkuji za ohlasy, které se ke mně díky němu dostávají.
Dovolte mi, abych Vám, všem čtenářům, popřál klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a
štěstí v roce 2017.
David Větrovský

Ověřování podpisů a listin
Docela často se stávalo, že se na mne občané obraceli s žádostmi o úřední ověření podpisu nebo
vyhotovení ověřené kopie listiny a já jsem je musel odkazovat na jiné úřady, protože náš obecní
úřad k tomu nebyl vyhláškou ministerstva vnitra zmocněn. Protože si myslím, že takovou službu by
bylo v našich silách a možnostech občanům zajistit a také že by bylo praktické, abychom nemuseli
jezdit kvůli těmto věcem jinam, rozhodl jsem se požádat ministerstvo vnitra o zařazení našeho
obecního úřadu mezi ty, které mohou ověřování, tedy vidimaci a legalizaci provádět. Ministerstvo
naší žádosti vyhovělo, vyhláška byla novelizována a od 1. ledna 2017 mohu já, případně
místostarosta pan Trnka, provádět tuto činnost. V úředních hodinách vám budeme v tomto ohledu
k dispozici. Tak jak jste zvyklí v ostatních věcech, já budu k dispozici vždy, když mne na obecním
úřadě zastihnete, nebo po telefonické dohodě.
Obecní úřad také zabezpečuje služby kontaktního místa Czech POINT. To znamená, že na
našem obecním úřadě můžete získat například výpis z Rejstříku trestů, výpis z Obchodního
rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů právnické osoby, výpis

z bodového hodnocení řidiče, datové schránky, výpis z insolventního rejstříku, autorizovanou
konverzi dokumentů atd. V současné době také probíhá registrace našeho úřadu u Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního pro to, abychom v brzké době mohli vydávat i výpisy z katastru
nemovitostí.
David Větrovský

Podrobněji ke stočnému
Protože provoz čistírny odpadních vod
samozřejmě není zadarmo, budeme muset my,
všichni připojení, platit stočné. V principu se
jedná o to, že se náklady na čištění odpadních
vod rozpočtou na připojené nemovitosti a
jejich majitelé budou tyto náklady obci hradit.
Do nákladů na čištění odpadních vod je
zapotřebí započíst především náklady na
elektrickou energii, odběr a analýzy vzorků
vypouštěné vody, odvoz a likvidaci
čistírenských kalů, náklady na obsluhu čistírny
a také rezervní fond na opravy a údržbu
čistírny a kanalizace.
Téměř absolutní většina připojovaných
nemovitostí má vlastní neměřené zdroje vody.
Řada nemovitostí má takových zdrojů více a
některé mají navíc ještě přípojku obecního
vodovodu. Není tedy v možnostech obce

účtovat stočné podle spotřeby vody. Pro tyto
případy právní předpisy (vyhláška č. 428/2001
Sb.,) stanovují postup, jakým se stočné účtuje
pomocí směrných čísel spotřeby vody.
V principu se jedná o to, že zpracované
množství odpadních vod, které bude měřeno
na výstupu z čistírny odpadních vod, se
rozpočítá
na
obyvatele
připojených
nemovitostí tak, jak jsou skutečně obývány.
Individuálně tedy budeme řešit každou
nemovitost při podepisování smlouvy o
připojení a tyto údaje budeme pro výpočet
stočného pravidelně aktualizovat.
V prvním roce provozu, nebudeme mít
k dispozici údaje o množství zpracovávaných
odpadních vod. Budeme se tedy držet
směrných čísel, přes která se bude vše
přepočítávat.
David Větrovský

Obchod v Jablonné
DRAZÍ SPOLUOBČANÉ -VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI
Začátkem letošního roku odkoupila naše obec prodejnu v Jablonné. Prodejnu jsem měl v pronájmu
od bývalého majitele Jednoty Příbram.
Chtěl jsem ukončit podnikání prvního ledna 2016. Jelikož neměl nikdo zájem o provozování
prodejny dále, tak jsem se nabídl, že dokud se nenajde nájemce nový, tak to udělám pro lidi, a ještě
maximálně do konce roku 2016 budu dále provozovat tuto prodejnu a tím vlastně pomůžu naší obci v
tom, abychom měli v obci alespoň prodejnu, když už nemáme pohostinství.
Rok utekl jako voda a já jsem se rozhodl svoji podnikatelskou činnost ukončit.
Jaká vlastně byla moje nebo spíš naše podnikatelská činnost?
Začínal jsem v roce 1994 v prodejně v Horních Hbitech. V roce 2008 pak odešla z prodejny v
Jablonné do důchodu p. Šebková, a jelikož jsme v té době měli ještě prodejnu v Kácini, tak jsme se
rozhodli s manželkou, že prodejnu v Kácini opustíme a začneme v Jablonné. Nakonec jsme nechali

(ze zdravotních důvodů) i prodejnu v Horních Hbitech, a tak se dodnes snažíme, a vždy jsme se
snažili, o to, abychom sloužili lidem alespoň tak, jak bylo v našich silách a možnostech.
Jezdili jsme si pro zboží většinou do velkoobchodů v Praze, a to i 2x týdně. Naše snaha byla v tom,
abychom udrželi ceny co nejnižší, i když nebylo a není možné porovnávat malou vesnickou
prodejničku se supermarkety. Kdo v tomto někdy dělal nebo dělá, pochopí, o čem píšu.
Uvedu jen příklad - bral jsem zboží od Jednoty (coop), kde mají akce, ale na nás se tyto akce
nevztahovali. Nevím, čeho se Jednota bála.
Možná že si někdo řeknete: "zalekl se evidence tržeb". Tak toho bych se vůbec nebál, naopak jsem
byl zvědavý, jak to celé bude fungovat atd. Na druhou stranu se mi nechce ve svých 70ti letech do
něčeho takového investovat. Myslím si, že v mém věku by to byly zbytečně vyhozené peníze.
Zůstanou už jen vzpomínky na lidi kolem sebe, na to jak jsme jezdili navštěvovat lidi do nemocnice
nebo pečovateláku, jak jsem každý týden jezdil do H. Hbit pro své věrné zákaznice, aby si nakoupily,
na moje kamarády a jejich každodenní klábosení při pivečku, na pracovnice ve skladech jak po
Příbrami tak i v Praze. Poznali jsme spolu s manželkou díky našemu podnikání spoustu lidí, ať už
skvělých a nebo i jiných, díky že těch jiných bylo minimum.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem vám, věrným zákazníkům, díky kterým se prodejnička udržela
až do této doby. Pokud jste byli alespoň trošku spokojeni, tak si toho moc vážím, no a pokud jsem
někomu něčím nebo nějak jinak ublížil, tak se moc omlouvám.
Moje poděkování patří i celému zastupitelstvu naší obce, které se snažilo, jak jen to šlo, mi v mém
podnikání pomoci, například úpravou nájmu.
Ne, tato loď se jistě nepotopí, i když odchází kapitán. Určitě tato loď znovu natáhne plachty a
popluje dál. Naše obecní zastupitelstvo v čele s panem starostou dělá všechno pro to, aby tomu tak
bylo a aby prodejna byla v obci zachována.
S přáním krásného prožití vánočních svátků a hodně štěstí a pevného zdraví v novém roce 2017 vám
všem, našim spoluobčanům,
přejí za vaši prodejnu
Miroslav a Marie Grebeňovi

Sluší se poděkovat Grebeňovým za dlouholetou práci ať už v Horních Hbitech nebo v Jablonné.
Pro všechny mám zprávu, že intenzivně jednám o pokračování provozu prodejny. Věřím, že vše
dopadne dobře a že se vše podaří především ke spokojenosti zákazníků. Bez toho, že budou
zákazníci spokojeni a že se budou do obchodu vracet se to totiž neobejde.
David Větrovský

Rozsvícení vánočního stromku v Horních Hbitech
Již popáté se občané Horních Hbit a blízkého okolí sešli, aby společně zahájili advent rozsvícením
vánočního stromku. V letošním roce byla účast za celou dobu pořádané akce nejvyšší a to nás velmi
těší. V první adventní neděli, tedy 27. 11. 2016 jsme se ve velmi hojném počtu setkali v 17:00 hodin,
kdy bylo připravené již tradiční občerstvení v podobě svařeného vína, rumu a tentokrát nechyběl ani
čaj pro naše nejmenší. Kdo měl chuť mohl si dát i guláš, který poskytl Tomáš Vacek spolu s Pavlem
Doubravou. Čekání na slavnostní rozsvícení nám zpříjemnil pan Štěpán Kříž, který nám opět zahrál

na klávesy vánoční koledy a krásně navodil příjemnou atmosféru, při které si mohli sousedé,
kamarádi a známí popovídat, nebo dokonce zazpívat vánoční písně. Krátce před 18:00 hodinou
proběhlo slavnostní rozsvícení stromku, který i letos zajistili a připravili pan Jaroslav a Slávek
Turnovcovi. Poté následoval krásný ohňostroj pod vedením Jaroslava Bartůňka. Za celou organizaci
děkujeme SDH Horní Hbity a všem občanům, kteří si tuto tradici velmi oblíbili a dobrovolně přispěli
dohromady 3421 Kč. Tyto finance jsou využity na náklady celé akce. Nezbývá než popřát všem
občanům krásný zbytek adventu a příjemné prožití nadcházejících Vánoc, budeme se opět těšit
v příštím roce.
Veronika Trnková

Zahájení adventu
Zahájení adventu v Jablonné proběhlo první adventní neděli na hřišti. Po několika mlhavých
dnech jsme se dočkali jasného, ale zato velice chladného počasí. Zahřát jsme se ale všichni mohli u
horkého svařáku, výborné čokolády anebo u teplého čaje, k tomu bylo i co zakousnout. Poté co jsme
se všichni přivítali, nadešel čas na slavnostní rozsvícení stromu a hned poté jsme obdivovali
velkolepý ohňostroj. K tomu všemu nám hrála vánoční hudba, mlsali jsme vynikající dobroty a děti
pobíhaly s prskavkami. Krásně nasvícený stromek můžeme vidět také na návsi.
Lenka Skuhrovcová

Lampiónový průvod
V období „dušiček“ jsme i letos podnikli
lampiónový průvod. Jako v předchozích letech
jsme si lampionky nejprve společně vyrobili.
Někdo
si
lampionek
pomaloval
„halloweenskými“ motivy, někdo jej pomaloval
krásnými šípky a někdo polepil barevnými
ozdobami. Na své si přišli i vyřezávači dýní.

Když všichni měli svoje světýlko, ať už
v jakékoliv podobě, vydali jsme se průvodem.
Tentokrát jsme nechali na cestu svítit i pouliční
lampy, přeci jen cesty ještě nebyly tak úplně
vyspravené, ale i tak jsme si to parádně užili, o
čemž svědčí i počet účastníků. Za rok se opět
těším na tvorbu i průvod.
Lenka Skuhrovcová

Brigáda – úklid listí v Horních Hbitech
Na letošní úklid spadaného listí jsme museli v letošním roce počkat až do druhé poloviny
listopadu, kdy teprve byly stromy téměř bez listí. První termín brigády byl svolán na 12. listopadu.,
ale zaskočil nás svatý Martin, který přijel na bílém koni a přivezl nám první sníh, proto nebylo
technicky možné úklid provést. O týden později, v sobotu 19. listopadu, nám bohužel počasí znovu
nepřálo a brigáda z důvodu vydatného deště nebyla opět uskutečněna. Před oběma termíny občané:
Bartůněk Jaroslav, Doubrava Pavel, Kopáček František, Skuhrovec Jiří, Skuhrovcová Jiřina,
Svěchota Libor, Trnka Ladislav, Turnovec Jaroslav, Vostarek Václav a Vostarek Václav ml.
nezaháleli a již shrabali před svými domy a v blízkém okolí listí na hromady. V neděli 20. listopadu
se počasí umoudřilo a pan Tomáš Vacek začal odvážet připravené hromady sám, kdy to nebylo
předem plánované, ale i přesto se k němu přidalo několik občanů a pomohli úklid zdárně dokončit.
Mezi nimi byli: Martin Andrle, Jaroslav Bartoš, Jiří Mařík, Milan Mátl, Pavel Šedivý, Michaela
Šedivá, Kamil Vacek, a manželé Plevkovi z roubenky na návsi. Všem moc děkujeme!
Ladislav Trnka

Mikulášská nadílka
3. 12. 2016 nastal den, kdy členové a členky SDH Horní Hbity ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali
pro děti z Jablonné i Horních Hbit Mikulášskou nadílku.
Obecní úřad uvolnil finance na dárkové balíčky a členové SDH se postarali o občerstvení. Tímto chceme
poděkovat všem maminkám a babičkám, co se perfektně postaraly o dobroty na stolech.
Sraz byl na 14. hodinu odpoledne, kdy si děti s rodiči mohli ozdobit vánoční stromeček ozdobami, které si
sami vyrobili. Kolem 16. hodiny přišel Mikuláš, anděl a čerti, moc jim to slušelo. Při nadílce chtěl Mikuláš
slyšet básničku a všechny děti poctivě recitovaly nebo zpívaly, i když někdo jen s malou dušičkou, ale pro
dárek to každý risknul.
S lítostí musíme konstatovat, že z Jablonné přišlo pouze 6 dětí. Je to smutné, že jeden rok můžou přijít
téměř všichni a ten další skoro nikdo. Bylo nám řečeno, že kvůli čertům, ale ti nikdy nebudou vypadat jako
andílci.
Zastupitelé obce museli zbylé balíčky roznést jednotlivě po rodinách. Pro příště se asi budeme muset
zamyslet nad tím, jestli celou akci nezorganizovat trochu jinak.
Na závěr ještě jedno velké poděkování obecnímu úřadu, pořadatelům a všem co přišli.
Za SDH Horní Hbity Turnovcovi a Bartůňkovi

Základní škola a mateřská škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
naše škola je nově zapojena do projektu Erasmus+ s názvem Voda – fenomén v životě lidstva a
nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání. Dalšími partnery na české straně
jsou Obec Solenice, ZŠ a MŠ Solenice, SDH Solenice a SDH Bohostice. Partnery na německé straně
jsou obec Herrstein, ZŠ Wildenburg, MŠ Regenbogenland, SDH Kempfeld a spolek Hunsrückverein.
V budoucích třech letech budou partneři projektu v Čechách i Německu pracovat na několika
výstupech spojených s tématem voda. Výsledkem projektu bude například kniha s básničkami a
říkankami pro děti, dále budou vznikat pracovní listy a další didaktické materiály pro výuku. Také
bude v obou partnerských obcích vytvořena naučná stezka věnovaná vodě.
Jedním z cílů projektu je i výměna zkušeností, která bude realizována díky několika výjezdům do
partnerského regionu. První výjezd do Německa se uskutečnil ve dnech 17. až 20. 11. 2016. V rámci
tohoto setkání jsme navštívili Základní školu Wildenburg, kde nás paní ředitelka Hannelore
Hamscher provedla jejich krásnou školou a pozvala nás do hodin, ve kterých žáci experimentovali s
vodou a zabývali se tvořivými aktivitami spojenými s vodou.
Ministerstvo životního prostředí ve spolkové zemi Rheinland-Pfalz poskytuje školám kufřík plný
pracovních listů, CD, DVD a dalších učebních pomůcek, které učitelé mohou využívat při
zpracování tématu voda ve výuce. Tento kufřík se nám velmi líbil a ZŠ Wildenburg nám jej v rámci
projektu zapůjčila, takže se učitelé mohou inspirovat od svých německých kolegů a obohatit výuku o
nové vyučovací metody. Dalším bodem programu byla návštěva naučné stezky věnované řece Nahe,
revitalizaci říčního toku a fauně a floře údolní nivy. Stezka se nám velmi líbila díky odbornému
výkladu našeho průvodce a zároveň jsme zde načerpali hodně inspirace a příkladů dobré praxe pro
tvorbu naučné stezky, která vznikne v rámci našeho projektu. Samozřejmě jsme zavítali i do
městečka Herstein, které nás opět očarovalo svou kouzelnou atmosférou. Na závěr jsme navštívili
dobrovolné hasiče v obci Niederhosenbach.
Děkujeme za přátelské přijetí a těšíme se na další projektové setkání, které se uskuteční na jaře
příštího roku v našem regionu.
Dovolte mi, abych Vám i já popřál krásné svátky vánoční plné pohody a radosti a do nového roku
2017 hodně zdraví, štěstí a úspěchu.
Mgr. Ondřej Buralt

Základní škola
Vánoce se blíží, a tak se i naše školička proměnila ve sváteční místo plné pohody a vzájemného
porozumění. Pojďme se krátce ohlédnout za tím, co jsme tu společně prožili.
V měsíci září se konal Projektový den evropských jazyků, v němž jsme se letos zaměřili na
národnostní menšiny v České republice. Projektový den OČZMS proběhl v říjnu. Byl velice pestrý a
poučný. Studenti ze SOŠ Dubno měli pro naše žáky připravená stanoviště, na nichž si prakticky
vyzkoušeli např. první pomoc či sebeobranu.
Během listopadu proběhla školní kola olympiád z českého jazyka a z dějepisu. Krásné 3. místo
jsme získali v soutěži o nejhezčí sochu anděla, kterou s nadšením vyrobily děti z 8. a 9. ročníku.
Ani v kulturní oblasti jsme nezaháleli. Představení Přemyslovci na českém trůnu nás zaneslo zpět
do historie. Žáci 1. stupně navštívili příbramské divadlo, kde zhlédli pohádku Kocour Modroočko, a
podnikli tematický zájezd do Muzea hraček na Dobříši.
V oblasti prevence rizikového chování se konaly rovněž zajímavé akce. Již podruhé se naše škola
zapojila do projektu VZPoura úrazům, který se zaměřuje na prevenci nehod a úrazů u dětí a
mladistvých. Beseda byla určena pro MŠ a žáky 1. stupně. V měsíci listopadu k nám zavítali lektoři z
centra Tilius s programem „Kdo je připraven, není překvapen!“ Proběhly přednášky na téma
„Nebezpečí zábavní pyrotechniky“ a „Kyberšikana“. Do křesla pro hosta přijali pozvání účastníci
projektu Be Online Without Internet, povyprávěli nám o svých zážitcích z Estonska. V nejbližší době
stráví někteří naši žáci týden na Slovensku v rámci projektu We Are Not Slaves of Modern
Technologies.
Chlapci velmi dobře reprezentovali naši školu ve sportu. Z florbalového utkání v Příbrami si
přivezli ocenění za 2. místo.
Ani ve školní družině děti nezahálely. Věnovaly se rozmanitým aktivitám, hrám a soutěžím.
Nechybělo družinové nocování, které je velmi oblíbené.
Do konce roku nás čekají ještě 2 společné akce- tradiční vánoční trhy a předvánoční bruslení.
Doufám, že nový rok 2017 bude rokem plným radosti, lásky a nových společných zážitků…
Mgr. Jana Vršecká
Vánoce
Eva a Štěpán Hoffmanovi
Z nebe padá bílá vločka,
u stromečku sedí kočka.
V dálce slyším koledy znít,
veselé Vánoce toužíme mít.
Přiblížil se měsíc leden,
začala tuhá zima.
Všichni se koulují sněhem,
zimní období je prima.

Mateřská škola - ohlédnutí za narozeninami
V sobotu 24. září se konala v naší Mateřské
škole oslava 45. narozenin. Pro děti a rodiče byl
na celé odpoledne připraven bohatý program. A
jak to tak při narozeninách bývá, nechyběli ani
gratulanti. Zástupci OÚ v Dolních Hbitech
předali paní Větrovské věcné dary - nové
skříňky do šatny ve velké třídě a ochranné sítě
na zakrytí pískovišť. Vedení ZŠ přineslo velký
narozeninový dort. I ostatní návštěvníci
dobrovolně přispívali do kasičky svými
finančními dary. Dárci naši MŠ podpořili
částkou 8 444Kč. K oslavám se také připojil
dolnohbitský divadelní spolek Rafanda, který

uvedl v pátek a v sobotu veselohru „Ženský
boj“. Výtěžek z obou představení činil
14 840 Kč. Celková vybraná částka byla
23 284 Kč. Slíbili jsme, že vybrané finanční
prostředky zúročíme co nejefektivněji. A to se
také stalo. Do malé třídy (pro nejmenší děti)
máme objednaný nový nábytek. Všem, kteří jste
přispěli, byť drobnou částkou, ještě jednou
děkujeme a věříme, že si tento dar děti budou
spokojeně užívat i v dalších letech. Přejeme
Vám a Vašim blízkým krásné a klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
za MŠ Vladimíra Pražáková

Krátce
Známky na popelnice pro rok 2017 bude možné zakoupit na obecním úřadě vždy v úředních
hodinách již od začátku ledna. Tyto známky budou již od začátku roku platné. Ceny se vzhledem ke
zdražení Technických služeb Příbram mírně navyšují. Jednorázový vývoz bude stát 65 Kč,
pravidelný čtrnáctidenní vývoz 1200 Kč, a kombinovaný vývoz, v létě čtrnáctidenní a v zimně
týdenní bude stát 1850 Kč. Dále zavádíme manipulační poplatek při výměně neupotřebených
jednorázových známek ve výši 10 Kč. Platnost všech původních známek, označených rokem 2015,
bude končit 15. března. Po tomto termínu již technické služby budou vyvážet pouze popelnice
označené novými známkami.
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do podzimního úklidu listí, každá nahrabaná hromádka
nám uspořila čas i peníze a přispěla k lepšímu vzhledu obcí. Děkujeme.
SDH Horní Hbity zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se bude konat
v pátek dne 6. ledna 2017 od 19.00 v klubovně v Horních Hbitech.
SDH Jablonná zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se bude konat dne 14.
ledna 2017 od 15.00 v klubovně v Jablonné.
SDH Jablonná uspořádá dne 25. února 2016 dětský karneval od 14:00 v klubovně na hřišti
v Jablonné a dne 4. března 2017 „oslavu Mezinárodního dne žen“ od 14.00 v klubovně na hřišti v
Jablonné.
Dne 11. března 2017 se uskuteční tradiční průvod masek obcemi Jablonná a Horní Hbity.

Připomínáme, že odečty vodoměrů vodovodu na Průhoně provede každý majitel připojené
nemovitosti samostatně a stav nahlásí obecnímu úřadu nejpozději do poloviny března, tedy
do úhrady poplatků na svoz odpadu. Vodné, i s ročním poplatkem za připojení, je možné zaplatit
buď přímo do pokladny na obecním úřadě, nebo může být vystavena a zaslána faktura.

Sbor dobrovolných hasičů Jablonná
děkuje za podporu v roce letošním a přeje všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků a
hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Sbor dobrovolných hasičů Horní Hbity
přeje všem příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce mnoho štěstí a pevné zdraví.
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