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Vážení spoluobčané!
Rok utekl jako voda 

a před námi jsou opět pro-
sinec, advent, vánoční a no-
voroční svátky. Advent letos 
začíná v neděli 2. prosince 
a pravidelně přináší mnoho 
zajímavých kulturně-spole-
čenských akcí, na nichž se 

nemalou měrou podílejí místní církve. Také my 
jsme na tento den – 2. prosince – na náměstí T. G. 
Masaryka připravili tradiční adventní jarmark 
spojený se zabijačkou, koncertem dechové hudby 
a produkcí dětí ze škol. Vyvrcholením samozřejmě 
bude rozsvícení vánočního stromu a vánoční deko-
race v centru města.

Vás však jistě bude zajímat průběh minulého 
veřejného zasedání Zastupitelstva města Holic. 
Informace ze zasedání se objevily v denním tisku 
i v týdeníku Pernštejn. Ne každý se však k tomuto 
zdroji dostal. Proto máme měsíční zpravodaj, aby 
se s událostmi ve městě seznámil každý z vás. Jak 
tedy zastupitelstvo probíhalo? Z hlavních témat 
bylo na programu plnění rozpočtu města. Zastupi-
telé byli s výsledkem spokojeni, přesto uložili radě 
sledovat příjmovou stránku u položky DPH. Pokud 
by manko narůstalo, rada musí zavést úsporná 
opatření. Dnes mohu konstatovat, že v průběhu 
měsíce listopadu došlo k podstatnému zlepšení. 
U rozpočtových změn zastupitelé mimo jiné schvá-
lili nákup biopopelnic. Poté byl schválen záměr 
na přijetí bankovního úvěru ve výši dvaceti osmi 
milionů korun k úhradě části nákladů na výstav-
bu nové základní umělecké školy s víceúčelovým 
společenským sálem a na zateplení budov místních 
škol. Téměř patnáct milionů korun bylo získáno ze 
státního fondu životního prostředí, hledání dalších 
zdrojů pokračuje.

Dále bylo dáno slovo občanům, kterých se ten-
tokrát sešlo nebývalé množství. Některé kritické 
připomínky vzali zastupitelé na vědomí. Hlavní 
proud kritiky se týkal tzv. revitalizace centra měs-
ta včetně náměstí, což je však z valné míry otázka 
zatím vzdálené budoucnosti. Diskuse občanů nám 
však připomněla, že napříště je třeba plánované 
změny včas projednat s občany a zveřejnit je po-
drobně v našem měsíčníku. Výměna názorů chvíle-
mi působila rozpačitě, avšak dokazuje to, že naši 
občané budou častěji se svými názory i kritickými 
připomínkami přicházet na veřejná zasedání za-
stupitelstva. Ostrá kritika se snesla rovněž na ne-
funkční městské hodiny, kde se dlouhodobě nepo-
dařilo sehnat opraváře. Iniciativu projevil místní 
občan, obchodník Jiří Shejbal, který v zápětí do-
mluvil v Týništi nad Orlicí partu hodinářů, kteří 
uvedli hodiny do chodu. Děkujeme.

Na závěr chci Vám všem popřát nejen v průbě-
hu prosince pohodu, spokojenost a klid a vinšovat 
„Šťastné a veselé!

 Ladislav Effenberk, starosta města

Jiří David v Holicích

Když jsme v květnu roku 2009 otevírali 
v kulturním domě s tehdejším ředitelem Ing. Ví-
tězslavem Vondroušem novou galerii, dali jsme 
si za cíl čas od času přivést do Holic význam-
ného výtvarníka. Hned první rok se nám podařil 
kapitální úlovek, když jsme k výstavě přemlu-
vili holického rodáka a jednoho z nejuznáva-
nějších výtvarníků současnosti Karla Malicha. 
Po vernisáži nám pan Malich vyprávěl histor-
ku, jak se ho jeden známý před jeho díly ptal: 
„Karle, umíš vůbec namalovat koně?“ Odpověď 
zněla „Umím, ale nebaví mě to.“ Od té doby 
v galerii vystavovala celá řada známých i méně 
známých výtvarníků a já jsem přesvědčený, že 
všichni umí namalovat nejen koně, ale třeba 
i psa, krávu, domeček nebo les. Většina z nich 
to prostě nedělá, protože je to nebaví.

V pátek 14. prosince zahájí vernisáží svoji 
výstavu malíř, fotograf, vizuální umělec a pro-
fesor Jiří David. Výstava se jmenuje „Před mě-

sícem“ a Jiří David na ni vůbec poprvé v České 
republice představí kolekci černobílých obrazů. 

Jiří David se narodil 28. srpna 1956 v Rum-
burku,v současné době žije v Praze, je zakláda-
jící člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví (další její 
člen Stanislav Diviš vystavoval v Holicích v roce 
2011) a od roku 2003 vede ateliér intermediální 
konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v Praze. Jeho práce jsou a byly vystavovány 
po celém světě od Krnova, Litomyšle, Prahy, 
Bratislavy přes Moskvu, Paříž, Berlín, Londýn, 
New York a podobně. Jiří David je autorem ne-
onového Srdce nad Hradem, trnové koruny nad 
Rudolfi nem nebo Klíčové sochy (Revoluce). 
Zatím posledním jeho dílem ve veřejném pro-
storu je levitující zlatá kost pod názvem Láska 
v Dlouhé ulici v Praze u klubu Roxy.

Jsem velice rád, že Jiří David souhlasil s výsta-
vou v Holicích, koně ani krávu ale na ni nečekejte.

Petr Kačer

Pozvánka
na zahájení adventu v neděli 2. prosince na náměstí T. G. Masaryka

10.00–17. 00 hodin – adventní jarmark s tradičním vánočním zbožím 
      tradiční česká zabijačka spojená s prodejem 
od 15. 00 hodin – koncert dechového orchestru KD Holice
od 16. 00 –  vystoupení dětského pěveckého souboru Motýlek (ZŠ Komenského), žáků 

a učitelů ZUŠ Holice a rozsvícení vánočního stromu
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 5. listopadu 2012
Usnesení č. 337 RM doporučuje zastupitel-
stvu města a) schválit plnění rozpočtu města 
k 30. 9. 2012; b) schválit zmocnění Rady města 
Holic k přijetí úsporných opatření v rozpočtu 
města v případě významného neplnění daňo-
vých výnosů v závěru roku 2012. Č. 338 RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit 12. 
rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 
2012. Č. 339 RM schvaluje 13. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 340 
RM doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit záměr přijetí dlouhodobého úvěru města 
ve výši 28 mil. Kč. Č. 341 RM schvaluje jako 
zhotovitele akce „Poliklinika Holice – osazení 
1 ks vchodových automatických dveří z náměs-
tí do průchodu“, fi rmu SPEDOS a.s., Valašské 
Meziříčí. Č. 342 RM schvaluje na základě 
výběrového řízení jako dodavatele digitálních 
měřidel tepla do bytových objektů společnost 
Ista Česká republika s.r.o. Č. 343 RM schva-
luje na základě výběrového řízení jako zhoto-
vitele akce „Výměna oken a vchodových dveří 
společných prostor U Kapličky 1042, Holice“ 
fi rmu PKS MONT a.s., Žďár nad Sázavou. Č. 
344 RM schvaluje rozšířenou dodávku prací 
na akci „Rekonstrukce výtahu v bytovém ob-
jektu Bratří Čapků čp. 61 v Holicích“. Č. 345 
RM schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy 
dohodou v bytě č. 8, náměstí T. G. Masary-
ka 2, Holice s paní Romanou Párovou ke dni 
30. 11. 2012; b) přidělení bytu č. 8, nám. T. G.
Masaryka 2 v Holicích, dle pořadníku schvále-
ného na IV. čtvrtletí roku 2012. Č. 346 až Č. 
349 RM schvaluje prominutí nájemného ná-
jemníkům, kteří si zakoupili městské byty. Č. 
350 RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 
5 280 Kč fi rmy B.S.GIPS s.r.o., se sídlem Hra-
decká 107, Holice. Č. 351 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou 
vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu s poplatkem ve výši 600 Kč na osobu. 
Č. 352 RM doporučuje zastupitelstvu města 
zamítnutí žádostí o prominutí navýšení poplat-
ku za odpad. Č. 353 RM doporučuje zastupi-
telstvu města schválit smlouvu o podmínkách 
provedení stavby „Napojení tlakové kanalizace 
Ostřetín na ČOV Holice“. Č. 354 RM schvalu-
je bezplatné užití znaku města Holice na před-
mětech „BUTTON“ – odznaky měst, fi rmě AK-
TIV 95 , OPAVA s.r.o., Slezská 110/24, 747 05 
Opava. Č. 355 RM schvaluje platový výměr 
ředitelky Školní jídelny Holice, Věry Pamánko-
vé dle předloženého návrhu. 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚS-
TA HOLIC Z 5. listopadu 2012
Usnesení č. 238 ZM schvaluje postup RM Ho-
lic dle přednesené zprávy ze schůzí RM od po-

sledního zasedání ZM Holic dne 24. září 2012. 
Č. 239 ZM schvaluje a) plnění rozpočtu města 
k 30. 9. 2012; b) zmocňuje Radu města Holic 
k přijetí úsporných opatření v rozpočtu města 
v případě významného neplnění daňových vý-
nosů v závěru roku 2012. Č. 240 ZM schva-
luje 12. rozpočtovou změnu v rozpočtu města 
na rok 2012. Č. 241 ZM: a) schvaluje záměr 
přijetí dlouhodobého úvěru města ve výši 28 
mil. Kč; b) deleguje na Radu města Holic vy-
hodnocení výběrového řízení. Č. 242 ZM: a) 
schvaluje převod vlastnického práva trafostani-
ce TS 489 KAMENCE – stavby bez č.p. se způ-
sobem využití – technické vybavení na parcele 
p.č. 4482, místní část Kamenec, k.ú. Holice 
v Čechách formou notářského zápisu do ma-
jetku ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Dě-
čín osvědčením vlastnického práva notářským 
zápisem; b)schvaluje odprodej pozemku p.č. 
4482, výměra 38m2, místní část Kamenec, k.ú. 
Holice v Čechách za částku 500Kč/m2. Č. 243 
ZM neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje 
pozemků p.č. 571/1, výměra 237 m2, p.č. 572, 
výměra 392 m2, p.č. 574/1, výměra 439 m2, 
p.č. 573, výměra 441m2, ul. Bratří Čapků, část 
pozemku p.č. 362/4, o celkové výměře 1153 
m2, ul. Holubova a část pozemku p.č. 2019/59, 
o celkové výměře 3454 m2, ul. Ottmarova, vše 
k.ú. Holice v Čechách z majetku města. Č. 
244 ZM schvaluje odprodej části pozemku 
p.č. 2019/1, o výměře cca 60 m2, ul. Ottma-
rova, k.ú. Holice v Čechách z majetku města 
za 200Kč/m2 Východočeským bytům, s.r.o. Č. 
245 ZM schvaluje odprodej části pozemku p.č. 
1991/15, výměra cca 160 m2, místní část Pod-
lesí, Holice, k.ú. Holice v Čechách z majetku 
města za 200Kč/m2 panu Tomáši Abelovi, Pod-
lesí 104, Holice. Č. 246 ZM schvaluje odpro-
dej pozemku p.č. 3222/4, výměra 135 m2, ul. 
Staroholická, k.ú. Holice v Čechách z majetku 
města za 200 Kč/m2 Aleně a Petře Hornycho-
vým. Č. 247 ZM schvaluje odprodej pozemku 
p.č. 3832/9, výměra 244 m2, místní část Kou-
delka, k.ú. Holice v Čechách z majetku měs-
ta za 200Kč/m2 Miroslavu Havlíčkovi a Věře 
Kušičkové. Č. 248 ZM schvaluje odprodej 
bytové jednotky č. 6 umístěné ve III. nadzem-
ním podlaží domu o velikosti 1+1, budovy by-
tového domu čp. 407 v ulici Pardubická v Ho-
licích o celkové podlahové ploše bytu 31,83 
m2, postavené na stavební parcele st.p.č. 2065 
a přilehlé pozemkové parcele parc.č. 2066/3, 
katastrální území Holice v Čechách panu Mi-
chalovi Jeřábkovi za cenu zjištěnou znaleckým 
posudkem ve výši 306 530 Kč. Č. 249 ZM 
schvaluje odprodej bytové jednotky č. 3 umís-
těné v I. nadzemním podlaží domu o velikosti 
2 + 1 v domě čp. 345 v ulici Smetanova v Ho-
licích, o celkové podlahové ploše bytu 63,30 
m2, postavené na stavební parcele st.p.č. 960, 
katastrální území Holice v Čechách Haně Na-

vrátilové za cenu zjištěnou znaleckým posud-
kem ve výši 279 610 Kč. Č. 250 ZM schvaluje 
odprodej volné bytové jednotky č. 6 umístěné 
ve II. nadzemním podlaží domu o velikosti 1 
+ 1 v domě čp. 345 v ulici Smetanova v Holi-
cích, o celkové podlahové ploše bytu 51,24 m2, 
postavené na stavební parcele st.p.č. 960, kata-
strální území Holice v Čechách a to obálkovou 
metodou pro přihlášené zájemce s minimální 
cenou zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 
382 820 Kč. Č. 251 ZM: a) ruší své usnesení 
č. 186 ze dne 10. 5. 2012; b) schvaluje odprodej 
bytové jednotky č. 4 umístěné ve II. nadzem-
ním podlaží domu o velikosti 3+1, budovy by-
tového domu čp. 407 v ulici Pardubická v Ho-
licích o celkové podlahové ploše bytu 115,93 
m2, postavené na stavební parcele st.p.č. 2065 
a přilehlé pozemkové parcele parc.č. 2066/3, 
katastrální území Holice v Čechách paní Petře 
Bačinové za prodejní cenu 615 870 Kč. Č. 252 
ZM trvá na svém usnesení č. 223 ze dne 10. 
9. 2012. Č. 253 ZM bere na vědomí informa-
ci o „Přípravě energeticky úsporných projektů 
řešených metodou EPC“. Č. 254 ZM schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálního odpadu s poplatkem ve výši 
600 Kč. Č. 255 ZM zamítá žádosti o prominutí 
navýšení poplatku za odpady a ukládá postu-
povat v souladu s platnou vyhláškou. Č. 256 
ZM schvaluje předložené dopravní značení 
parkoviště ulice Holubova, Holice u č.p. 749 
a 761. Č. 257 ZM schvaluje navržené parko-
vání před poštou v Holicích včetně jednosměr-
ného zprůjezdnění ve směru na Hradeckou 
ulici. Č. 258 ZM schvaluje navrženou „Zónu 
30“ v ulicích Holubova, Růžičkova, Dukelská, 
Žižkova, Jiráskova a Tyršova. Č. 259 ZM: a) 
bere na vědomí trasu napojení tlakové kana-
lizace z Ostřetína na ČOV Holice v roce 2013; 
b) schvaluje smlouvu o podmínkách provedení 
stavby „Napojení tlakové kanalizace Ostřetín 
na ČOV Holice.

Pozvánka na jednání zastupitel-
stva města 17. prosince 2012 

V pondělí 17. prosince 2012 se bude od 
17. hodiny konat pravidelné veřejné zase-
dání Zastupitelstva města Holic. Zasedání 
proběhne v klubovnách Kulturního domu. 
V programu je projednání provozního 
rozpočtu města Holic na rok 2013, dalším 
bodem bude projednání plánu práce zastu-
pitelstva a rady města na 1. pololetí roku 
2013, pravidelným bodem budou také pře-
vody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na poslední jed-
nání holických zastupitelů v roce 2012.

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Místní poplatek za komunální 
odpad v roce 2013
Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém 
listopadovém jednání obecně závaznou vy-
hlášku č. 4/2012 o místním poplatku za odpad, 
která stanovuje roční poplatek pro rok 2013 
na 600 Kč na osobu. Důvodem pro navýšení 
bylo stálé zvyšování nákladů města na likvida-
ci odpadů, které už v součastné době dosahuje 
téměř 1200 Kč na osobu, takže jen pro předsta-
vu uvádíme, že město bude muset pro rok 2013 
„dodotovat“ náklady na likvidaci odpadů část-
kou téměř 3 mil.Kč. 
Složenky na placení poplatku za odpad budeme 
do domácností rozesílat až v průběhu března 
2013, přičemž poplatek bude možno zaplatit 
na poště, dále bezhotovostně převodem z účtu, 
popřípadě v hotovosti v pokladně radnice. Splat-
nost poplatku bude jednorázově k 30. červnu 
2013. Upozorňujeme občany, aby platbu pro-
váděli až po obdržení složenky!!!
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední 
desce MÚ a je zveřejněno, na internetové strán-
ce www.holice.eu.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k pod-
nikání mají možnost se připojit k holickému 
systému pro nakládání s komunálním odpadem 
na základě písemné smlouvy.
Protože likvidaci komunálních odpadů zajiš-
ťuje v Holicích fi rma Odeko z Týniště nad Or-
licí budou se smlouvy uzavírat přímo s „Ode-
kem“. Kontakt na ODEKO: ODEKO s.r.o., 
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel, 
494 371 003.

Parkoviště s parkovacím kotoučem
V září 2012 bylo v Nádražní ulici stanoveno 
nové dopravní značení a byly zde v obou smě-
rech umístěny dopravní značky „Parkoviště 
s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b). 
Jedná se o dopravní značky, které v Holicích 
do současné doby umístěny nebyly, proto při-
nášíme základní informace o jejich význa-
mu i několik rad, jak se má chovat motorista 
na místě, kde se parkuje podle parkovacích 
kotoučů. Uvedená dopravní značka patří svým 
významem mezi Informativní značky provozní. 
V ustanovení § 12 odst. 1 písm. o) vyhlášky č. 
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla pro-
vozu na pozemních komunikacích a úprava 
a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

je uvedeno, že: Informativní značky provoz-
ní jsou „Parkoviště s parkovacím kotou-
čem“ (č. IP 13b), která označuje parkovi-
ště, na kterém řidič musí při začátku stání 
umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit 
na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až 
do odjezdu měnit.
Na parkovacích místech označených touto 
dopravní značkou musí řidič při začátku stání 
umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit 
na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až 
do odjezdu měnit. Dobu stání, která je vyznače-
na na dodatkové tabulce, nesmí překročit. 
Parkovací kotouč je běžně dostupné zboží, lze 
ho zakoupit i v holických prodejnách papírnic-
tví, je ho možno používat opakovaně a je pře-
nosný na jakékoliv vozidlo. Kotouče mohou 
být různého provedení, není předepsáno, jak 
přesně musí vypadat. Dodržování povinností 
vyplývajících z dopravní značky je oprávněna 
kontrolovat Městská policie i Policie České 
republiky. Za porušení dopravních pravidel 
lze v tomto případě uložit blokovou pokutu až 
do výše 2 000 Kč (ve správním řízení pokutu 
od 1 500 Kč do 2 500 Kč). 

Úřední hodiny Městského úřadu 
Holice na konci roku 2012
Z důvodu nařízeného čerpání dovolených bu-
dou zrušeny úřední hodiny v pondělí 31. prosin-
ce 2012 a městský úřad bude tento den uzavřen. 

Technické služby otvírají halu pro 
veřejnost
V nabitém programu městské sportovní haly 
budeme hledat možnost sportovního využití 
i pro širokou veřejnost. Na úvodní stránce www.
tsholice.cz bude vždy zveřejněn volný termín 
haly, který si bude moci každý na mailu kap-
lan.ts@holice.cz zarezervovat. Blokaci je třeba 
vždy učinit do pátku do 14 hod. Cena pronájmu 
haly, včetně šaten a sprch je 400 Kč/h. Zatím se 
budou objevovat volné hodiny asi jen o víken-
dech, v týdnu je hala zcela obsazena. Uvidíme, 
jaký bude ohlas a na něj se budeme snažit rea-
govat dál.

Ondřej Dobrovolský, ředitel TS

Kromě úniku nebezpečné látky v důsledku ha-
várie v chemickém průmyslu, či v jiných ob-
jektech, které s nebezpečnou látkou nakládají 
(koupaliště, zimní stadióny,…), může dojít 
také k havárii vozidla, které nebezpečnou látku 
převáží. Vozidlo převážející nebezpečnou látku 
poznáte podle oranžové refl exní tabulky, černě 
orámované, o rozměrech 40 x 30 cm s čísly roz-
dělené do dvou částí. V horní polovině je dvou 
- až třímístné číslo tzv. Kemlerův kód a udává, 
jaké nebezpečí látka představuje. V dolní po-
lovině tabulky je čtyřmístné identifi kační číslo 

látky neboli UN kód, který je přidělen každé 
přepravované látce.
Jestliže dojde k havárii takto označeného vozi-
dla:
–  ihned se vzdalte od místa nehody ve směru 

kolmém na směr větru a ukryjte se, je-li to 
možné, v nejbližší budově,

–  volejte linku 112, kde nahlaste i čísla, která 
jsou vyznačena na oranžové tabulce, 

–  dbejte však na své bezpečí, volejte z dostateč-
né vzdálenosti od místa nehody.

Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje

HASIČI OBČANŮM – Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?

Společenská kronika

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Platinová svatba
Dne 2. prosince 2012 oslaví svoji platinovou 
svatbu manželé Věra a Přemysl Shejbalovi. 
K 70. výročí sňatku blahopřejeme a přejeme 
mnoho zdraví, lásky a štěstí do dalších let.

Vítání občánků 10. 11. 2012
Sylva Tykalová, Staroholická 337
Daniel Formánek, Na Balkáně 364
Nela Pýchová, Mládežnická 956
Barbora Fišarová, Holubova 959
Nela Karásková, Podhráz 25
Oliver Laposa, náměstí T.G.Masaryka 9
Lucie Velínská, 9. května 901
Daniel Rosecký, Smetanova 335
Lada a Ladislav Kotíkovi, Pod Homolí 1147
Libor Hendrych, Šrámkova 295
Viktorie Bittnerová, 5. května 766
Kristýna Šimková, Na Mušce 1024
Ondřej Sopoliga, Družstevní 878
Adam Fibich, Ottmarova 1205
Vanesa Kejzlarová, Holubova 761
Milan Branda, Pospíšilova 1154

Poděkování Oblastní charitě
Jménem celé rodiny Štěpánkovi tímto děku-
jeme sestřičkám z Oblastní charity v Holicích 
za profesionální a obětavou péči, se kterou se 
věnovali naší babičce paní Marii Štěpánkové 
v době její nemoci.

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2012

Klub U Holuba

Kulturní dům informuje
Během vánočních svátků bude omezena ote-

vírací doba v knihovně, galerii a půjčovně kos-
týmů. Knihy si čtenáři budou moci naposledy 
půjčit v pátek 21. prosince. Knihovna se znovu 
otevře ve středu 2. ledna 2013. Stejnou otevíra-
cí dobu bude mít i galerie. V půjčovně kostýmů 
budou zákazníci v tomto roce naposledy ob-
slouženi ve čtvrtek 20. prosince. První půjčovní 
den v roce 2013 připadne na čtvrtek 3. ledna. 

Zaměstnanci kulturního domu přejí čtená-
řům Holických listů veselé Vánoce a pohodový 
rok 2013.

Štědrý den v muzeu
Malý dárek především pro ty nejmenší, připra-
vili zaměstnanci Kulturního domu města Holic. 
Na Štědrý den se od 13.00 do 15.00 hodin ote-
vřou dveře Afrického muzea Dr. Emila Holuba 
a vstupné bude vskutku symbolické: 10 Kč pro 
děti i dospělé. Novou expozici muzea zhlédlo 
v letošním roce více jak 23 000 návštěvníků. 
Přijďte se i vy podívat, co je v muzeu zaujalo. 
Netradiční prohlídku doplní vánoční koledy 
a pod stromečkem se možná najdou i nějaké 
dárky.

V pátek 7. 12. se v klubu rozezvučí ostřejší 
rocková hudba. Z nedalekého Horního Jelení 
přijede nově vzniklá rap/nu-metalová kapela 
Phatlip. Jihlavský hardcore představí Carrera 
Kai. Vrcholem večera pak bude hc nářez v po-
dání Romana „Valdy“ Valíčka, Jana Wiesenber-
ga, Romana „Jima“ Poledna, Michala Brychty 
a Atanase Želazkova a jejich skupiny Psi.
Dne 25. 12., tedy na Boží hod, se uskuteční již 
tradiční akce Rockové Vánoce. Během večera 
vystoupí místní kapely Guapa Fea – rock/alter-
native a Eye for an Eye – grungeová stálice ho-
lické scény. Zváni jsou rovněž příznivci místní 
kapely The Compromise, kterou by mohla širší 
holická veřejnost znát například z Dnů Holic-
ka 2012. Po téměř dvou měsících opět zavítá 
do Holic zpěvačka Viki. Návštěvníci, kteří ne-
přišli na její koncert 9. 11. tak mohou učinit 
koncem prosince.

KULTURNÍ AKCE, KONCERTY A PŘEDSTAVENÍ
datum hodina program vstupné
2. 12. 14.00  Pohádkové odpoledne s Mikulášem
neděle   Pohádky Červené klubíčko, Nespokojený kohoutek a Nemocný pejsek v nastu-

dování Jitky Juračkové a dramatického kroužku DDM Holice. 40 Kč
7. 12. 8.30+10  Tři pohádky na Vánoce
pátek   Divadlo Pohádka Praha. Tři vánoční pohádky pro školy. 40 Kč
8. 12. 15.00  Předvánoční zastavení
sobota   Tradiční komponovaný pořad holických souborů spojený s tvořivými dílnami 

a vánočními obyčeji. 40 Kč
15. 12. 19.30  Lucerna ze mlejna
sobota   Pohádková hra na motivy Aloise Jiráska „Lucerna“ v úpravě Pavla Hladíka.
  K zakončení jubilejního roku – 50. výročí otevření kulturního domu.
  Režie: Pavel Hladík.
  Divadelní soubor KD Holice – zařazeno v divadelním předplatné. 100 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
4. 12. 13.45  Saxána a Lexikon kouzel
úterý   Saxánka objeví maminčino tajemství a souhrou okolností se ocitne v kouzelné 

Říši pohádek. Repríza nejen pro školy. Režie: Václav Vorlíček.
   Hrají: Petra Černocká, Helena Nováčková, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová.
   Žánr: Pohádka. Délka 90 minut. 40 Kč
4. 12. 19.30  Juma
úterý   Začínající devadesátá léta, život se v polsko-německém pohraničí zatím ne-

změnil. Zyga s kamarády se rozhodne rozzářit život v šedém městečku a sobě 
i jiným trochu přilepšit.

   Režie: Piotr Mularuk.
   Hrají: Jakub Gierszal, Katarzyna Figura, Tomasz Kot, Krzysztof Skonieczny.
   Žánr: Tragikomedie. Délka 112 minut. 75 Kč
11. 12. 17.00  Peklo s princeznou
úterý   Princezna Aneta se nechce vdávat za nešikovného prince Jeronýma. Král proto 

vymyslí velkolepou lest, ale zahrávat si s peklem není jen tak. Repríza úspěšné 
pohádky.

   Režie: Miloslav Šmídmajer.
   Hrají: Jiří Mádl, Tereza Voříšková, Petr Nárožný, Václav Postránecký a další.
   Žánr: Pohádka-komedie. Délka 90 minut. 60 Kč
18. 12. 10.00  Tady hlídám já 
úterý   Komedie o tom, jak vám pes změní život. Školní představení. 40 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
11. 12. 16.00 Hudba v proměnách staletí. Mgr. Jaroslava Janečková.
úterý  Počátky vývoje české hudby – baroko. 30 Kč

KULTURA V HOLICÍCH
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RODINNÉ TVOŘENÍ
Tvořivé činnosti patří u dětí k těm nejoblíbenějším. Proto jsme připra-
vili ,,Rodinné tvoření“. Děti jsou rády, když mohou ukázat, co v mateř-
ské škole vytvořily. Jestlipak by něco podobného dokázali s rodiči? Tak 
jsme jim dali příležitost a připravili již tradiční společné výtvarné tvoření: 
,,Mámo, táto, pojď si hrát a se mnou si udělat…“
Děti s rodiči vytvářely podzimníčky, skřítečky, bramboráčky, panáčky, 
podzimní dekorace a věnečky. Společné tvoření provázela pohoda a dob-
rá nálada, ochutnávka čaje a kávy pro rodiče. Šikovnost a fantazie dospě-
lých a dětí zdobila interiéry mateřské školy.

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
Listopad je měsíc krátících se dnů a pochmurného počasí. Děti se začínají 
těšit na svíčky na adventním věnci a zvyky, které se váží k tajemnému 
předvánočnímu období. Do Vánoc zbývá opravdu málo času, vrcholí pří-
pravy, zdobí se, vyrábí se, pečou se perníčky, aranžují se větvičky, bed-
livě pozorují Barborky, voní jablíčka a pomeranče, píšou se dopisy pro 
Ježíška.
V prosinci uvítáme opět po roce Mikuláše s čertem. Písniček a básniček 

o Mikuláši je čím dál tím víc, takže se každý rok učíme nové. Tichounký 
zvoneček zacinká a Mikuláš s dárečky je tady. Ještě stihneme všechno 
vyfotografovat panem Formánkem.
A už je tu těšení, až pozveme ty, které mají děti nejraději – rodiče na tra-
diční vánoční besídku. Při vánočním vystoupení se rodiče potěší pokroky 
a úspěchy svých dětí a společně se pobaví při zhlédnutí programu, který 
si děti za pomoci učitelek připravily.
Přejeme i Vám, aby chvíle adventní patřily k těm nejkrásnějším v roce.
Plánované akce na prosinec:
–    5. prosince: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ
–    7. prosince:  POHÁDKA V KD HOLICE – ,,TŘI POHÁDKY NA VÁ-

NOCE“
–  11. prosince: VÁNOČNÍ BESÍDKA ,,BERUŠKY“
–  12. prosince: VÁNOČNÍ BESÍDKA ,,ŽABIČKY“
–  14. prosince:  POHÁDKA V NAŠÍ MŠ – ,,JAK CHTĚL RARÁŠEK 

ODNÉST BĚTKU“
Bc. Zdeňka Krátká, ředitelka školy

O podzimních prázdninách, ve čtvrtek 25. 10. odjely děti ze ŠD se svý-
mi vychovatelkami na výlet do Prahy. A jak jely? Vlakem. Některé děti 
tímto dopravním prostředkem jely poprvé. Na Václavském náměstí jsme 
se zastavili u sochy sv. Václava, shlédli jsme v pohybu orloj a Královskou 
cestou přes Karlův most a Kampu jsme se vydali k lanovce na Petřín. 
Zklamání tam bylo veliké, protože lanovka měla povinnou technickou 
přestávku a tak nám nic jiného nezbylo, než nastoupit do tramvaje a obá-
vaného metra a vyrazit směr Pražský hrad. Jízdu metrem jsme zvládli 
na výbornou. Na Hradě jsme obdivovali výměnu stráží, katedrálu sv. Víta 
a zážitkem byla i návštěva muzea hraček. Unaveni, ale se spoustou zážit-
ků jsme se opět vlakem vrátili zpět do Holic.

V pátek 16. 11. jsme odjeli do zábavního centra Tongo v Hradci Krá-
lové, kde jsme na horolezecké stěně, různých průlezkách, trampolínách 
a skluzavkách prožili krásné odpoledne.

Na prosinec plánujeme návštěvu Mikuláše a s rodiči prožijeme krásné 
předvánoční odpoledne při vánočním tvoření.

Za vychovatelky ŠD Hana Horodyská

Ve dnech 3. a 4. listopadu patřil holický kulturní dům nejlepším ochot-
nickým souborům z celé České republiky, které se sítem předkol pro-
bojovaly na národní přehlídku jednoaktových her. Tato přehlídka je již 
tradičně spojována s Holicemi, protože se u nás konala po osmé v řadě. 
A můžeme si říci, že ta letošní byla patrně tou nejkvalitnější v historii. 
Sedm souborů předvedlo osm inscenací, vesměs na skutečně vysoké 
úrovni. To se odrazilo i na konečném výroku poroty, kdy si prakticky 
každý soubor odvezl nějaké ocenění a porotě dalo dost práce najít tenkou 
hranici mezi cenou a čestným uznáním.

Hlavní ceny byly uděleny souboru z Děčína za aktovku Dopis a souboru 
z Karlových Varů za inspirativní kolektivní herectví v aktovce Píseň o Vik-
torce. Obě inscenace byly zároveň doporučeny na Jiráskův Hronov v příš-
tím roce. Ceny za herecké výkony převzaly Markéta Peti (Kadaň), Ludmila 
Panenková (Děčín), Lea Bělinová a Eva Lešková (obě Karlovy Vary).

Porota dále udělila čestná uznání souborům z Děčína za scénu a z Ost-
ravy za objevnou dramaturgii. Dále pak za herecké výkony Hynku Tučko-
vi (Praha), Vladimíru Šmehlíkovi (Ostrava), Liboru Úlovcovi (Libocho-
vice) a Petru Richterovi (Karlovy Vary) za režii.

Že vám chybí ve výčtu oceněných domácí soubor? Inu proto, že jsem 
si jej nechal nakonec. Aktovka Frustrace od Johna Patricka (mohli jste 
ji vidět na jaře v představení Sex v šestém patře) více než dobře zapadla 
do kvality letošní přehlídky a odnesla si hned dvě ocenění. Čestné uzná-
ní obdržel holický soubor za dramaturgii (uznání patří Jitce Juračkové) 
a mladý Lukáš Sedlák za herecký výkon. Což nás pochopitelně těší, neboť 
to ochotničení v Holicích se nedělá asi zase tak úplně špatně.

Rovněž nás těší, že jsme slyšeli jen slova chvály na organizaci přehlíd-
ky i pěkné přátelské ovzduší, které se z jiných přehlídek (prý) začalo vy-
trácet. Tož tedy: na shledanou za dva roky a doufáme, že opět v Holicích. 

Pavel Hladík

Z činnosti ŠD při ZŠ Komenského

MŠ STAROHOLICKÁ – V NAŠÍ ŠKOLCE NENÍ NUDA

ZDAŘILÁ NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA OCHOTNÍKŮ

Na fotografi i V. Vondouše tři úspěšní reprezentanti holických ochotníků: herec Lu-
káš Sedlák, režisérka Jitka Juračková a ředitel národní přehlídky Pavel Hladík.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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K tomuto období patří především pouštění draků, což se velmi poved-
lo nejstarším dětem. Ty mladší se v den drakiády nechaly dovézt do Pobě-
žovic, po loukách seběhly do Holic a při výstupu na Homoli je už z dálky 
vítali vznášející se draci. 

V říjnu byl naším velkým kamarádem Krtek. Vše začalo knížkami 
s ilustracemi Z. Milera, o kterých jsme besedovali v holické knihovně. 
V družině jsme Krtečka kreslili a plnili různé úkoly. Ale jak to opravdu 
bylo s plátnem na kalhotky, jsme se dozvěděli až v Muzeu Boženy Něm-
cové v České Skalici. Vlastnoručně jsme si vyzkoušeli lámání a pročesá-
vání lnu, soukání i předení, tkaní i potiskování. 

Asi nejvíc se děti těšily na Halloween. Všichni naši duchové, kostlivci, 
strašidla i bílé paní museli splnit spoustu úkolů, některé byly opravdu jen 
pro odvážlivce a to ještě netušili, že je čeká stezka odvahy.

Než jsme se nadáli, je tu prosinec a u nás začne Čertovský rej. Pro 
malé čertíky jsou připraveny soutěže, diskotéka, překvapení i nocování 
ve družině.

Ani rodiče nepřijdou zkrátka – pozveme si je na společné tvoření vánoč-
ních dekorací ve spolupráci s květinářstvím Mimosa. V předvánočním čase 
vyrobíme dárky, zazpíváme koledy a už se jen budeme těšit na Ježíška.

Marcela Zindulková

V úterý 4. prosince se těšíme na výlet do Nechanic, navštívíme Hrá-
dek, kde je každým rokem krásná vánoční výstava. Ve čtvrtek 6. prosince 
nás navštíví čert a Mikuláš. Na vánoční dílničky pozveme rodiče. 14. pro-
since se budeme trochu bát, čeká nás pohádka ve školce, Rarášek chtěl 
odnést Bětku do pekla. 18. prosince pojedeme navštívit Ježibabu do per-
níkové chaloupky pod Kunětickou horou. Rodiče se mohou těšit na vá-
noční besídky ve třídách, společná posezení u stromečku, kávy a cukroví, 
které si děti upečou. S písničkou či básničkou půjdou děti potěšit naše 
babičky a dědečky na jejich vánoční posezení. Před odchodem na vánoční 
prázdniny si celá školka společně zazpívá koledy u stromečku. Nadále 
budeme navštěvovat solnou jeskyni v Holicích.

Přejeme čtenářům klidné prožití vánočních svátků.
Lenka Chotěnovská

Při letošním 13. ročníku celonárodní sbírky Bílá pastelka na pomoc 
zrakově postiženým se vybralo 1 871 405 Kč. Díky patří všem, kteří při-
spěli, ale i našim studentům druhých ročníků, kteří v Holicích prodej pas-
telek zajistili a přispěli nemalým obnosem – 7 962 Kč.

Naši mladí programátoři si přivezli z Českých Budějovic dvě medaile. 
Zlatou získal Antonín Vlach, bronzovou Ondřej Hladík. Na základě vý-
borných výsledků z krajského kola Logické olympiády postupuje Zdisla-
va Kozáková do celostátního kola soutěže v Praze.

V sobotu 1. prosince se koná od 19.30 v KD v Holicích první absol-
ventský ples našeho gymnázia. 

Tradiční adventní večer se koná ve středu 12. prosince. V 17 hodin 
začíná vernisáž obrazů současných umělců, kteří vystavují v pardubické 
galerii s kulturním vystoupením našich studentů. V 18 hodin začíná ad-
ventní koncert skupiny Karla Kahovce a zpěváka Viktora Sodomy. Vstup-
né je dobrovolné a půjde na konto adventních koncertů při České televizi.

Gymnázium Dr. Emila Holuba pořádá pro širokou holickou veřejnost 
řadu kurzů (španělština, ruština, výtvarnictví, hraní na bubny, počítače 
pro seniory). Podrobné informace najdete na www.gyholi.cz.

Milan Hrdlička, ředitel

Jsem student 4. ročníku SŠA v Holicích obor Silniční doprava a rád 
bych vám napsal pár řádků o třítýdenní stáži ve Finsku, kterou jsem ab-
solvoval ještě se dvěma spolužáky Tomášem Hamerským a Michalem 
Šandorem. Cílem naší cesty byla odborná škola Amisto, která se nachá-
zí nedaleko města a přístavu Pervoo, ležícího 50 kilometrů východně 
od hlavního města Finska Helsinek na břehu Finského zálivu a protéká 
jím řeka stejného jména, podle které se vlastně toto město jmenuje. Žije 
zde 47 tisíc obyvatel a je charakteristické svými dřevěnými domky a pří-
stavními sklady, které jsou navrženy na zapsání do seznamu kulturního 
světového dědictví UNESCO.

Odlétali jsme v neděli 21. října z pražského letiště Václava Havla 
a přes Mnichov jsme pokračovali do Helsinek, kde na nás čekal ředitel 
školy Pentti Suursalmi, který nás pozval na oběd a druhý den nám ukázal 
celou školu. Další den jsme již nastoupili do dílen autoservisu Laakko-
nen, kde jsme pracovali pod dohledem zkušených techniků. S nimi a i se 
studenty jsme komunikovali převážně anglicky. Díky studentům, kteří se 
o nás vzorně starali, jsme poznali i společenský život.

Během pobytu jsme nasbírali spoustu nových zkušeností, zdokonalili se 
v anglickém jazyce a poznali odlišný způsob života jak civilního, tak pro-
fesního. Tímto bych chtěl za sebe a za spolužáky moc poděkovat naší škole 
za to, že nám umožnila tuto novou zkušenost získat. Matěj Hájek

Podzim ve družině na Holubovce

Informace z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Adventní čas v Mateřské škole HolubovaNa zkušené ve Finsku

Automotoklub Holice v AČR vypisuje výběrové řízení na pronájem 
restaurace a pronájem kavárny v Autokempinku Hluboký.
Celoroční provoz.
Informace na č. tel. 603 833 035,
e-mail: amk.holice@worldonline.cz

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V listopadových listech jsem avizoval, že 
příště budu v seriálu pokračovat podnikatel-
skou činností v Holicích. V onen čas kolem 
roku 1926 byla právě tato sféra na velmi solid-
ní úrovni. Výčet je obsáhlý, ale nepočítám tam 
státní a veřejné ústavy, t. j. úřady, školy, peněžní 
ústavy, četnickou stanici, poštovní a telegrafní 
úřad, poštovní autobusovou dopravu, želez-
niční stanici. Zmínit je třeba pouze městský 
úřad, který kromě úředníků zaměstnával čtyři 
policejní strážníky, dva hajné a lesní, čtyři po-
nocné, zvěrolékaře, dezinfektora a hrobníka. 
– V podnikatelské činnosti začnu „tím největ-
ším“ – místní tovární výrobou. V adresáři jsou 
evidovány továrny na obuv, které zaměstnávaly 
nemálo lidí: Zikmund Stein Goodyers (Štajnov-
ka), Hermann Hirsch (Hiršovka). Šimon a Edu-
ard Schick (Šikovka), mechanická továrna 
na obuv Vilém Kačer, z menších výrobců obuvi 
František Benda, František Branda, Karel Bran-
da, Josef Faltys, Josef Jeřábek a více než pade-
sát drobných výrobců obuvi, továrna na kopyta 
(Svoboda a Weinstein), výroba seker a nástrojů 
Jana Červinky. Připočíst je nutno další výrob-
ce: dvě kruhové cihelny (Dvořák+Komárek, 
Václav Rychlík), dvě parní pily (Dvořák+Ko-
márek, Flanderka), výrobu ohbí do obuvi (Jo-
sef Vojtěch a Karel Vojtěch), výrobu pleteného 
zboží (Říhová, Štefan) výrobu prádla a výšivek 
(Fuchsovi).

Neuvěřitelně velké bylo zastoupení ve služ-
bách: tři lékaři, jeden lékárník, tři porodní asi-
stentky, dva advokáti, jeden notář. Ve skupině 
obchodníků působilo deset pekařů, dvacet 
řezníků, a uzenářů, čtyři cukráři, třicet obchod-
níků smíšeným zbožím, devatenáct hokynářů, 
dvanáct obchodníků máslem, vejci a drůbeží, 
tři obchodníci koloniálním zbožím, jedenáct 
trafi kantů, dva mlynáři a šestnáct hostinských. 
Dále to v této sféře byli dva knihkupci, jeden 
prodejce hudebnin. jeden kovotepec, sedm 
zahradníků a zelinářů, čtrnáct obchodníků ga-
lanterním a střižním zbožím, dva kloboučníci, 
čtyři obchodníci papírem a školními potřeba-
mi, čtyři prodejci obuvnických potřeb a kůží, 
po jednom obchodu sklem a porcelánem, šicí-
mi stroji a koly, dva obchody železem a pra-
chem, dva dřívím, tři uhlím, jeden vápnem. 
V kvalifi kované a výuční činnosti to byl jeden 
fotograf, jeden sochař, jeden barvíř – čistič, dva 
drogisté, dva knihaři, tři hodináři, devět holi-
čů, dvě modistky, čtyři povozníci a dopravci. 
Výlučně řemeslnou činností se zabývalo devět 
zámečníků, tři soustružníci, jeden nožíř, dvacet 
jedna pánských a patnáct dámských krejčích, 
dva tesaři, dvanáct truhlářů, dva bednáři, tři 
klempíři, čtyři kováři, jeden kamnář, čtyři ko-
láři, tři kopytáři, dva sklenáři, dva pokrývači, 
tobolkář, kartáčník, provazník, tři sedláři, dva 
kominíci, sedm malířů a tři natěrači. Zdá se 
vám to všechno v našem městečku neskutečné? 
Adresář z roku 1926 však určitě nelže.

Miloslav Kment

Prosinec a sníh, to je v současnosti spíše po-
hádka. Ale bývaly doby … V šedesátých letech 
minulého století populární Karel Krautgartner 
se svým orchestrem měl v repertoáru každou 
zimu zařazen Moravcův hit „Prosinec a sníh“. 
Vybavují si ji patrně už jen pamětníci. Pro při-
pomenutí – jak začínal text? „Jako když kou-
zelným proutkem mávne, jsou tu chvíle dávné, 
prosinec a sníh …“ Sněhová pokrývka se po-
slední leta objeví jen zřídka. Ovšem nesmí jí 
být dost! Takové přiměřené množství připomí-
ná fotografi e Vladislava Brandy z adventního 
času na náměstí.

Dlouhodobé předpovědi nám však zasněže-
ný prosinec neslibují. Jak píše meteorolog Jan 
Munzar v jedné ze svých knížek: „S převažu-
jícím teplejším vánočním počasím posledních 
let se musíme smířit. Co naplat, Ladovy Vánoce 
vypadaly jinak, dnes se sníh třpytí jen ve vánoč-
ně vyzdobených výlohách“. Tož v adventním 

čase si musíme vypomoci českými koledami, 
poslechnout nesmrtelné „Bílé Vánoce“ (Whi-
te Christmas) Irvinga Berlina, stále populární 
Dickinsonovy „Rolničky (Jingle Bells) či neza-
pomenutelné Vomáčkovo laškování ve skladbě 
„Vánoce, Vánoce přicházejí...“ – Tak šťastné 
a veselé!“ Miloslav Kment

(Úryvky z vánočních vzpomínek Jana Jirau-
cha, tajemníka ústřední Matice školské, holic-
kého rodáka, patriota a příznivce města, auto-
ra kreseb z Holicka a rukupisu „Holice mého 
dětství.)

Čtyři neděle před Štědrým dnem byl advent 
a v kostele se konaly roráty. Jitra bývala zasmu-
šilá, přece však radostná a náladová, zejména sil-
nice a domky podél ní se bělaly čerstvě napada-
ným sněhem… Všude panovalo ticho, jen někdy 
zazněly rolničky koňského potahu zapřaženého 
v saních. Pro nás děti byl ovšem advent v prvé 
řadě předzvěstí svátků vánočních, znamením 
brzkého splnění našich štědrovečerních přání…

Dnem 24. prosince začínaly nám ve ško-
le prázdniny, jež trvaly tři dny. Po svátku sv. 
Štěpána vyučování opět začalo. Na Štědrý den 
v poledne se neobědvalo, abychom viděli „Zla-
té prasátko“. 

V pět hodin se u nás večeřelo, podávala se 
rybí polévka a kapr s černou omáčkou. Po jídle 
dala maminka každému několik vlašských oře-
chů a jablíčko. Nakonec přišel na stůl čaj nebo 
punč.

V rodině nebylo zvykem dávat dárky. Ta-
tínek poukazoval na to, že mám po celý rok 
všechno, co potřebuji. (mkm)

V Holicích se údajně již za první republiky 
dbalo na tradici vánočních stromů. Uprostřed 
náměstí stál ozdobený strom, opatřený důklad-
nou kasičkou na příspěvky pro chudé a nemoc-
né. Po válce se s touto tradicí opět začalo, ov-
šem po roce 1948 ideologové režimu tento zvyk 
zakázali. Až po „Pražském jaru“ se v prosinci 
1968 strom začal opět rozsvěcet, i když poně-
kud nesměle. V nové době si už nelze představit 
město či ves bez vyzdobeného zářícího vánoč-
ního stromu. Holice tradici důsledně dodržují 
a spojují ji s přivítáním adventu. Původní smrk 
na náměstí je již poněkud starý a zchátralý, pro-
to byl loni nahrazen velkým pevným smrkem 
v parčíku u sochy Panny Marie. Jeho podobu – 
ovšem zatím bez dekorace – vám představuje fo-
tografi e Vladislava Brandy. V neděli 2. prosince 

na zahájení adventu se o čtvrté hodině odpoled-
ní smrk v celé kráse rozzáří spolu se svátečním 
osvětlením centra města. (mkm)

Ze starých
městských adresářů (5)

Vánoce před sto dvaceti lety

Vánoční smrk, jedle, borovice

Prosinec a sníh

(Stránku připravil Miloslav Kment)

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC



Východočeská liga mužů:
BVK Holice–Sokol Vysoké Mýto
72 : 50 (22:7 38:24 54:35)
Bulušek 15, Kolář a Šrámek po 11, Trojan 10, 
Tylchrt 6, Bartheldi 5, Welsch Michal a Tušl 
po 4, Oliva a Diepold po 3
BVK Holice–TJ Svitavy
76 : 47 (17:8 36:20 53:33)
Kolář 22, Šrámek 12, Bartheldi 8, Oliva 7, 
Trojan 6, Tušl a Bulušek po 5, Welach Michal 
a Diepold po 4, Tylchrt 3
Baskeťáci Sokol Josefov–BVK Holice
61 : 53 (19:7 31:20 50:39) 
Kolář 14, Trojan 11, Tylchrt 9, Šrámek a Wel-
sch Michal po 6, Oliva 4, Bulušek 2, Diepold 1
Jiskra Hořice–BVK Holice
72 : 94 (18:22 35:48 65:58)
Oliva 19, Bulušek 16, Jelínek 14, Trojan 13, 
Tylchrt 10, Šrámek 9, Tušl 8, Holec a Diepold 
po 2, Kolář 1
BVK Holice–TJ Turnov
89 : 50 (27:15 44:26 72:40)
Šrámek 25, Kolář 16, Trojan 13, Oliva 12, Tyl-
chrt 7, Holec 6, Hlaváček a Petružálek po 4, 
Jelínek 2
BVK Holice–Sokol Nová Paka
82 : 79 (18:29 46:45 70:64)
Šrámek 18, Tylchrt 16, Kolář 13, Hlaváček 8, 
Oliva, Petružálek a Bulušek po 7, Trojan 6, 
Oblastní přebor juniorů U19:
BVK Holice–Tesla Pardubice
78 : 68 (11:13 30:32 54:48)
Bahník 21, Jechura 20, Procházka a Chlubna 
po 17, Kulhavý 2
47:71 (18:16 26:34 39:45)
Bahník 21, Jechura 8, Kulhavý 5, Chlubna 4, 
Kašpar, Michálek a Skála po 2
BSK TJ Jičín–BVK Holice
53 : 55 (21:13 27:25 34:42)
Procházka 21, Jechura 20, Kašpar 6, Michálek 
a Chlubna po 4
72 : 64 (13:18 35:35 52:48)
Procházka 19, Chlubna 13, Kašpar 10, Jechura 
8, Michálek a Kulhavý po 6, Říha 2
BVK Holice–BC Darren Chrudim
73 : 77 (11:19 36:42 49:62)
Bahník 27, Jechura 18, Chlubna 14, Kašpar 
a Procházka po 5, Havelka a Kulhavý po 2
46 : 78 (5:17 18:40 36:53)
Jechura 26, Chlubna 6, Havelka a Kašpar po 4, 
Procházka a Kulhavý po 3
Celostátní liga žáků U15:
BK Pardubice–BVK Holice
Hráli jsme to ve čtvrtek a já si někde tak „vtip-
ně“ založil zápis, že ho nemůžu najít.
BVK Holice–BK Pardubice
54 : 94 (15:19 29:39 44:68)
Horký Adam 22, Zeman 8, Válek 7, Mycak 6, 

Kašpar 4, Samoel 3, Janoš 2
BK Brandýs nad Labem–BVK Holice
43 : 89 (9:23 17:44 36:66)
Horký Adam 42, Welsch Marek 22, Zeman 12, 
Samoel 7, Válek 2, Kašpar 1
BA Sparta Praha–BVK Holice
55 : 58 (14:24 28:37 40:49)
Horký Adam a Samoel po 18, Welsch Marek 
11, Zeman 9, Mycak 2
BVK Holice–Sokol pražský
51 : 88 (16:21 25:46 35:66)
Horký Adam 15, Welsch Marek 14, Zeman 11, 
Beránek 7, Válek a Samoel po 2
BVK Holice–Sokol Vyšehrad Praha
90 : 26 (26:9 41:16 59:21)
Welsch Marek 27, Horký Adam 22, Beránek 
13, Janoš 10, Válek a Samoel po 6, Zeman 4, 
Mycak 2
Oblastní přebor mladších žáků U14:
TJ Svitavy–BVK Holice
39 : 78 (11:20 19:44 35:54)
Horký Adam 54, Hloušek 12, Štěpánek 7, Vr-
bický 3, Pařízek 2
51 : 99 (10:25 18:47 27:74)
Horký Adam 67, Štěpánek 15, Hloušek 6, Bar-
tošek a Vlasák po 4, Vrbický 3
BVK Holice–BK Pardubice
84 : 44 (18:13 36:24 56:41)
Horký Adam 49, Hloušek 18, Štěpánek 11 Vr-
bický 6
40 : 57 (10:14 26:22 30:38)
Štěpánek 20, Vrbický 8, Hloušek a Štěrovský 
Jakub po 6 
Oblastní přebor mladších minižáků U12:
Spartak Choceň–BVK Holice
67 : 51 (20:16 39:27 57:36)
Dvořák 26, Mrázek 13, Horký Filip 6, Tran 4, 
Půlpán 2
82 : 55 (18:7 38:20 68:35)
Tran Hai Son 19, Dvořák 16, Horký Filip 10, 
Mrázek a Půlpán po 4, Chmelík 2
BVK Holice–BK Přelouč
58 : 32 (9:4 23:12 45:26)
Dvořák 27, Tran 12, Půlpán a Chmelík po 6, 
Mrázek 3
62 : 30 (13:4 34:12 48:24)
Dvořák 27, Mrázek 12, Půlpán 8, Tran Hai Son 
a Chmelík po 6, Valenta 2, Horký
Studánka Pardubice–BVK Holice
100 : 30 (12:13 44:17 60:28)
Dvořák 17, Mrázek 6, Chmelík 3, Horký Filip 
a Půlpán po 2
99 : 24 (9:9 47:17 75:20)
Dvořák 15, Půlpán 4, Chmelík 3, Mergl 2
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
Svitavy–BVK Holice
34 : 115 (4:29 14:54 22:82)
Dvořák 53, Tran Hai Son 15, Chmelík 16, Půl-
pán 12, Mrázek 8, Horký Filip 7, Mergl 4
42 : 114 (14:22 26:50 35:76)
Dvořák 50, Tran Hai Son 22, Chmelík a Půl-
pán po 10, Mrázek a Mergl po 8, Horký Filip 
4, Sušil

BVK Holice–BK Pardubice
40: 47 (11:16 21:24 34:34)
Dvořák 22, Mrázek 6, Tran Hai Son a Chmelík 
po 4, Horký Filip 2
55 : 83 (15:20 23:35 41:53)
Dvořák 18, Horký Filip 10, Sušil 8, Tran Hai 
Son 6, Mrázek 5, Půlpán 4, Štěrovský a Chme-
lík po 2
BVK Holice–BK Ústí nad Orlicí
185 : 1 (36:1 83:1 135:1)
Dvořák 74, Horký Filip, Mrázek a Chmelík 
po 20, Půlpán 16, Sušil 12, Tran Hai Son 11, 
Štěrovský 8, Mergl 4
217 : 0 (38:0 91:0 143:0)
Dvořák 96, Mrázek 36, Půlpán 23, Tran Hai 
Son 20, Chmelík 18, Sušil 14, Yurkiv a Štěrov-
ský po 4, Mergl 2
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da, Petr Kačer. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534  11 Holice. Tel 466  920  476. E-mail: infokd@holice.cz. Grafi cká úprava a  sazba: Reklama&tisk,
Chrudim,  tisk: Tiskárna PORS s. r. o. , Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 
Vychází měsíčně. Uzávěrka lednového vydání je 11. prosince 2012. Distribuce zdarma.

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

O podzimních prázdninách se oddíl aerobiku 
pod ASPV Holice vydal na soustředění do krás-
ného prostředí Vysočiny do hotelu Podlesí 
ve Svratce. První den hned po obědě jsme šli 
na procházku ke skalnímu útvaru „Čtyři pali-
ce“ a pak čekalo děvčata ještě 1,5 h aerobiku. 
Druhý den opět dopoledne aerobik a po obědě 
procházka, ale počasí nám moc nepřálo, a tak 
jsme si dali zmrzlinový pohár a šli opět cvičit 
aerobik. Pak následovala odměna v bazénu, 
v němž jsme se všechny vyřádily. Všem se sou-
středění moc líbilo a už se těšíme na příští rok, 
kdy to opět zopakujeme. Děvčata můžete vidět 
při vystoupení na Předvánočním zastavení 8. 
prosince v Kulturním domě města Holic.

Michaela Píšová

Soustředění aerobiku
mladších žákyň

Pieta Trejbal s.r.o.
NOVĚ OTEVŘENO
SOUKROMÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA
V HOLICÍCH
Sídlo provozovny: Palackého 235,
534 01 Holice
Provozní doba:
Po, St 8.00–16.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00–15.00 hodin
Odpovědný vedoucí: Lenka Kristejnová,
Tel.: 776 666 033
ŘIDIČI POHŘEBNÍCH VOZŮ (nepřetržitá 
služba): 731 441 713, 731 441 716

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Vzdělávání pro dospělé v Holoubkovi vzbudilo 
velký zájem veřejnosti
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Ob-
lastní charity Pardubice realizuje v rámci 
projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
CZ.1.04/3.4.04/76.00245 dvě hlavní oblasti aktivit: 
odborné poradenství pro zaměstnavatele a vzdělá-
vací kurzy pro občany. Kapacita prvního tříměsíčního cyklu kurzů, které 
proběhnou v období od ledna do března 2013 a zahrnují tři hlavní témata: 
osobnostní rozvoj, počítačové dovednosti, výuku anglického jazyka, je již 
téměř naplněna. „Do konce roku přijímáme ještě přihlášky do prakticky 
zaměřených kurzů angličtiny ve dvou znalostních úrovních“ říká lektor-
ka Mgr. Klára Bartoníčková. Bližší informace na tel. 603 566 141 nebo 
e-mail: matape@matape.cz nebo na www.MATAPE.cz.
Pravidelným programem Holoubka jsou oblíbená hravě tvořivá dopo-
ledne s Helenou, Milenou a Radkou pro malé návštěvníky s maminkami 
a také pro děti od 3 let bez doprovodu rodičů.
Dlouhé podzimní čtvrteční podvečery si zpěvem za klavírního dopro-
vodu pravidelně zpříjemňují milovníci zpěvu všech věkových generací. 
„Přijďte si s námi zanotovat písničky všech žánrů” zve Milena Vohralíko-
vá. Čtvrtky také již tradičně patří Montessori vzdělávání, které zaujalo 
nejen děti a rodiče z Holic. „Pro zážitky z lekcí a možnost dopřát svému 
dítěti soustředěnou práci s pomůckami neváhají někteří rodiče dojíždět 
k nám do Holic více než 25 kilometrů“ s úsměvem uvedla diplomová 
Montessori pedagožka Monika Pavlisová. Nově se v každé liché úterý od-
poledne scházejí pod vedením zkušené porodní asistentky v rámci Baby 
klubu rodiče s miminky. Pravidelný program Holoubka byl také rozšířen 

o páteční podvečery plné bádání a dětských objevů pod vedením dvou 
lektorů – projekt podporující zájem dětí o vědu a fyzikální jevy s názvem 
Už vím proč nejlépe vystihuje jeden z děkovných mailů rodičů: Kluci 
byli nadšený – přijeli jsme domů současně s taťkou a hned jsme šli ke sto-
lu a dělali se u nás pokusy do doby, než si Lucka přijela pro Viktorku. Děti 
vyprávěly… na to jak naši kluci nejsou sdílný, tak já toho vím spousty… 
moc se jim to líbilo a Viktorka říkala, že se těší až za 14 dní zase pojedou 
do Holoubka!!!
V pondělí 12. 11. 2012 zorganizoval tým dobrovolnic RVC Holoubek 
setkání 15 dětí z obou holických dětských domovů a 5 seniorek. Společně 
zpívané písničky vykouzlily příjemnou atmosféru, tancovalo se, tvořila se 
vánoční přáníčka a povídání babiček o vánočních zvycích všechny děti 
velmi zaujalo. I touto akcí Holoubek přispěl k většímu mezigeneračnímu 
porozumění obyvatel Holicka. Vladimíra Krejčíková

Doučování dětí v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek
Oblastní charita Pardubice nabízí doučování dětí dobrovolníky v Ro-
dinném a vzdělávacím centru Holoubek. Doučování je určeno pro děti 
na 1. a 2. stupni ZŠ, ale po domluvě lze zajistit i doučování pro studenty 
z odborného učiliště. Služba je zdarma a je určena dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, dětem, které mají obtíže s učením, a dětem, 
s nimiž se jejich rodiče nemohou pravidelně do školy připravovat. Naši 
dobrovolníci pomohou s doučením potřebné látky, vysvětlením učiva, 
přípravou na písemnou práci či zkoušení, s výukou cizího jazyka. Touto 
službou chceme dětem a jejich rodičům pomoci zvládnout nároky, které 
souvisejí se základním vzděláváním. V případě zájmu rodičů můžeme 
poskytnout potřebnou radu nebo zprostředkovat odborné poradenství. 
Doučování probíhá každou středu od 15 do 17 hod. 
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Nováková,
email: bnovakova@charitapardubice.cz, tel.: 777 296 826.

HOLOUBEK

Holičáci, ale i obyvatelé okolních obcí, kteří netrpělivě čekají na otevření 
nového Zařízení pro seniory v Holicích, budou jistě potěšeni informací, 
že práce stavební firmy K2 invest pokračují dle harmonogramu. Velmi se 
změnil vzhled jedné z budov, kde je dokončena nová fasáda. Druhá budo-
va je zateplována a bude ji čekat také nová hezká barevná fasáda. V sou-
časnosti je dokončován nový střešní plášť. Uvnitř budov je již nový rozvod 
elektrické energie, jsou hotovy vnitřní omítky a štuky. Uvnitř budou po-
kračovat vodo-instalatérské a obkladačské práce. Venku probíhá budování 
nové tlakové kanalizace. Dle informace zástupce firmy K2 invest zatím 
vše nasvědčuje tomu, že pokud to nezkomplikuje počasí, práce na stavbě 
by mohly být dokončeny dle plánu v březnu 2013. Můžeme informovat, 
že nový nájemce zatím nemá podepsanou nájemní smlouvu, a proto je 
zbytečné telefonovat K2 invest. Je domluva, že budeme jako první infor-
mováni o nájemci a způsobu přijímání nových pracovníků. Ihned tedy 
předáme všemi možnými prostředky tuto informaci veřejnosti.

Dr. Václav Vojtěch, CSc. a Petr Bajer

Studenti holického gymnázia se ve středu 14. 11. zapojili do celosvěto-
vé osvětové kampaně Den GIS. Cílem této akce je informovat veřejnost 
o využití technologií geografických informačních systémů (GIS). V le-
tošním roce se akce ke Dni GIS konaly v 19 městech v ČR. Gymnázium 
Dr. Emila Holuba je jedno z mála gymnázií, které má samostatný vyučo-
vací předmět věnovaný geografickým informačním systémům.
Součástí holického Dne GIS byla přednáška o využití geoinformačních 
technologií v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti od archeologie až 
po zdravotnictví. Studenti maturitního ročníku představili své seminární 
práce s historickou tematikou vypracované s podporou GIS technologií. 
V druhé části dne vedli studenti maturitního ročníku praktický workshop 
pro mladší spolužáky, kteří se naučili pomocí nástrojů GIS sestavit jedno-
duchou tematickou mapu a připravit ji k tisku. Marek Janů

Den GIS ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY S NOVOU FASÁDOU
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Farní kalendář akcí

Pozvánka do Velin

Předvánoční zastavení
o druhé prosincové sobotě

Předvánoční vzpomínka
S příchodem času Vánoc přichází k lidem domů i kominík, aby při-
nesl radost a štěstí. Připomeňme si v tomto čase krátkou vzpomínkou 
mistra cechu kominického Pavla Kortuse z Holic, který se přes 40 let 
s láskou a radostí věnoval v Holicích kominickému řemeslu. Dne 
10. prosince 2012 uplyne rok od jeho náhlého úmrtí ve věku 64 let.

Zveme všechny občany Holic na VELINSKÝ BETLÉM S MALÝM VÁ-
NOČNÍM JARMARKEM, který se bude konat 16.12. v kostele sv. Miku-
láše ve Velinách a v jeho okolí. Již od dvanácti hodin bude v okolí kostela 
probíhat VELINSKÝ JARMARK na němž budete mít možnost zakoupit 
různé domácí výrobky a vánoční cukroví, občerstvit se horkým punčem 
nebo zhlédnout živá zvířátka. První představení bude začínat ve 13.00 ho-
din a druhé v 15.30 hodin. Účinkovat budou menší i větší děti v pásmu 
říkadel a vánočních koled. Vše završí zpracování známého biblického pří-
běhu v podání 24 velinských dětí a 10 dospělých.
Malé upozornění na závěr: Pro velký zájem diváků a bohužel menší ka-
pacitu kostela jsme se rozhodli letos odehrát v jednom odpoledni dvě 
představení, a to v uvedených časech. Pokud se tedy nedostanete na první 
představení, můžete si v klidu prohlédnout jarmark nebo zvířátka a u hor-
kého punče či svařáku počkat na představení druhé.

Jménem všech účinkujících vás srdečně zvou Radka a David Šmejdířovi

Advent
neděle 2. 12. 8.00 hodin
1. neděle adventní – při mši svaté žehnání adventních věnců
sobota 8. 12. 7.00 hodin
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Adventní duchovní obnova farnosti s P. Stanislavem Jílkem – po snídani 
na faře dvě duchovní promluvy, příležitost ke svátosti smíření, možnost 
adorace v kostele.
Neděle 16.12. od 14.00 hodin
Příležitost ke svátosti smíření v kostele v Holicích a na faře (P. Bartoš, 
P. Janák )
                            16.00 hodin
Koncert dívčího sboru Kantiléna z HK v kostele ve Vysokém Chvojně
Vánoce
pondělí 24. 12. 9.00–11.00 hodin
Otevřený kostel v Holicích – skauti rozdávají betlémské světlo
                       14.00–16.00 hodin
Otevřený kostel v Holicích – možnost podívat se na betlém
neděle 30. 12. 8.00 hodin
Obnova manželských slibů při mši svaté
pondělí 31. 12. 17.00 hodin
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
úterý 1. 1. 2013 8.00 hodin
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – mše svatá

Voňavé vánoce s DDM Holice
Chcete se Vánočně naladit a také se něco naučit?
Stačí přijít v úterý 11. 12. 2012 do DDM ve 14.00 hod.
Program: pečení perníčků a zdobení.
S sebou: 50 Kč, mističku nebo sáček na perníčky, zástěru a dobrou náladu.
Pokud chceš přijít, musíš se nahlásit nejdéle do pátku 7. 12. 2012 na tele-
fon 732 967 202/Stárková/ nebo 466 682 162, 466 682 150,734 318 890. 
Počet je limitován – 10, další zájemci budou napsáni na akci od 16.00 hod.
Přijď a odnes si kromě receptu i vlastnoručně nazdobené perníčky.

Na Vaši účast se těší Hana Stárková, DDM Holice

Nedílnou součástí kulturního života v našem městě se stal komponova-
ný pořad Předvánoční zastavení, který letos již počtvrté pořádá občanské 
sdružení Kultura pro město. Akce se v letošním roce uskuteční v sobotu 
8. 12. od 15.00 v Kulturním domě města Holic. Také tentokrát čekají 
na návštěvníky ve foyer a klubovnách tvořivé dílny zaměřené na advent-
ní, předvánoční a vánoční obyčeje ze současnosti i dob minulých. No-
vinkou letošního ročníku bude výroba papírového řetězu Předvánočního 
zastavení. „Lidé si budou moci z domova přinést řetěz již předem vyro-
bený a pouze ho napojí na již existující články, nebo ho vytvoří přímo 
na místě.“ objasnil podstatu této atrakce iniciátor celého projektu Jan 
Polák. Velký sál bude jako již tradičně vyhrazen kulturnímu programu, 
který se letos ponese hlavně v duchu hudby a divadla. Návštěvníci se 
mohou těšit třeba na koncert holického dechového orchestru, který pod 
vedením mladého dirigenta Ondřeje Lisého publiku nabídne zbrusu nový 
vánoční repertoár. Dále se na pódiu kulturního domu představí pěvecký 
sbor Borověnky z Borku a svou premiéru si odbude holický saxofonový 
kvartet tvořený členy Factorial! Orchestra. Chybět nebudou ani zástupci 
holických základních škol a gymnázia. Přibližně v 17.30 je pro nejmenší 
návštěvníky připraveno pohádkové pásmo, které zahraje dětský divadel-
ní soubor kulturního domu pod vedením Jitky Juračkové. Vyvrcholení 
pak obstará společné zpívání vánočních koled, při kterém své hlasy spojí 
účinkující, pořadatelé i publikum. „Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem partnerům akce a dobrovolným pomocníkům, bez kterých by se po-
řad nemohl uskutečnit. Předvánoční zastavení je určeno pro každého, kdo 
si chce v hektické adventní době vydechnout a trochu se pobavit. Věřím, 
že si stejně jako v minulých letech najde řadu svých příznivců.“ uzavřel 
Lukáš Peška z občanského sdružení Kultura pro město.
„Více informací o Předvánočním zastavení je možné nalézt na adrese 
www.kulturapromesto.cz“. Karel Král

 

Izolační Vata Schwenk    100 mm                                    47 Kč/m2

 přejeme pohodové Vánoce, klidné svátky 

 Celý měsíc na suché směsy BASF   Sleva 15%

 
Hradecká ul.naproti VAKU

Po-Pá 7.00-16.00 , So 8.00-11.30

Izolační Vata Schwenk    160 mm                               75,20 Kč/m2
Izolační Vata Schwenk    200 mm                                    94 Kč/m2

tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388
Cement 32,5   25 kg                                                          52 Kč/ks

Lepidlo na obklady a dlažby Z301 K ,balení 25 kg        85 Kč/ks

Možnost naší dopravy a složení hydraulickou rukou !!

Izolační Vata Schwenk     80 mm                               37,60 Kč/m2

Sádrokarton KNAUF GKB 12,5                                       42 Kč/m2

Vnitřní štuk HASIT 160  blení 30kg                               101 Kč/ks

SOBOTA  8:00-11:30                                        ceny bez DPH

Sádrokarton Knauf GKB-I Zelený 12,5                          69 Kč/m2

Všem našim stávajícím i budoucím zákazníkům

a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2013


