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Na 6. veřejném zasedání zastupitelstva, 
konaném dne 10.8.2007 byly projednány 
následující záležitosti:

1. Bylo přijato rozpočtové opatření číslo 
2/2007 ve výši 350.000,-Kč na straně příjmů 
i výdajů.

2. Bylo schváleno navýšení počtu dětí v MŠ 
na 25 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
v platném znění (školský zákon).

3. Zemní práce na položení vodovodní pří-
pojky na stavbě  „Skála I“ provede fi rma VEN-
CL SERVIS s.r.o. za cenu 750,- Kč za hodinu 
práce bagru.

4. Za změnu ÚPO číslo 1 v lokalitě Z29 (čer-
pací stanice PHM) uhradí žadatel o změnu  
náhradu  nákladů ve výši 10.000,- Kč. Jedná se 
o výstavbu autobazaru.

5. Změna číslo 1 Územního plánu obce byla 
schválena v souladu se zněním ustanovení § 6 
odst. 5 písm. c./ zákona číslo 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
a to formou opatření obecné povahy dle před-
loženého návrhu.

6. Byla prodloužena smlouva s realitní kan-
celáří M+M Pardubice a to do 15.10.2007 s tím, 
že po tomto datu bude spolupráce s touto fi r-
mou ukončena, pokud nedojde k prodeji budo-
vy bývalé školy. Aktuální prodejní cena objektu 
byla upravena na částku 1.995.000,- Kč.

7. Dle určení rozpočtových prostředků pro 
rok 2007, byla uzavřena smlouva na vypraco-
vání studie projektu pro územní rozhodnutí 
na stavbu „MOK Helvíkovice – Popluž“ s fi r-
mou MADOS s.r.o. Lupenice. Jedná se o opra-
vu místní obslužné komunikace. Cena studie 
bude činit 36.980,- Kč s DPH.

8. V záležitosti vybudování retardérů v síd-
lišti nebyla přijata neúměrně vysoká ceno-
vá nabídka fi rmy JAST s.r.o. Doudleby nad 
Orlicí ve výši 37.611,- Kč.  Bylo rozhodnuto 
přikročit k lacinějšímu vybudování retardé-
rů vlastními silami. Práce bude řídit stavební 
výbor. Všechna písemná povolení k vybudo-
vání těchto zařízení jsou k dispozici. Zároveň 
bylo rozhodnuto na základě smlouvy s fi rmou 

EMPEMONT zakoupit a instalovat u silni-
ce I/11 informační panel na měření rychlosti 
projíždějících vozidel a to naproti č.p. 100 
(Aulichovi). Tato investice si vyžádá náklady 
ve výši 75.369,- Kč. Zařízení se bude podílet 
na snížení nebezpečnosti  provozu na I/11 ve 
středu obce a bude tak sloužit všem občanům. 
Zajištění  fi nančních prostředků na tuto akci 
je v souladu s rozpočtovým opatřením číslo 
2/2007.

9. Zastupitelstvo zamítlo žádosti o osvobo-
zení od poplatků za odpady, podané občany, 
kteří se v obci nezdržují, ale jsou zde hlášeni 
k trvalému pobytu.

MVDr. P.Šalanský, starosta

POZVÁNKA 
na 7. veřejné zasedání  Zastupitelstva 

obce Helvíkovice, které se koná 
v pátek 26.10.2007 od 19.00 hodin 

v sálku obecního úřadu.
 Program: 1. Zimní údržba komunikací
  2. Různé

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Říjen 2007
Tomšová Marie, č.p. 2 83 let
Kalousová Marta, č.p. 60 83 let
Dvořák František, č.p. 103 65 let
Šafářová Eva, č.p. 32 76 let

Listopad 2007
Švábová Františka, č.p. 82 65 let
Planíková Květoslava, č.p. 139 71 let
Kudrová Hana, č.p. 96 84 let
Bednář Václav, č.p. 74 65 let

VZPOMÍNÁME
29.7. zemřela paní Jaroslava Ročková z č.p. 
87 ve věku 56 let.
Čest její památce!           VD
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O ČEM SE POVÍDÁ,O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍO ČEM SE MLUVÍ

O ČEM SE POVÍDÁ,O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍO ČEM SE MLUVÍ

PŘEČETLI  JSME ZA VÁS .......
Ve 34. čísle letošního AGROSPOJE byl na 

straně 11 uveřejněn článek napsaný preziden-
tem  AGRÁRNÍ KOMORY ČR Ing. Janem 
Velebou. Myslím, že článek obsahuje důležitá 
fakta o našem současném zemědělství. Vzhle-
dem k tomu, že se tato problematika dotýká 
i naší obce a života našich  občanů, uveřejňuji 
článek v přepisu v plném znění.

MVDr. Petr Šalanský, starosta

„KDE SKONČÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ?“
Jaké je české zemědělství, kam došlo 

a kam směřuje?
Odpovědi na tyto jednoznačné a pro odbor-

níka ne složité otázky se různí. Státní adminis-
trativa, respektive představitelé Ministerstva 
zemědělství si už řadu let nasazují růžové 
brýle a v podstatě bagatelizují a dezinterpre-
tují alarmující fakta. My, zástupci největší 
nevládní organizace, jejíž členové hospodaří 
na  dvou třetinách půdy, naproti tomu řadu 
let varujeme a upozorňujeme na jednoznačně 
nepříznivý vývoj.

Jaké jsou tedy výsledky českého zeměděl-
ství?

1. Vytrvale se snižuje objem klasické země-
dělské produkce a zpožďují se nové programy 
nepotravinářského využití zemědělství.

2. Ztratili jsme schopnost vytvářet zisk, ten 
je tvořen díky dotacím, o kterých víme, že po 
roce 2013 budou výrazně sníženy.

3. Zvyšuje se závislost na dovozu potravin.

Co se stalo po našem vstupu do EU?
Zdá se, že nevýhody převažují a že české 

zemědělství a zpracovatelský průmysl nevy-
užily trhu EU, ale trh EU využívá náš hospo-
dářský prostor. Má k tomu jedinečný nástroj, 
kterým jsou obchodní řetězce, které má majet-
kově pod kontrolou. Ty ovládají už téměř 80% 
maloobchodního trhu potravin a ve své poli-
tice uplatňují dva směry. Narůstající nákupy 
v domovských EU-15 a stlačování obchod-

ních cen od českých zpracovatelů. Výsledkem 
jsou narůstající dovozy potravin a také suro-
vin pro potravinářský průmysl ze zahraničí a 
snižování zemědělské a potravinářské výroby 
v ČR. Jako příklad uvedu dovoz vepřového 
masa z Rakouska. Za leden až květen letošní-
ho roku (tento článek byl napsán v červenci) 
jsme ho dovezli za 468 mil. Kč, ve stejném 
období v minulém roce to bylo za  270 mil. Kč 
a v roce 2004 (po vstupu do EU) za pouhých 20 
mil. Kč! Lze před těmito čísly nečinně mlčet? 
Samozřejmě, že za tohoto vývoje už nejsme 
soběstační ve většině potravin. Konkrétní čísla 
soběstačnosti z roku 2005 jsou následující:

• brambory 90,6%
• ovoce 50,0%
• zelenina 42,2%
• mléko 109,7%
• vepřové 80,7%
• hovězí 103,2% (letos bude pod 100%)
• drůbeží 89,3%
• vejce 95,6%
Soběstačnost je minulost.
Mimo mléka a obilí ztratila ČR soběstačnost 

ve všech potravinách, přičemž snižování sobě-
stačnosti se zvyšuje. V letošním roce k tomu 
přibude ještě cukr, který v přehledu chybí, 
kde se  staneme z někdejší evropské cukerné 
velmoci čistými dovozci. Vývoj je v rozporu 
se situací ve vyspělých zemích staré evropské 
patnáctky, které si soběstačnost hlídají a v něk-
terých případech vyrábí násobky své potřeby.

Jak tuto situaci řešit?
Podle mého názoru zašly věci příliš dale-

ko  pod pokličkou bagatelizace, dezinformací 
a zkreslování skutečného stavu, na kterém 
se podílela řada ministrů zemědělství, kteří 
se až pohříchu často střídají. Řešení tohoto 
stavu bude velmi obtížné. Nechci se pouštět 
do složitých úvah,  protože ten základní krok,  
jak nám českým zemědělcům a potravinářům 
pomoct je poměrně jednoduchý – kupovat 
české potraviny, dát jim přednost před těmi 
z dovozu. Je třeba vědět, že za každým pecnem 
chleba, kilem masa či kostkou másla vyro-
benou z našich domácích surovin je kousek 
obdělané krajiny a zaměstnaný člověk. A je 
třeba si vybrat, zda to bude naše krajina, náš 
člověk anebo třeba rakouská krajina a rakous-
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HISTORIE JMEN 
A PRANOSTIKY

ký člověk. Nehledě na to, že naše potraviny 
jsou většinou kvalitnější, je možné dohledat 
jejich původ atd. Jsou i čerstvější – mléčné 
výrobky minimálně o 48 hodin. Jsou i zdra-
vější, protože používáme o polovinu méně 
chemie a o 40% méně hnojiv než zemědělci 
západní Evropy. 

Závěrem chci za české zemědělce spotře-
bitelům vzkázat: „Naše suroviny = super 
potraviny!“

Ing. Jan Veleba, 
prezident Agrární komory ČR          

  
V zápise z veřejného zasedání byla myl-
ně uvedena cena pozemku na parkoviště 
u hřbitova. Pan Jiří Matyáš, č.p. 147 nabí-
zí obci celý pozemek za cenu 1 Kč. Chybně 
bylo uvedeno, že 1 Kč stojí 1m2. Za omyl 
se panu Matyášovi omlouváme.

Ludmila Dvořáková
místostarostka

Ohlédnutí za „Uspáváním broučků“ 
nebo-li BROUČKIÁDOU.

Letos pod příslibem pěkného počasí až do 
konce září a hrozícího brzkého nástupu zimy, 
jsme tuto akci pro děti sukutečnili o měsíc dří-
ve.

Počasí nás však zradilo a skutečně nám 
nepřálo, což mělo vliv i na účast dětí i rodi-
čů. Přesto, že jich bylo oproti loňsku méně 
Broučkiáda se vydařila. Jen některé maminky 
nahlížely do taštiček svých dětí s nespokoje-
ností, že jejich obsah neodpovídá vloženému 
startovnému t.j. 20 Kč. Jenže dát dětem cuk-
rovinky za 20 korun nebylo naším cílem. To 
si mohly zajít přímo do Konzumu a koupit si 
je. Naším cílem bylo připravit dětem příjemný 
podvečer vyplněný soutěžemi, překvapením 
ve formě divadelního představení a dát jim 
možnost pobavit se a zatančit si na diskotéce.

Tento cíl se nám podařilo splnit díky pod-
poře mnoha našich poluobčanů a místních 
podnikatelů. Upřímné poděkování patří p. 
Ročkovi, který bezplatně zapůjčil prostory 
k uskutečnění této akce, manželům Smeta-
novým za poskytnutí limonády, kterou měly 

děti po celý večer zdarma, fi rmám Marek ZT a 
SET servis Šiffel, Klubu První pomoc a SRPŠ 
při MŠ za drobné dárky, které dětem předávali 
broučci za soutěže. Poděkování patří i všem 
našim spoluobčanům, kteří se na zajištění celé 
akce podíleli, ať už jako broučci, kteří věno-
vali svůj volný čas přípravě kostýmů a sou-
těží, nebo ostatním, kteří grilovali kuřata, či 
zajišťovali občerstvení nebo diskotéku.

Startovné, na kterém bylo vybráno 1160 
Kč bylo použitou na úhradu části divadelní-
ho představení a zbytek 440 Kč doplatil Klub 
žen.

A tak příště se raději nedívejme tolik do 
tašek, ale spíš do spokojených zářících očí 
našich dětí.

Ludmila Dvořáková

4. října má svátek FRANTIŠEK,
nebo také Franta, Frantík, Fanoušek, Francek.

Jméno je italského původu, nosí jej celkem 
153 917 obyvatel. Pochází od svatého Františ-
ka z Asissi (rozeného Giovanni Bernardone). 
Toto jméno je tedy původně přezdívka. Protože 
asisský chlapec se lehce naučil francouzsky 
(potřeboval to jeho otec, bohatý obchodník, 
pro svou korespodenci s Francií), nazval ho 
otec v žertu „Francouzek“, italsky Francesco. 
A s tím jménem, ač pokřtěn Jan, zůstal už spjat 
po celý život.

Pranostiky: 
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden vel-

mi studený.
Třetího října bouře a louže, třináctého sníh 

a rampouch.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvního deště, po 

tolik dnů bude i v zimě pršeti.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se 

přikrade.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima 

stálá.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
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5. října má svátek ELIŠKA, 
nebo také Ela, Elinka.

Jedná se o českou variantu původem heb-
rejského jména Alžběta, které jak si možná 
vzpomenete znamená „můj Bůh je přísaha“ 
nebo také „bohu zasvěcen“. Jeho anglickou 
podobou je Elise či Eliza, zkrácením odvozeno 
od Elizabeth.

Podle jiných výkladů jde o jméno příbuzné 
se jménem Isabela vycházejícího ze jména bib-
lické Izabel a to můžeme přeložit jako „krás-
ná“.

Pranostiky:
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá 

a dlouhá zima.

15. října má svátek TEREZA, 
nebo také Terezka, Terka, Terinka, Terezička.

Tereza je řecké jméno nejasného původu. 
Bývá spojováno s ostrůvkem Théra v Egej-
ském moři, který byl takřka zničen výbuchem 
sopky a může mít souvislost s bájnou Atlan-
tidou. Další vysvětlení je z řeckého slova „te-
resis“, tedy záštita, ochrana. Základem toho 
jména může být také „theros“ – horko,vedro, 
léto.

Nejznámější nositelkou toho jména byla 
například svatá Tereza. Svou činnost a bohaté 
myšlenky zachytila v řadě literárních děl. Díky 
tomu byla tato žena zařazena mezi církevní 
učitele. Dalšími významnými nositelkami 
zmíněného jména byly panovnice Marie Tere-
zie a Matka Tereza, která vždy podala pomoc-
nou ruku chudým a nemocným.

Pranostiky:
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
Suchý Havel (16.10) oznamuje suché léto.
Teplý říjen, studený listopad.

3. listopadu má svátek HUBERT, 
Hubertek.
Jméno je germánského původu, vzniklo ze 

slova Hug(u)berath, které znamená, že jeho 
nositel je „duchaplným člověkem“.

Svatý Hubert byl spojován s podobným pří-

během jako Svatý Eustach, který byl umučen 
roku 118.  Do našich zemí byl kult Svatého 
Huberta zaveden ve druhé polovině 16. století 
německou šlechtou. Žil asi v letech 656-727 
našeho letopočtu. V mládí vedl prostopášný 
život a byl vášnivým lovcem. Po spatření jele-
na se zlatým křížkem mezi parožím zanechal 
nezřízeného života a vstoupil do kláštera, poz-
ději se stal biskupem. Po smrti byl prohlášen 
světcem a patronem lovců. O největší rozší-
ření jeho kultu se zasloužil hrabě F.A. Špork, 
s jehož jménem je spojen i rozvoj parforsních 
honů.

Pranostiky:
V listopadu příliš sněhu a vody, to známka 

příští neúrody.
Jak na vše svaté, tak měsíc po nich.

11. listopadu slaví svůj svátek 
MARTIN, 
nebo také Martínek, Marťa, Marťoušek.

Jméno je hebrejského původu. Je odvozeno 
od římského boha války Marta. Martin proto 
znamená „bojový válečník, Martovi zasvěce-
ný, Martovi oddaný, Martovi náležející“.

Pranostiky:
Je-li na Martina mlha, přijde mírná zima.
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde 

o svatém Martině se vší mocí.
Zůstane-li listí až do Martina na stromech, 

čeká se dlouhá a tuhá zima.

ALŽBĚTA má svátek 19.11.
Jméno je hebrejského původu (z hebr. Eli-

šebáh, resp. Elišewah). Jmenovala se tak 
jednak manželka Áronova, jednak Zachariá-
šova manželka, matka Jana Křtitele, doslova 
znamená „Bůh je má přísaha“, popřípadě též 
„bohu zasvěcená“.

Domácí podoby : Běta, Bětuška, Ela, Eliška, 
Lízinka, Bety a jiné.

25. 11. má svátek KATEŘINA 
– pro svou neobyčejnou vzdělanost se stala 

patronkou univerzit, knihoven a fi lozofi e.
Jméno je řeckého původu (z řeckého katha-

ros), vykládá se jako čistá, cudná, mravná.
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Kateřina Alexandrijská pocházela z vážené-
ho rodu v egyptské Alexandrii. Byla to nejen 
neobyčejně krásná, ale prý i vzdělaná žena. 
Znala názory řeckých a římských fi lozofů, čet-
la antickou poezii a literaturu.Nejbližší jí však 
bylo křesťanství. Podle legendy vyzvala samot-
ného císaře Maxmiliána, aby se zřekl pohan-
ství. Svou neobyčejnou výmluvností dokázala 
obrátit na křesťanskou víru jeho rádce a slu-
žebníky. Když se o tom císař dozvěděl, nechal 
ji zavřít do vězení, zbičovat a mučit na kolech. 
Byla sťata mečem roku 307.

Na den svaté Kateřiny platil zákaz pracovat 
se vším, co mělo kola. Protože se blížila postní 
adventní doba, konaly se o kateřinském svátku 
tancovačky, na nichž si ženy mohly výjimečně 
vybírat tanečníky, platit hudbu a občerstvení. 
Zábava trvala někdy i do rána, protože se lidé 
chtěli před dlouhým adventem pořádně vydo-
vádět.

Domácí podoba: Katka, Káča, Katynka, 
Kity, Káťa.
Pranostiky:

Pokud nepřijel svatý Martin na bílém koni, 
dá se předpokládat, že svatá Kateřina přijde 
bíle oděná.

Kateřina po ledě, bude Štěpán chodit po 
blátě.

Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.

ONDŘEJ, nebo také Ondra, Ondrášek, An-
drej slaví svátek 30. listopadu. 
Jméno je řeckého původu (z řeckého Andrea), 
znamená mužný, statný, odvážný.

Ondřej byl vrstevníkem Ježíše a pocházel 
z Besaidy v Galilei.V mládí žil se svým mlad-
ším bratrem Šimonem, který byl později znám 
jako apoštol Petr. Bratři si vydělávali jako ry-
báři. Ondřej se později stal učedníkem Jana 
Křtitele. Kolem roku 60 v období vlády Nera 
ho místodržitel v řeckém Patrasu nechal za-
tknout. Chtěl, aby obětoval římským bohům. 
To Ondřej odmítl a jeho odpor znamenal roz-
sudek smrti. A tak byl 30.11. roku 60 nebo 62 
v Patrasu ukřižován.
Pranostiky:

Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.

Připravila L.Dvořáková

ŽENY STŘEDNÍHO 
A STARŠÍHO VĚKU, přijďte mezi nás!!!
Opusťte jeden den v týdnu televizní seriály 
a udělejte něco pro své zdraví.
Pravidelné zdravotní cvičení při hudbě je 
každou středu a začíná 10. října v 19.30 
hod.
Zdravotními cviky zpevňujeme, posilujeme 
a protahujeme svalstvo celého těla, příjem-
ná hudba vytváří dobrou náladu.
Těším se na Vás

L.Dvořáková

CVIČENÍ MLADŠÍCH ŽEN
Po roční přestávce začínáme ve čtvrtek 
11.10. od 19,30 h v nové tělocvičně opět 
protahovat svá těla. Spojíme různé prvky 
pohybu (rehabilitační cvičení, aerobic, 
taneční prvky) s příjemným povídáním 
o zdravém pohledu na život. Přijďte mezi 
nás.

Monika, Dana, Marta, Věra, Monika

ZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCI



7

 
Myslivecké sdružení DUBINA Helvíkovice 

– Kameničná pořádá
v sobotu 1. prosince   

TRADIČNÍ POSLEDNÍ LEČ.
Bohatá tombola, myslivecká kuchyně, 

prodej jídel přes ulici.
Předprodej vstupenek s místenkou 
od pondělí 19. listopadu u p. Béni

Připravujeme : 

Na neděli 26.prosince od 16 hodin

 
v kapli sv. Antonína.

Kostel s vystaveným betlémem 
bude pro veřejnost otevřen od 15 do 17 h.

Na 28. prosince  
POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH 

a vánočním punči.

Na 28. prosince 
KUCHAŘSKOU SOUTĚŽ 

„O ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY“.
Soutěž bude, již tradičně, 
probíhat ve 2 kategoriích.
I. kat.: Bramborový salát

II. kat.: Zelňačka
Podrobné propozice budou zveřejněny 

v příštím čísle Helvíkovického zpravodaje.

Obecní knihovna informuje:
Horké léto je pryč, pomalu zase přicházejí 
dlouhé večery trávené doma v teplém křes-
le. Zpestřete si je třeba dobrou knihou.
Máme nyní přes 80 nových knih pro dospě-
lé i dětských.
Přijďte si vybrat.

 Knihovna je otevřena každou středu
 od 15:30 do 17:00 hodin

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KDO SE PODÍLELI!
Děkuji touto cestou všem spoluobčanům a všem 
ostatním zúčastněným, zejména všem členům spolků 
v naší obci, za obětavou práci při přípravě a při prů-
běhu koncertu EVY A VAŠKA. Mé poděkování Vám 
patří zejména proto, že naše obec byla vzorně reprezen-
tována lidmi, kteří se umí v pravou chvíli zodpovědně 
a obětavě postavit k práci při kulturní akci, která 
svým dosahem překročila hranice obce a jejíž rámec 
výrazně překročil velikost doposud pořádaných kul-
turních akcí. Myslím, že opakování něčeho podob-
ného nás již nemůže v budoucnu minout. Byla by to 
velká škoda. Jen směle znovu do toho! 

MVDr. Petr Šalanský, starosta   

Obecní úřad Helvíkovice zve  občany 
na již tradiční

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU,

            které se koná počátkem doby adventní 
tj. v neděli 2. prosince 2007 od 16 hodin.

Program :
 1/ kulturní vystoupení
 2/ občerstvení 
  – bramboráky, svařené víno, grog

DRAKIÁDA
se koná ve středu 17.10.2007 

od 16.00 hodin. Sraz u MŠ v Helvíkovicích.
Těšíme se na vás

Mateřská škola a První pomoc
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Pozvánka na Dny otevřených dveří 
občanského sdružení Fitmin, 

které se uskuteční ve dnech 20. a 21. 10. 2007
na farmě Poplužní Dvůr v Helvíkovicích

Program:           
Sobota 20.10.
Zkoušky a soutěže v ovládání ovcí ovčáckými psy
od 9 hod. prezence soutěžících, od 9,45 hod. ofi ciální zahájení akce 
od 10 hodin zkoušky vloh ZVOP, po jejich skončení (bude záležet na počtu přihlášených) 
se bude pokračovat soutěží Trial v pasení ovcí prvního a druhého výkonnostního stupně 
„O pohár Fitmin“. 
O přestávkách a na závěr akce budou organizovány prohlídky vnitřních prostor psince, ov-
čína a stáje pro koně, ukázky práce ovčáckého psa s indickými běžci (zvláštního plemene 
kachen) a ukázky agility (kynologického sportu, ve kterém nedávno členka našeho kynolo-
gického kroužku Fitmin Dana Vítková s fenou Dumby získala titul Mistr ČR a před několika 
lety i titul Mistr Evropy mládeže).

Neděle 21.10. 
Aukce beranů a setkání chovatelů plemene Texel
Od 8 hod. prezence a příjem zvířat, od 9,45 hod. ofi ciální zahájení akce 
Od 10 hod. klasifi kace beranů. Posuzovat bude Ing. Vít Mareš. Po skončení klasifi kace bude 
následovat aukce beranů. 
O přestávkách a na závěr akce budou organizovány prohlídky vnitřních prostor psince, ovčí-
na a stáje pro koně, ukázky práce ovčáckého psa s indickými běžci a ukázky agility.

Akci podpořili: Dibaq a.s., Border collie club ČR, Texel klub ČR a některé místní fi rmy.
Diváci jsou vítáni. Občerstvení zajištěno.
Podrobnější informace sdělí: Radko Loučka, Fitmin o.s., Helvíkovice 90, tel. 465 676 084,
mobil 608 552218, nebo 0603 888362, fax: 465613 267, E-mail: loucka@dibaq.cz.
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KOUPÍM 
POŠTOVNÍ ZNÁMKY, 

celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti, 

nejvyšší možné ceny.
 Informace na tel.: 724 229 292.


