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Sběr vzorků
na 5.Česko-Moravský košt slivovice
Vážení přátelé, kamarádi. Dne 3.3.2012 proběhne
v kulturním domě v Havlovicích již 5.ročník ČeskoMoravského koštu domácích pálenek a likérů.
A proto vás upozorňujeme, že jsme zahájili
SBĚR VZORKŮ . Zanechávejte je prosím na
sběrných místech- OÚ Havlovice nebo v palírně
v Novém Městě nad Metují. A nebo kontaktujte určené osoby Z.Mencla tel.774 854 079 nebo J.Možiše 732 191 411 a odběr
dohodneme individuálně. Na jeden vzorek postačí 0,33l pálenky či
likéru.
Degustace a hodnocení proběhne 25.2.2012 proškolenými
degustátory z Čech i Moravy a vše samozřejmě absolutně anonymně.
V loňském roce hodnotila tato odborná komise více než 350 vzorků.
A věříme, že se nám jich na ročník letošní povede shromáždit ještě
více a zachováme tak vzrůstající tendenci.
Samozřejmě, že i v letošním roce bude naše akce provázena
bohatým folklórním programem a jen připomínáme,že část finančního
výtěžku z této akce bude opět předána na dobročinné účely.
Za darované vzorky děkuje a na setkání se těší

pořádající

SPOLEK PŘÁTEL ČS. a MOR .FOLKLÓRU

HOŘIČSKÉ ZLATÉ STRÁNKY
Z dostupných nebo poskytnutých informací jsme
připravili následující abecední přehled podnikatelů a
nabízených služeb na území naší obce a jejich místních
částech.
příjmení/název firmy

jméno

popis služby

telefon

Berka

Jaroslav elektroinstalační práce

608 634 205

Čapkův statek (Chlístov)
Čech ml.

ubytování
Miroslav autoklempířství

Česká pošta, s.p.
Gabriel

Josef

Gabrielová

Anna

Grosspitschová

Alena

Chobotská

Jolana

Janisch

Karel

Jindrová

Alena

lékárna (Nová lékárna)
Lendel

Sergej

LUBEGOR company s.r.o.

491 491 354 www.capkuvstatek.cz
736 157 863

poštovní služby

491 491 991 www.ceskaposta.cz

autoopravna
ubytovací služby, výroba
košíků z PEDIGU

491 491 209

autodoprava
sportovní a rekondiční
masáže
zednické práce, obklady,
dlažby
šití textilních výrobků, drobné
opravy oděvů
prodej léků a potravinových
doplňků

491 491 209
491 491 193
724 291 159
776 069 534
776 591 515

www.kanafasek.cz

732 887 785

www.lekarna-in.cz

broušení skla
774 111 639
internetové obchody s
oblečením (lze osobní odběr) 498 100 618 www.obleceni-pro.cz

Mackovič, MUDr.

Jaroslav praktický lékař

498 100 450

Možíš

Vojtěch stavební práce

603 905 353

MIPA s. r. o.

prodej potravin

774 913 764

Obecní hostinec

hostinské služby

774 784 318

Řezníček

Zdeněk autoopravna

ROGALLO (Jar.Jirásek)

Tylš
Vik (Křižanov)
Vila Barbora
Vít (Křižanov)
ZD Dolany, stř.Hořičky
ZD Dolany, stř.Hořičky

491 491 259

penzion, prodej obuvi
491 491 900
www.rogallo.cz
prodej a montáž interiérových
a vchodových dveří
773 900 900 www.dvere-okna.org

ROGALLO (Jar.Jirásek)
Rudišová

internet

Květa

dámské kadeřnictví, holičství
zámečnické práce,
Josef
kovovýroba
autodoprava, práce se
Václav zemními stroji
ubytování a stravování,
svatební hostiny, firemní akce
taxislužba-autodoprava,
Miloslav přeprava osob, zásilek
nákladní autodoprava, zemní
práce, prodej PHM
dodávky vazeb, pořez,
palivové dřevo

491 491 393
608 233 182
777 022 730

www.vizep.cz

491 420 724 www.vilabarbora.cz
608 527 176
491 491 201

www.zddolany.cz

491 491 119

www.zddolany.cz

Henry Ford svého času pravil: „Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na
reklamu.“ Přehled ve zpravodaji i na webových stránkách obce je dokonce zdarma, a tak nic
nebrání zájemcům v zaslání nebo aktualizaci údajů.
(mn)

