
 
 

Oznámení o době a místě konání voleb 

Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční v pátek 17.10.2008 od 

14,00 do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin.  

Ve volebním okrsku č. 1- Horka je volební místnost v místní knihovně 
v obecním domě. Ve volebním okrsku č. 2 –Nedaříž je volební místnost 
v kulturním domě. Nezapomeňte sebou platný průkaz totožnosti (občanský 

průkaz, cestovní pas). 

Sběr nebezpečného odpadu 

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v našich obcích v neděli 19.10.2008. 
Jako každý rok bude sběr prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou 
sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu: na Horkách na 
parkovišti v 10,10 – 10,20 hod., v Nedaříži u požární zbrojnice  v 13,40 – 13,45 
hod. Co všechno se přijímá je uvedeno na letácích na úředních deskách na 

Horkách i v Nedaříži i na internetu v odkaze „aktuality“. 

Sběr železného odpadu 

Sběr železného odpadu bude zajištěn v pátek 17.10.2008  u nových garáží 
požárních vozidel v Nedaříži, kde bude umožněn přístup ke kontejneru od 

16,00 do 18,00 hodin. 

 Sběrný box 

Obec objedná  sběrný box na drobná vyřazená elektrozařízení a baterie 
(mobilní telefony, rychlovarné konvice, holicí 
strojky,toustovače,klávesnice,kalkulačky,vrtačky a další). Bude umístěn na 
chodbě v obecním domě vedle dveří na poštu. Dodací lhůta boxu je cca 1 

měsíc. 



Místní knihovna 

Tímto Vás chceme pozvat do naší místní knihovny, která je umístěna 
v obecním domě na Horkách, vchod vedle pošty. Knížky Vám ochotně 
zapůjčí paní Hylšerová každý první a třetí pátek v měsíci od 15 do 16 hodin. 
Okresní knihovna v Semilech dodává výměnným fondem do naší knihovny 
nové knížky, které bude pravidelně obměňovat. Je možné i objednat   
zapůjčení konkrétního titulu ze Semil prostřednictvím knihovny na Horkách. 

Těšíme se na naše čtenáře. 

 

Setkání důchodců 

Kulturní komise připravuje na sobotní odpoledne 15.listopadu 2008 od 13 
hodin tradiční setkání důchodců v kulturním domě v Nedaříži s občerstvením, 

promítáním i hudbou. 

Něco z činnosti dobrovolných spolků 

Hasičský sbor Nedaříž 

V květnu proběhla soutěž jarního  kola podkrkonošského poháru pro děti a 
velmi dobře se zhostili i jarního kola okresní soutěže hry Plamen . V červnu 
pomáhali zajistit zdárný průběh oslav 150tého výročí železniční trati Jaroměř – 
Horka u Staré Paky a uspořádali pěkný dětský den. Na srpen připadla velmi 
napínavá noční hasičská soutěž za osvětlení závodní dráhy pouze loučemi. 
V září proběhlo podzimní kolo podkrkonošského poháru dětí. Na listopad 
chystají tradiční vepřové hody a v lednu 2009 bude opět hasičský bál. Všichni 

jste srdečně zváni. 

Sokol Horka  

V sokolovně na Horkách bylo zahájeno cvičení žen  každé pondělí od 18 
hodin do 19 hodin. Cvičení je vhodné pro každý věk, nestyďte se přijít mladá 

děvčata i babičky! Sebou si vezměte podložku nebo ručník  a boty na přezutí. 

 Horečtí fotbalisté odehrají v podzimní části na domácím hřišti ještě  zápas v 

sobotu 25.10.2008  se Zálesní Lhotou. Přijďte fandit! 

Další akce v sokolovně se chystají na zimní měsíce. A to: Zimní turnaj v malé 

kopané trojic. Tradiční vánoční sportovní den. Únorový sokolský ples. 



Děti, přijďte si hrát! 

Dětský klubík u Hanušů opět zahájil svoji činnost každou středu od 15,30 do 18 
hodin (cvičení a hraní, povídání, kreslení umění a tvorba). Program 
středečních odpolední je vyvěšen na nástěnce v chodbě obecního úřadu. 

Více informací na tel. 603260253. 
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