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NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI
ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY
OBYVATELE A CHALUPÁŘE
ročník XII

Zářijové listy

číslo 9
září 2007

Drakiáda V sobotu 20. října se uskuteční 3. ročník Drakiády. Sraz
draků je v 15 hodin u Obecní hospody,odkud se společně
přesuneme na pastviny. Soutěží se v nápadu, délce a výšce letu.
Hasiči V sobotu 6. října proběhlo v naší obci podzimní kolo
soutěže mladých hasičů. Braného závodu se zúčastnilo celkem 42
družstev z různých koutů našeho okresu. Na 5-ti členná družstva
čekala asi dvoukilometrová trať, na které všichni členové plnili
jednotlivé disciplíny jako je střelba ze vzduchovky, poznávání
techniky, topografie, vázání uzlů a zdravověda. Naši obec
reprezentovalo družstvo pod vedením pani M. Svobodové ve
složení Jan Matyas, Jan Přibyl, Kuba a Pepa Hlavatí, Anna
Víchová a náhradník Jan Vích. Hodnocení této soutěže bude jako součást jarního kola,
které se uskuteční také u nás.
Oprava cest Během minulého měsíce jsme zakoupili frézovanou drť na opravu cest na
Tikovech, Bertoldce a Libíně. Po dohodě s obyvateli si cesty opravili svépomocí již na
Tikovech i Bertoldce, oprava Libínské cesty ( osadou dolů ) proběhne v tomto měsíci.
Během této opravy bude cesta osadou uzavřena.

Od 1.října nový model lékařské pohotovosti
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo 13. září 2007 novou podobu
lékařských pohotovostí. Moderní a kvalitnější službu budou zajišťovat čtyři oblastní
nemocnice v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově a Fakultní
nemocnice Hradec Králové. Uzavření sedmi pohotovostí odsouhlasili krajští
zastupitelé, kteří navíc sjednotili ordinační dobu. Pohotovosti budou fungovat pro
stavy odkladné péče v době, kdy není lidem dostupný praktický lékař, tedy o
víkendech a o svátcích od 8.00 do 20.00 hodin. Před návštěvou pohotovosti
doporučujeme konzultovat stav na telefonu 841 155 155 ( za cenu místního
hovorného ). Linka funguje 24 hodin denně a je již v provozu.
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