LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2015 – 2016 XIV. ročník
Výsledky v 8. kole – 15.4.2016:

Dne 25.4.2016 otevíráme nové jednatelství České pojišťovny,
a.s. ve Frenštátě pod Radhoštěm. Sídlo jednatelství je na
Tyršové 949 (vedle autobusového uzlu a vedle Městské policie).

Doufáme, že Vám budeme moci velmi rychle a odborně pomoc při řešení
pojištění nemovitosti, domácnosti, bytů, úrazovém pojištění, životní pojištění,
pojištění aut, poradit s investováním a při řešení pojistných události.

ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (317)
2. místo – Gilarová Ilona (278)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (472)
2. místo – Koudelák Jaroslav (431)
3. místo – Jurek Stanislav (411)
4. místo – Vraník František (276)

Výsledky po 8. kole
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (1912)
2. místo – Gilarová Ilona (1749)
3. místo – Špačková Petra (1580)
4. místo – Špačková Jana (1546)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (2854)
2. místo – Jurek Stanislav (2559)
3. místo – Koudelák Jaroslav (2523)
4. místo – Matúš Miroslav (2220)
5. místo – Vraník František (1706)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 9. kolo – 6.5.2016 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Pondělí :
Úterý:
Čtvrtek :

Otevírací doba:
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00-12,00

13,00 – 17,00
13,00 – 17,00
13,00 - 17,00

Ostatní hodiny dle objednávky na tel. č. 774886150 Otilie Kudělová
*****************************************************************

Otevírací doba-Víceúčelové hřiště
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

15 – 20 hod
15 – 20 hod
15 – 20 hod
15 – 20 hod
15 – 20 hod
15 – 20 hod
9 – 20 hod

Za nepříznivého (deštivého, studeného) počasí ZAVŘENO
Tenis možno hrát denně i v dopoledních hodinách (nutno však objednat
minimálně 1 den předem) objednávky na tel. 739 880 862
***********************************************************

Den dětí 2016: Putování s Večerníčkem
Koná se v sobotu 28.5.2016 na víceúčelovém hřišti Lichnov.
Program: 14:00 - prezence
14:30 - 16:30 soutěže
17:00 - vyhlášení vítězů, doprovodný program
Po celou dobu bude pro všechny ZDARMA otevřená
lezecká stěna.
Děti v kostýmu jakékoliv postavičky z Večerníčku
mají vstup zdarma, ostatní 10,-Kč. Podrobnosti na
samostatných plakátech nebo na www.tojstoraci.cz

SDH Lichnov - odborné cvičení
Ve středu 20. dubna 2016 se naše jednotka sboru dobrovolných hasičů v
Lichnově zúčastnila odborného cvičení. Šlo o společné taktické cvičení složek
integrovaného záchranného systému (IZS) Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Jednalo se o záchranu osob z výšky. Kolem čtvrt na deset obdržela jednotka SMS
zprávu, že na lanovce vedoucí z Ráztoky na Pustevny uvízlo 100-130 osob.
Jednotka vyjela v počtu 4 osob na místo zásahu. Po příjezdu do Trojanovic bylo
provedeno rozdělení jednotek do jednotlivých úseků zásahu. Společně s JSDH
Kunčice pod Ondřejníkem jsme byli vysláni do 1. úseku, který byl definován 1. až
5. sloupem lanovky. Vybaveni zdravotnickým materiálem jsme společně s
velitelem úseku vyrazili k 5. sloupu. Po cestě k němu jsme monitorovali terén a
počet osob, které uvízly na lanovce. Na konci našeho úseku již čekaly lezecké
týmy Horské služby, provozovatele lanovky a HZS Opava. Tyto se vydaly po
sloupě směrem nahoru a po vodících lanech k uvízlým osobám. Figuranty
představovali studenti Hotelové školy z Frenštátu pod Radhoštěm a Střední
zdravotnické školy ve Zlíně. Záchranáři postupně pomocí sedaček spouštěli
jednotlivé osoby dolů. Zde jsme zajišťovali bezpečné přistání zachraňovaných
osob, první zjištění jejich zdravotního stavu a po té v malých skupinkách
transport směrem dolů ke shromaždišti. Jednotlivé činnosti byly prováděny pod
pečlivým dohledem profesionálních hasičů. Celá akce trvala kolem dvou hodin a
podílelo se na ní více jak 100 profesionálních a dobrovolných hasičů, včetně
speciálních lezeckých týmů z HZS Moravskoslezského a HZS Zlínského kraje, čtyři
desítky příslušníků Policie ČR, dvě posádky Zdravotnické záchranné služby
Moravskoslezského kraje, Horská služba Beskydy a záchranný tým provozovatele
lanové dráhy. Cvičení se postupem času měnilo v opravdový zásah, protože díky
nepříznivému počasí a nedostatečnému oblečení figurantů došlo k podchlazení 5
osob. Studentky byly ihned předány do péče záchranářů. Pro zajímavost lanová
dráha na Pustevnách je dlouhá 1637 m a překonává převýšení 400 m. Tato
lanovka je v provozu od roku 1987 a nahradila původní lanovku z roku 1940.
Celá akce přinesla řadu poznatků a zkušeností. Přejeme si, aby nebyl takovýto
zásah nutný i v reálu.

****************************************************************

Zkoušky vloh loveckých psů
pořádá dne 8. 5. 2016 na myslivecké chatě Lichnov MS Lichnov - Bordovice ve
spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou.
Program:

8. 00
Slavnostní zahájení za účasti trubačů
8. 30 - 14. 00 Zkoušení psů v loveckých disciplínách
15. 00
Slavnostní vyhlášení výsledků zkoušek

Přijďte se podívat na tuto kynologickou akci, která je pořádána poprvé
v historii našeho MS. Po celou dobu zkoušek bude zajištěno občerstvení na
chatě v Lichnově.
Srdečně zvou myslivci

