	Moravskoslezský kraj
8. března 2012 - Krajské shromáždění KB-MS
opět v budově odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MM Ostravy 6. patro 

od 15:00 h prezence občerstvení, zahájení schůze v 16:00 h
  
	Tento článek se k vám dostane v půli února a to je již nejvyšší čas na připomenutí, že v následujícím měsíci máme opět „Krajské shromáždění“ KB-MS a opět se bude konat v zasedací místnosti Magistrátu města Ostrava ul. 30.dubna. Zveme všechny členy KB k návštěvě, jistě bude také nějaké občerstvení. Prezence bude od 15:00 hodiny, oficiální zahájení pak v 15:30 hodin.
	Je to už skoro půl roku, tedy od září naši členové krajského výboru ve vzájemné spolupráci vyhotovují žádosti o dotace a jiní současně rok a agendu našich prostředků ukončují. Na krajském shromáždění bychom již měli mít představu jak se nám bude v roce 2012 dařit a jaké způsoby péče o naše bolístky si budeme moci dopřát prostřednictvím KB-MS. 
V březnu 2012 budou slavit kulaté a půlkulaté narozeniny naši členové: Ing. Brojáč Přemysl a Bronislava Drobiszová - GRATULUJEME! 
Mnoho článků si můžete najít na www.bechterev.webpark.cz  
							Miroslav Šmecko –  předseda krajského výboru KB-MS
							tel: 775 238 042      E-mail:  kb-ms@volny.cz 
Rekondice:	
	Jako v letech minulých, tak i v roce letošním budeme mít snahu zajistit víkendový pobyt na hotelu Odra v Ostravici, kde už jsme domluvili i termín 18. až 20. 5. 2012. Dále hipoterapii v Jakartovicích na Opavsku a v Lázních Darkov. Naše rekondice a jejich cena se i v letošním roce budou odvíjet především dle výsledků našich žádostí o dotace.
	Rok 2012 - podzimní 6.denní rekondiční pobyt v Turčianských Teplicích bude v termínu 23.9 až 29.9. 2012. Je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů a všichni mají stejné podmínky. Varianty ubytování a stravování zveřejněné pro jarní pobyt budou obdobné jako v termínu jarním (viz lednový a únorový časopis). Tyto varianty ještě připomeneme ve chvíli, kdy budeme znát i výsledky našich žádostí o dotace.
Rekondice  TT jarní 22.4. - 28.4. je v této chvil již uzavřen.
							Jiří Smilek –  člen krajského výboru KB-MS
							tel: 731 552 835,  E-mail:  kb-ms-rekondice@volny.cz
	



