KLUB ŽEN INFORMUJE
PLÁN ČINNOSTI KLUBU ŽEN NA ROK 2012

"Pro činného člověka není žádný den dlouhý"(Seneca)
Ženy se pokusí obnovit ČARODĚJNICKÝ DEN 28.4.2012. SPORTOVNÍ DĚTSKÉ ODPOLEDNE ke dni dětí 2.6.2012. Konec
prázdnin tradiční FOTBAL V SUKNÍCH 25.8.2012. Zakončení léta TRAMPSKÉ DOZVUKY 6.10.2012
Krátký přehled připravovaných akcí klubu žen je nutno doplnit o plánovaný výlet nebo muzikál a o účast a podporu akcí
připravených jinými organizacemi.
"Práce od nás zahání tři velké nepřátelé: nudu, neřest a nouzi."(Voltaire)
Předem děkujeme za Vaši podporu, budeme se na Vás těšit.
Lopourová Věra

HRY BEZ KATASTRU
18.2.2012 to je ten den, kdy jsme z Budislavi vyrazili ven, do Přívratu na náves zasoutěžit si jen. Družstvo bylo v tomto složení
Lopourová Věra, Kopecká Marie, Kopecký Tomáš, Kulhavý Václav ml. a Chadima Milan. V předpokládaných disciplínách v základní
části s názvem první soutěže " PRASE POČKÁ TEĎ, SEŠ NA ŘADĚ TY! jsme po urputném snažení dostat se do finále skončili na
17. místě z 28 družstev. Postupně a pomalu šplháme k výšinám.
Jubilejní 40.HBK se nám nad očekávání podařilo bez újmy na zdraví zvládnout a i s nesplněným úkolem konečně vyhrát jsme se
vrátili domů. Děkujeme za podporu obecnímu úřadu, starostovi Luboši Šplíchalovi za fyzickou podporu přímo v dění her Zdeňku
Lopourovi, Anežce Horákové a Terezce Kopecké.
Lopourová Věra

MAS LITOMYŠLSKO INFORMUJE

5. výzva k předkládání žádostí o dotaci
Dne 1.12.2011 jsme vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Výzva byla určena pro obce, svazky obcí, zájmová sdružení,
církve, neziskové organizace, zemědělce a podnikatele. V této výzvě jsme zaznamenali doposud nejvyšší zájem žadatelů. Od září
2011, kdy jsme ohlásili možnost konzultací jednotlivých projektových záměrů, jsme v kanceláři MAS konzultovali 30 projektů různého
zaměření. Nakonec bylo v termínu pro příjem žádostí přijato 21 žádostí o dotaci, 20 žádostí o dotaci bylo předáno hodnotitelům k
hodnocení. Vzhledem k finanční alokaci, která činí pro rok 2012 4.089.657,- Kč, bylo možné navrhnout k finanční podpoře 12 žádostí
o dotaci. Od 5. března jsou zveřejněny výsledky 5. výzvy na internetových stránkách MAS Litomyšlsko – www.mas-lit.cz.

Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko
Na podzim roku 2011 jsme vyhlásili soutěž MAS Litomyšlsko, ve které hodnotíme
venkovské mateřské školy v regionu MAS Litomyšlsko. Hlavní myšlenkou
soutěže je ohodnotit nejlépe fungující mateřskou školu v regionu, která získá
finanční odměnu 10.000,- Kč věnovanou firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o.
Finanční odměnu získá i 2. a 3. místo. Předmětem hodnocení je úroveň vybavení
a poskytovaných služeb mateřských škol a výtvarný projekt, ve kterém paní
učitelky a děti vytvoří svou představu „Školky snů“. Součástí hodnocení bude také
fyzická kontrola v mateřské škole, kde bude zjišťovaný vztah pedagog – dítě. Do
soutěže se přihlásilo celkem 8 mateřských škol. Rádi bychom touto formou
informovali veřejnost, že se může zapojit do hlasování o nejhezčí výtvarný
projekt na internetových stránkách MAS Litomyšlsko www.maslit.cz/projekty nebo přímo v Kulturním domě ve vestibulu v obci Poříčí u
Litomyšle, kde budou výtvarné projekty vystaveny. Výtvarné projekty zde
budou vystaveny od 2.3.2012 – 31.3.2012 od 8.00 hod – 17.00 hod nebo při
akcích pořádaných v KD. V tomto termínu můžete také hlasovat na internetových
stránkách MAS Litomyšlsko. Věříme, že se zapojíte do této soutěže a podpoříte
tak úsilí zúčastněných mateřských škol.
Ivona Opletalová
ředitelka MAS Litomyšlsko o.p.s.

REKLAMA

Pedikérské a podiatrické služby
Dovoluji si Vám nabídnout služby z oblasti péče o nohy:
- přístrojovou / suchou, medicinální/ pedikúru – moderní ,bezbolestná /kuří oka,
zarůstající nehty/, vysoce hygienická, šetrná a zároveň velice účinná /např. u
ztluštělých
nehtů, vysokých otlaků a prasklin/ metoda ošetření nohou výbrusem a
odbroušením
frézkami
- klasickou / mokrou / pedikúru
- modelaci individuálních silikonových korektorů – vhodné při léčbě a prevenci
např.
vbočených palců, meziprstních kuřích ok aj.
- nehtová rovnátka / orthonyxie/ - v kombinaci s přístrojovým ošetřením velice
účinná
a bezbolestná léčba zarůstajících nehtů / rovnání nehtů/
-nehtovou protetiku – náhrady chybějících částí nehtů
- reflexologii chodidel, parafínové zábaly nohou
- modelaci termoplastických stélek do obuvi
- zdobení nehtů – laky, gel-laky, gelová „francie“, P-shine
- prodej přípravků pro ošetření kůže a nehtů nohou , hygienických
stélek a dezinfekčních filtrů a granulí do obuvi
- mobilní pedikúru , dárkové poukázky , poradenství
- péče o nohy při nemoci /diabetes, lupénka aj./
Ráda Vám pomohu a poradím!
Jana Andrlová, Osík 324
e-mail : pedikura.osik@seznam.cz

Více na stránkách www.pedikurajohanka.cz
tel.: 607 677 502 , 461 619 201
/do provozovny je bezbariérový přístup/

