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Největší úspěch
štěchovického sportu v historii.

Poprvé ve 100 letém trvání
štěchovické tělovýchovy dokázal
A tým fotbalového klubu
postoupit do čtvrté nejvyšší
soutěže v republice - divize.
Bude se rovnat soupeřům jakými
jsou Tábor, Strakonice,
Benešov, Slavie B, Bohemians B
a další. Je to obrovský a nečekaný
úspěch za který patří velký
dík především hráčům

a realizačnímu týmu,
ale i fanouškům a příznivcům
kteří náš klub po celou sezonu
podporovali.
Děkujeme FK za
skvělou reprezentaci
našeho městyse
v celorepublikové soutěži
Gratulujeme a přejeme
hodně úspěchu v nové soutěži.

Foto: Jan Vorka – facebook.com/fotoreportaze

Brigáda v Masečíně

VYŘEZÁVÁNÍ KŘOVIN

V sobotu 16. 4. se z iniciativy předsedy TJ Masečín, Petra Schejbala,
uskutečnila brigáda na odstranění křovinových porostů podle pravé
strany silnice z Masečína k autobusové zastávce Na Chrástkách. Porosty dlouhodobě snižovaly viditelnost projíždějícím řidičům. Nečekaným střetům s vybíhající zvěří pak bylo možné jen obtížně zabránit.
Brigádníci z řad sportovců, dobrovolných hasičů, myslivců a chatařů,
opatřeni vlastním nářadím, pak vymýtili a na hromady uložili různý
dřevní materiál z téměř kilometrového úseku. Ruku k dílu přiložil
rovněž starosta pan Čapek, který zajistil také občerstvení. Opékáním
vuřtů byla za slunečného dne zdařilá akce skončena.
JOSEF ZÁZVORKA

PRASATA OPĚT ŘÁDÍ
KOLEM KONTEJNERŮ,

někdy i uvnitř obce

Jistěže se v tomto případě nejedná o čtyřnožce, ale pouze o dvounožce, kteří s tvrdošíjnou úporností dále bezohledně přeplňují vším
možným i nemožným přetékající kontejnery. Na slušná upozornění
o nevhodnosti takovéhoto jednání nešetří vulgarizmy a eventuálně
demagogicky argumentují: Ten bordel už tady byl! To v lepším případě.
Do nekonečna však nelze zbytečně vynakládat úsilí a finanční prostředky městyse na dodatečný úklid po nepořádnících.
Na odhalování a postihování provinilců je zřejmě málo účinné i již
nějaký čas fungující zavedení kamerového systému. Pouze vztyčený
prst na nápravu nestačí. Preventivní vysvětlování, co kam a jak, končí!
Nenapravitelný - chceš nadále, díky nerespektování zásad o ukládání odpadu, svým neodpovědným jednáním vyhánět peníze z obecní
kasy a svými odpadky hyzdit okolí? Dobrá! Připrav se tedy na represe. Např. zdražení poplatků za odvoz odpadu, nebo místní vyhláškou
upravit pokutování přistižených. Čekáme na ohlas a diskuzi.
JOSEF ZÁZVORKA

Pojišťovna Allianz nabízí širokou škálu produktů jakými jsou:
RYTMUS – POJIŠTĚNÍ PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI
PRO život – RODINNÉ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ
Pastelka – spoření pro děti
ALLIANZ KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění | Penzijní připojištění | Autopojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti
Všechny tyto produkty jsou nabízeny
prostřednictvím pojišťovacího poradce – č. 123212VPA
I.J.K Consulting, s. r. o., Hlavní 125, 25 207 Štěchovice
tel.: +420 602 389 269, 257 314 735

I.J.K Consulting, s.r.o., Hlavní 125, 252 07 Štěchovice
Společnost dále nabízí:

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE A MZDOVÉ AGENDY

Ekonomické a daňové poradenství:
činnost účetních, podnikatelských, finančních,
organizačních a ekonomických poradců
Zpracování daňového přiznání k:

 dani silniční
 dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitosti
 dani z příjmu fyzických a právnických osob

Více na www.ijk-consulting.cz
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