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Základní umělecká škola Stochov vyhlašuje
SOUTĚŽ O LOGO ŠKOLY
v rámci oslav 50. výročí svého trvání.
Účastnit se může KDOKOLI ze Stochova i okolí (děti, rodiče, studenti, nejen žáci ZUŠ)
Černobílé návrhy formátu A4 odevzdávejte v ZUŠ
pí. Barochové (ved. zařízení) tel: 604 389 728
pí. Gregorové (výtvarný obor) tel: 606 755 068
nebo elektronicky na zus.stochov@seznam.cz
UZÁVĚRKA soutěže 30.6.2012 !
Všechny návrhy budou vystaveny na posvícenské výstavě 2012
v minigalerii ve Stochově.
Základní umělecká škola Stochov vyhlašuje ZÁPIS na školní rok 2012/2013 ve čtvrtek 14. června
a pátek 15. června 2012 vždy od 17.30 do 19 hodin. Zápis do oboru hudebního, výtvarného a literárně dramatického, bude po oba dny probíhat v pavilonu ZUŠ Stochov. Zápis do oboru tanečního
bude probíhat pouze ve čtvrtek v uvedený čas ve velkém sále DK spolu s ukázkou práce ve výuce.
V roce 2012/2013 budeme poprvé vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu, který
bude u zápisu také k nahlédnutí. Bude rovněž vyvěšen na našich nových stránkách
www.zus-stochov.cz.
Srdečně zveme vás i vaše děti.
Za ZUŠ Stochov Bc. Kamila Barochová
VELKÝ ÚSPĚCH V ZUŠ STOCHOV
Naši zpěváci se probojovali v celostátní soutěži ZUŠ v sólovém zpěvu až do národního kola, které
proběhlo 27. - 29. dubna v Turnově. Barbora Slámová ve své kategorii ZVÍTĚZILA a Václav
Křenek získal za svou kategorii 2. místo. Srdečně blahopřejeme a v příštím čísle přineseme rozhovor
nejen s nimi, ale i s jejich vyučujícími.
Za ZUŠ Bc. Kamila Barochová

Potraviny Alena Uhlířová – 15 let na náměstí stochovském
Vážení občané města Stochov, vážení návštěvníci města Stochov, vážení zákazníci,
od 1. května 1997 jsou Potraviny Alena Uhlířová denně připraveny uspokojit vaše potřeby
v zásobování domácnosti s potravinami, nápoji, zeleninou a ovocem, denním tiskem, základním koloniálem a dalším sortimentem.
Za dlouhou dobu patnácti let prošel obchod mnoha změnami. Prvopočátkem bylo přebudování pronajatých prostor, tedy potravin a nápojů. Jako první byly otevřeny nápoje a zelenina
a rychle následoval samoobslužný obchod. V následujících letech proběhlo mnoho změn, jak
ve vybavení prodejen, tak ve výběru dodavatelů, které měly jediný cíl. Poskytnout vám, zákazníkům, příjemné nakupování v příjemných prostorách, přehledný výběr sortimentu, kvalitní
a rozmanité zboží, ochotnou obsluhu, pomoc při výběru, dárkovou a balící službu a samozřejmě úsměv.
Jsme zde pro vás již 15 let, což je 180 měsíců a také 5478 dní.
Při této, pro nás výjimečné, příležitosti bychom vám rádi poděkovali za přízeň, kterou naší prodejně projevujete.
Alena a Jiří Uhlířovi s kolektivem prodejny

