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10. ledna 2012 oslavila 90. narozeniny paní Marie
Vlachová ze Stochova Honic. Popřát hodně zdraví a životního elánu ji přišli paní starostka Ing. Fišerová, za komisi pro
mládež a seniory paní Suprunová, za TJ Sokol Kačice
starostka paní Lišková a za sokolskou Věrnou gardu bratr
Kratina a sestra
Sáčková. Oslavenkyně všem
poděkovala za
přání a dárky.
Ještě jednou
gratulujeme a
přejeme do dalších let hodně
zdraví.
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Základní škola, Základní umělecká škola
a Mateřská škola, Stochov
ZÁPIS
Zápis do mateřských škol ve Stochově
se koná v úterý 10 . dubna,
ve středu 11. dubna a ve čtvrtek
12. dubna 2012,
vždy od 10, 00 hodin do 16, 00 hodin
v budovách
1. Mateřské školy, J. Šípka 202
a 2. Mateřské školy, J. Šípka 347.
Zápis je spojen s Dnem otevřených dveří.
Při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz.

Poděkování
Děkujeme příslušníkům Městské policie Stochov panu
Skůrovi a panu Bielymu za ochotu a vstřícnost vůči obyvatelům Domu s pečovatelskou službou, kteří nám ve všem pomohli a poradili.
Přejeme jim do nového působiště hodně úspěchů.
Obyvatelé DPS
Upřímně děkuji všem, kteří přispěli v rámci Tříkrálové sbírky dne 7. února 2012 a podpořili tak hospice a hospicovou
myšlenku v ČR. Výtěžek použijeme ve prospěch těžce nemocných pacientů Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích.
Hana Haráková - předsedkyně správní rady NF
Umění doprovázet www.umenidoprovazet.cz
Děkujeme všem lidičkám,kteří se finančně zapojili
do Tříkrálové sbírky a ochotně tím podpořili dobrou věc. Moc
si toho vážíme.
Lucie Valušová,Mudr.Markéta Voborská a tři králové.
Děkuji paní starostce, Ing. Stanislavě Fišerové a paní Janě
Suprunové za komisi pro mládež a seniory za blahopřání
a dárek k mým narozeninám.
M. Čiperová
Děkuji MÚ Stochov, hlavně paní starostce Ing. Stanislavě
Fišerové za krásné blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Věra Fišerová DPS
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, Městskému
úřadu Stochov a komisi pro mládež a seniory za blahopřání
k mým narozeninám.
Jarmila Vodičková
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a MÚ za blahopřání k mým narozeninám.
Magdaléna Ulmanová
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému
úřadu Stochov za milé blahopřání k mým narozeninám.
Libuše Janejová

Děkujeme všem, kteří přišli na poslední rozloučení s naším
milovaným tatínkem JOSEFEM NEDĚLOU.
Za projevenou soustrast děkují dcery s rodinami
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově, paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové a komisi pro mládež a seniory za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Drahomíra Kreuzziegerová

Vzpomínka
Dne 18. ledna 2012 tomu bude 10 let, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček Ladislav Culek. Kdo jste ho měli
rádi vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná manželka,
dcery, synové s rodinami.
Dne 3. února tomu byly již tři roky, co nás navždy opustila
manželka a maminka Božena Lakotová. Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manžel Josef, dcery Eva a Zuzana s rodinami
27. února uplynou dva roky od chvíle, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan učitel Milan Zimmermann.
Kdo jste ho měl rád, vzpomínejte s námi.
Hana Zimmermannová s rodinou
Maminko, odešla jsi tiše, jako když hvězda padá, zůstala
bolest, která neuvadá. Utichly kroky, umlkl hlas, ale Tvůj život
zůstává v nás.
2. února uplynulo šest smutných roků, co nás navždy opustila naše maminka, manželka, babička a prababička paní Luděnka Novotná ze Stochova.
Stále vzpomínají manžel František a dcery Luďa, Jaroslava,
Marie a Věra s rodinami
3. března vzpomínáme třetího výročí úmrtí pana Karla
Němečka. Kdo Tě znal, ten zná naši bolest, ten ví, co jsme
v Tobě ztratili.
Zarmoucená rodina

