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Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala Městskému úřadu
Stochov, paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a paní Marii
Zelenkové za blahopřání k mým narozeninám.
Ludmila Dvořáková
Děkuji MÚ Stochov, paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
a všem, kteří mně poslali blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Dvořáčková Vilemína, DPS Stochov

Děkuji paní starostce města, Ing. Stanislavě Fišerové,
za blahopřání k mým narozeninám.
Alena Syberová
Děkuji paní starostce Ing. Fišerové a komisi pro seniory
za krásné blahopřání k mým 82. narozeninám.
Miloslav Málek
Děkuji touto cestou pí. Ing. St. Fišerové, MÚ Stochov
a komisi pro mládež a seniory, pí. Bradáčové za ČČK a Baráčníkům Kačák, za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Drahoslava Jiravová
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a městskému
úřadu za milé blahopřání a dárky k narozeninám.
P.S. Udělali jste mi velikou radost, kterou jsem nečekala.
Jitka Zábranská

Narozeniny slaví obyvatelé DPS Stochov společně.

Děkuji touto cestou občanům města Stochova za poskytnutí
pomoci při mém náhlém zkolabování u pošty začátkem února. Zároveň také děkuji paní doktorce Kateřině Doskočilové,
která mi poskytla první pomoc a zajistila odvoz sanitkou
do nemocnice na Kladně, kde jsem byl hospitalizován několik
dní. Nyní už jsem zase v pořádku. Všem ještě jednou upřímný dík.
František Novotný, Stochov
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