
Blahopřání
n Dne 15. ledna oslavil své ži-

votní jubileum 80 let pan Jaroslav 
Zázvorka z Tuchořic. Do dalších 
let mu hodně životního optimismu 
a hlavně zdraví přejí děti Alena a Ja-
roslav s rodinami.
n Dne 22. ledna se naše mamin-

ka, paní Anna Hnilicová z Nečich, 
dožívá významného životního jubi-
lea 80 let. Za velkou lásku a krásný 
domov, který nám vytvořila, jí moc 
děkujeme a do dalších let přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti. Děti 
Jiří, Marie a Milena s rodinami.
Vzpomínka
n Dne 20. ledna uplynou tři roky, 

co nás navždy 
opustil pan Mi-
lan Sláma. Nikdy 
nezapomeneme. 
Manželka, děti 
s rodinami a ka-
marádi Pěšáci.

n  V neznámý svět odešel jsi 
spát, zaplakal 
každý, kdo Tě měl 
rád. Roky plynou 
jak řeky proud, 
jen bolest trvá 
a nelze zapome-
nout. Dne 21. 

ledna uplyne sedm let, co jsme se 
navždy rozloučili s panem Stani-
slavem Vondráčkem z Opočna. 
Stále vzpomínají manželka a děti 
Stáňa, Alena, Jiří, Petr, bratr 
Jaroslav, švagrová Irena, rodiny 
Šebestova a Amlerova. Děkuji za 
tichou vzpomínku. Manželka
n Ty roky tiše běží, jak klidné 

řeky proud. Jen 
vzpomínky se 
vracejí a nedají 
zapomenout. Dne 
22. ledna by se do-
žil 60 let náš milo-
vaný manžel, tatí-

nek, strýc, pan Miloslav Vohánka 
z Loun. Stále vzpomínají manželka 
Alena a dcery s rodinami.
n  V pondělí 22. ledna by se 

dožila 100 let 
paní Jarmila 
Šlegrová z Loun. 
Kdo jste ji znali ze 
zahrady, nebo ji 
pamatujete ještě 
jako učitelku, vě-

nujte jí tichou vzpomínku.
Poděkování
n Děkuji panu primáři Rajzíkovi 

a panu doktoru Černickému, ses-
třičkám JIP a sestřičkám a ošet-
řovatelkám chirurgického odd. 
2 nemocnice v Lounech za péči, 
kterou mi věnovali při pobytu na 
tomto oddělení. Na lůžkovém odd. 
následné péče děkuji paní Dr. Be-
nešové, která má pro každého 
úsměv a vlídné slovo, rehabilitač-
ním sestrám Marii Vildové a Lucii 
Helerové. A hlavně všem báječným 
ošetřovatelkám a sestřičkám za 
jejich vzornou péči. Dělají svou 
obětavou práci s úsměvem a sna-
ží se zpříjemňovat pobyt na tomto 
oddělení. Moc vám všem děkuji. 
Hana Králová, Louny
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společenská kronika

Oznámení do Společenské kroni-
ky přijímáme nejpozději do čtvrtka 
do 9 hodin předcházejícího týdne, 
než mají být zveřejněna. Písemně: 
Redakce Svobodného hlasu, Česká 
177, 440 01 Louny (oznámení objed-
nána písemně budou zveřejněna až 
po zaplacení složenky). Telefonic-
ky 415 652 204 (také záznamník) 
nebo e-mailem: hlas@ln.cz (i tato 
oznámení budou zveřejněna až 
po zaplacení složenky, kterou vám 
zašleme). Osobně v redakci: Česká 
177, Louny (pondělí a středa od 8 do 
17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 15 
hodin, pátek od 8 do 13.30 hodin).
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SAZ - EVŽEN MYSLIVEC S. R. O.
RYBALKOVA 2639
LOUNY 440 01

TEL.: 415 652 360
FAX: 415 653 261
E-MAIL: PRODEJ@SAZ-MYSLIVEC.CZ
WWW.SAZ-MYSLIVEC.CZ

ZÁP I S
do 1. ročníku ZŠ a MŠ ČERNČICE

Fügnerova 424, Černčice 439 01
pro děti narozené do 31.8. 2001
Zápis se uskuteční v přízemí ZŠ

26. ledna 2007
pátek  13:00 - 17:00 hodin

K zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz
Škola mimo základní výuku nabízí:
-  činnost v zájmových kroužcích, např. sborový zpěv, kroužek výtvarný, 
keramický, výpočetní techniky, tenisu, turistický, sportovní, vaření, anglického 
jazyka, fotografování a práce s videokamerou apod.
-  vlastní sportovní areál s kvalitním tenisovým kurtem
-  počítačovou učebnu s připojením na internet
-  školní knihovnu
-  školní družinu a stravování ve školní jídelně
-  přípravu žáků na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia
-  ozdravný pobyt žáků na horách a další ozdravné pobyty podle zájmů rodičů
-  umístění mladších sourozenců v MŠ Mgr. Jiří Richter, ředitel školy
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PŮJČKY
od 10 - 300 tis. Kč

I pro důchodce do 75 let!
Bez poplatku předem!

Přijedeme k Vám!
Tel.: Stehlíková 774 140 201

ŘEZNICTVÍ 
VURBSOVI

!AKCE LEDEN!
Sekaná 65 Kč/kg
Čt: 9 - 17 hodin

Těšíme se na Vaši 
návštěvu!

Tel.: 415 691 249

Česká pivnice - U Žida

přijme
KUCHAŘE
Za dobrou práci dobrý plat!

Adresa:
Česká 182, Louny
Tel.: 603 193 198

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci úředník(ce)
 investiční pracovník – odboru rozvoje města 

 pracovní poměr na dobu neurčitou - pl.tř.9
Informace na tel. 415621163 u personalistky městského úřadu pí Mitho-
ferové Věnceslavy,  nebo e-mailem na adrese mithoferova@mulouny.cz
Předpoklady:
- státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
- vzdělání vyšší odborné nebo středoškolské – stavebního zaměření  
- způsobilost k právním úkonům
- morální a trestní bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka 
Ostatní předpoklady:
- praxe ve stavebním oboru 
- znalost práce na PC
- znalost anglického nebo německého jazyka vítána
- praxe ve veřejné správě vítána
- řidičský průkaz skupiny B
Popis pracovní činnosti
- zajištění zpracování projektové dokumentace a projekční přípravy
 na jednotlivé investiční i neinvestiční akce 
- vypisování a organizování výběrových řízení 
- zajišťuje realizaci přidělených staveb jako investor obce

Nástup: 1. března 2007
Př i h l á š k a  musí obsahovat tyto údaje uchazeče:
 jméno a příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo OP nebo doklad o povolené pobytu (u cizího státního příslušníka)
datum a podpis uchazeče 
Povinné přílohy příhlášky:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a doved-

nosti týkající se správních činností)
2. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
předat nebo zaslat do 30.1.2007 na adresu Městský úřad Louny, kancelář 
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23  Louny

V lednu zapalovací 
kabely -10% na 
všechny typy 
automobilů
AUTODÍLY KOČINA
Husova 1082 Louny 
tel.: 415 652 791

Největší prodejna textilu v Lounech
v Rybalkově ulici nad nemocnicí

NABÍZÍ NEJVĚTŠÍ 
A NEJLEVNĚJŠÍ 

SORTIMENT TEXTILU
Otevřeno: Po - Ne od 8.00 do 19.00

Soutěž o DVD přehrávače a hračky při nákupu nad 500 Kč.

Akční ceny
15 druhů sport.bot            139.- Kč         99,- Kč

Strečové rukavice               15,- Kč          8,- Kč

Froté ponožky, 3 páry        29,- Kč         25,- Kč

Pánské fl anelové košile 89,- Kč         69,- Kč
Pouze do vyprodání zásob !!!

ANGLIČTINA
pro dospělé začátečníky 

i pokročilé
- pro děti ve věku od tří let formou her
- doučování školáků
více na telefonu: 602 447 259 

nebo e-mailem: 
JaJa.english@seznam.cz

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  L O U N Y
Školní 2426, 440 01 Louny

Z Á P I S
DO 1. ROČNÍKU ZŠ

26. ledna 2007 - od 1400 do 1700

27. ledna 2007 - od  800 do 1100

Škola nabízí: ð školní aktivity - soutěže, turnaje, besedy, kulturní 
akce, hudební pořady

 ð sportovní a pohybové aktivity zaměřené nejen 
na házenou, ale i na plavání a bruslení

 ð řadu zájmových kroužků a nepovinných 
předmětů. 

Umíme se věnovat dětem se specifi ckými poruchami učení a chování 
(dyslexie, dysortografi e, dyskalkulie). Škola je připravena přijmout 
i postižené děti, do budovy máme zřízen bezbariérový přístup. Dětem 
ve škole pomáhají osobní asistenti. Na škole se úspěšně rozvíjí činnost 
přípravné třídy. V budově se nachází i školní družina, školní klub, kde 
děti mohou trávit volný čas v době mimo vyučování.
Náhradní termín zápisu se uskuteční 7. 2. 2007 v prostorách školy.

K zápisu s sebou prosím přineste:   občanský průkaz
                                                                             rodný list dítěte

Veškeré bližší informace získáte na stránkách školy: 
www.8zs.ln.cz nebo na telefonním čísle 415 652 310


