
Vzpomínka

n Prázdný je domov, smutno je 
v něm, cestička k hřbitovu zůstává 
jen. Více už nemůžeme dát, jen ky-
tičku položit a s láskou vzpomínat. 
Dne 16. prosince tomu bylo 20 let, 
co od nás navždy odešel náš drahý 
a milovaný tatínek, tchán, dědeček, 
bratr a strýček, pan František Sla-
nař ze Žatce, a dne 12. ledna tomu 
bylo 11 let, co od nás navždy odešla 
naše drahá a milovaná maminka, 
tchýně, babička, prababička, sestra 
a tetička, paní Marie Slanařová 
ze Žatce. Stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou dcera Marie Vitma-
yerová s manželem, syn František 
s rodinou, vnučky Dagmar a Mar-
tina s rodinami.
n Cestička k hřbitovu zbyla nám 

jen, sníš náš tatínku svůj věčný 
sen. Tu nejhezčí vzpomínku na 
Tebe máme, lásku v srdci Ti navždy 
zachováme. Dne 24. ledna uplynou 
čtyři smutné roky, kdy nás opustil 
drahý manžel, tatínek, dědeček, 
pradědeček, pan Alois Kamír. 
Stále vzpomínají manželka, dcera, 
vnoučata a ostatní přátelé. Děkuji 
za vzpomínku. Manželka
n  Dne 26. ledna uplyne jeden 

rok plný smutku, 
kdy nás opustila 
drahá Stanislava 
Izerová z Černčic. 
S úctou a lás-
kou vzpomínají 
a nezapomenou 

manžel, syn s rodinou, sourozenci 
a ostatní příbuzní.
n Dne 27. ledna uplyne pět let, co 

opustil tento svět dobrý člověk, pan 
František Kellich z Chožova. V ten-
to den přestalo jeho unavené srdce 
odměřovat čas, který mu byl určen. 
V letošním roce by se dožil 98 let. 
Vzpomíná sestra Anna a synovec. 
n Dne 28. ledna tomu budou dva 

roky, co nás navždy 
opustila paní Anna 
Fořtíková, rozená 
Slanařová. Stále 
vzpomínají syn 
Stanislav s ro-
dinou a ostatní. 

Děkujeme všem, kdo vzpomenou 
s námi.
n Dne 29. ledna vzpomeneme 20. 

výročí, co odešel 
pan Adolf Čermák 
ze Smolnice. S lás-
kou vzpomínají 
manželka a děti 
s rodinami.

Poděkování
n  Chtěl bych poděkovat panu 

Miroslavu Krejčímu z Cítolib za 
záchranu mé dcery 11. ledna 2007. 
S. P.
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Oznámení do Společenské kroniky 
přijímáme nejpozději do čtvrtka do 9 ho-
din předcházejícího týdne, než mají být 
zveřejněna. Písemně: Redakce Svobod-
ného hlasu, Česká 177, 440 01 Louny 
(oznámení objednána písemně budou 
zveřejněna až po zaplacení složenky). 
Telefonicky 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).

Tajemnice městského úřadu Postoloprty
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

účetní ekonomického odboru
pracovní poměr na dobu neurčitou – pl. tř. 8 

Předpoklady: státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na 
území ČR

 vzdělání středoškolské ekonomického směru
 způsobilost k právním úkonům, morální a trestní bezúhonnost,
 znalost jednacího jazyka 
Ostatní předpoklady: praxe v oboru alespoň 2 roky, znalost práce na PC
 ochota  k dalšímu vzdělávání
 znalost účetnictví obcí vítána
 nástup dle dohody, nejpozději k 1. 5. 2007

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče:
• Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození
• Státní příslušnost, místo trvalého pobytu
• Číslo OP nebo doklad o povolení pobytu (u cizího státního příslušníka), datum 

a podpis uchazeče
Povinné přílohy přihlášky:
• Strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání)
• Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
Přihlášku zašlete nebo podejte do 14. února 2007 na adresu 
Městský úřad Postoloprty, Mírové náměstí 318, 439 42  Postoloprty

VALENTÝNSKÉ VZKAZY
Všichni zamilovaní si k svátku svatého Valentýna dávají malé dárky. 
Prostě si jen tak dělají radost. Jako by jí neměli dost... I tento rok 
můžete své nejmilejší tradičně pozdravit prostřednictvím Svobod-
ného hlasu, který vyjde ve středu 14. února. Otiskneme všechny 
vzkazy vašim blízkým, které nám včas pošlete. Stačí, když svůj vzkaz 
napíšete na tento kupón, vystřihnete, nalepíte na korespondenční 
lístek nebo dáte do obálky a zašlete redakci Svobodného hlasu 
(Česká 177, 44001 Louny, nebo e-mail: hlas@arsys.cz, název 
zprávy (Subject) Valentyn). Váš vzkaz musíme dostat nejpozději 
v pondělí 12. února do 10 hodin. Tato služba Svobodného hlasu 
všem zamilovaným je bezplatná!

VZKAZ: ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

"

"

MĚSTYS PERUC nabízí 

k pronájmu Kemp Peruc
s kapacitou 80 lůžek (+ možnost stanování) za 120.000 Kč 
ročně. Pozdější odkoupení možné. 
Prohlídka kempu kdykoliv. Písemné žádosti na adrese: Úřad 
Městyse Peruc, Oldřichova 49, 439 07 Peruc nebo e-mailu: 
podatelna@peruc.cz přijímáme do 31. 3. 2007. 
Bližší informace na tel.: 728 743 032 - pí Halamová.

Stavební společnost: TGM STAV s. r. o. se sídlem 
ul. Nečišská čp. 451, v Dobroměřicích, okr. Louny

přijme na HPP také na ŽL tyto profese:
STAVBYVEDOUCÍ * ZEDNÍKY (vyučené i nevyučené, podmínka znalost řemesla) 
* FASÁDNÍKY (znalost zateplování budov) * SÁDROKARTONÁŘE * LEŠENÁŘE 
* ŽELEZOBETONÁŘE (znalost řemesla v oboru sanací) * STROJNÍK KOLOVÉ 
A SMYKOVÉ STAVEBNÍ MECHANIZACE * ZÁMEČNÍK SVÁŘEČ
Požadavky: manuální zručnost a dovednost, zodpovědný přístup k práci, 
schopnost práce v týmu, dobré komunikativní schopnosti, praxe v oboru. Okres 
Louny. Nabízíme: Možnost osob. rozvoje, seberealizaci, skvělé finanční jistoty

Tel.: 775 300 002, 415 653 485

PŮJČKY
od 10 - 300 tis. Kč

I pro důchodce do 75 let!
Bez poplatku předem!

Přijedeme k Vám!
Tel.: Stehlíková 774 140 201

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 flanelové košile 89,- Kč         69,- Kč
Pouze do vyprodání zásob !!!

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 specifickými poruchami učení a chování 
(dyslexie, dysortografie, 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

Pronájem vytápěného 
nebytového prostoru

v areálu Autoškoly Louny v blízkosti 
supermarketu Kaufland. Prostor 
70 m2. Vhodné pro sklad, výrobu 
nebo prodejnu. Parkování. Volné od 
1. 2. 2007. Kontakt: 605 380 180.

STAVEBNÍ FIRMA
provádí:
- stavební a montážní práce,
- zateplování rodinných 

domů,
- sádrokartonářské práce, 

půdní vestavby atd.
- zednické práce všeho 

druhu,
- bourací práce,
- ruční výkopové práce, 

bazény atd.

!Od ledna 2007 sleva 20 %!
kontakt:    Josef Zlatník,
                IČ: 67827888
                Tel.: 724 311 750


