
Vzpomínka
n Dne 7. února by se dožil 80 

let pan Leonid 
Kukrál z Černčic. 
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s ná-
mi. Děkují děti 
s rodinami.

n Dne 11. února si připomene-
me sedmé výročí 
úmrtí pana Jiřího 
Svobody z Loun. 
S láskou vzpo-
mínají manželka 
a synové s rodi-
nami.
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společenská kronika

knižní tip

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).

Czech s. r. o., Louny 
Automobilový průmysl – výroba součástí
Hledáme nové pracovníky do dlouhodobého pracovního poměru na pozici:
Samostatná účetní 
Požadujeme: ŠS, ekonom. směr, praxe v oboru, znalost AJ na komunikativní 
úrovni, spolehlivost, samostatnost, flexibilitu. 
Vedoucí obráběcí linky
Požadujeme: SOU, ŠS strojní, znalost technologie obrábění a strojů (NC, CNC), 
praxe ve strojírenství nebo kovovýrobě, zkušenost s vedením lidí výhodou, AJ 
na komunikativní úrovni výhodou, ochota práce na směny. 
Provozní elektrotechnik 
Požadujeme: SŠ, VŠ elektro., technické dovednosti, vyšší znalost informační 
technologie vč. programování, AJ na komunikativní úrovni, ochota práce na 
směny. 
Nabízíme: zajímavou práci, profesní i osobní rozvoj, vzdělávání v oboru, dobré 
finanční ohodnocení.
Své nabídky zasílejte na: informace@fkc.cz. Další informace na tel: 415 626 526

Tess Geritsenová: HŘÍŠNICE
Bílé vločky se tiše snášejí do 

bostonských ulic, je pár dnů před 
Vánoci - a v klášterní kapli jsou 
nalezeny dvě jeptišky... Tak začíná 
napínavý příběh, v němž hlavní roli 
hraje nejenom pátrání po vrahovi 
dvou nešťastných žen, ale i po otci 
utajeného dítěte jedné z nich. A dů-
ležité také je hledání smyslu života 
u obou žen, které smutný případ 
vyšetřují – soudní lékařka hledá 
partnera pro život a policejní vyšet-
řovatelka se obává, že pro muže, do 
kterého se zamilovala, nebude dost 
dobrá. Detektivní román je neje-
nom tajemným příběhem s mnoha 
neznámými na začátku, ale i psy-
chologickým románem s překvapi-
vým koncem. (Vydala Euromedia 
Group, svět knížek on-line hledejte 
na  www.knizniweb.cz)

Pronajmeme v Lounech
184 m2 nebytových prostor 

v I. patře ZS B. Rejta
Kontakt: 724 697 436, info@imuno.cz

IMUNO s. r.  o.  -  Laboratoře k l in ické chemie 
přijme na pracoviště v Lounech

l a b o r a n t k u
z d r a v o t n í  s e s t r u

Kontakt :  415 620 372, info@imuno.cz

V ÚNORU
AUTOBATERIE 
JIŽ OD
880 Kč
Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny
Tel. 415 682 791

ŽÁČEK AG s.r.o.
5. května 429, 440 01 Louny-Dobroměřice

IČO: 272 71 510 DIČ: CZ27271510
Tel.: 415679190, Fax:415679305

602 42 77 22, 602 10 80 10

AUTOBATERIE
Typ Kapacita 

Ah
Start proud 

dle EN
Cena

bez DPH
Cena
s DPH

BRIT 45 390 836,- 995,-
BRIT 55 420 1014,- 1207,-
BRIT 72 680 1270,- 1511,-
BRIT 100 850 1910,- 2273,-
BRIT 132 760 2428,- 2889,-
BRIT 150 950 2856,- 3399,-
BRIT 160 950 2888,- 3437,-
BRIT 180 1050 3263,- 3883,-
BRIT 200 1050 4181,- 4975,-
BRIT 225 1250 4487,- 5340,-

RESTAURACE
Plavecká hala Louny
Příjme kuchařku.

Možnost i důchodkyně.
Informace na 

telef. 777938622 nebo 
přímo v plavecké hale 

u p. Beckerta

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci úředník(ce)- zajišťování výkonu 

státní správy v oblasti státní památkové péče – 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 – technického směru 
- způsobilost k právním úkonům
- morální a trestní bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka 

Ostatní předpoklady:
- znalost práce na PC
- znalost anglického nebo německého jazyka vítána
- praxe ve veřejné správě vítána
- řidičský průkaz skupiny B

Popis pracovní činnosti
- zajištění výkonu státní správy v oblasti památkové péče na kulturních 

památkách 
- zabezpečení ekonomické stránky příspěvků na zachování a obnovu kulturní 

památky
- zajišťování výkonu státní správy v oblasti péče o válečné hroby 
- ve spolupráci s městským architektem vykonávaní působnosti ve věcech 

územního plánování 

Nástup 1. března 2007
Přihlášení:
P ř i h l á š k u ,  kde bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum 
a podpis uchazeče doplněnou přílohami:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti 

a dovednosti 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 12.2.2007 na adresu Městský úřad Louny, kancelář 
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23 Louny 

PRONÁJEM vytápěného
nebytového prostoru
v areálu Autoškoly Louny v blízkosti 
supermarketu Kaufland. Prostor 70 + 
8 m2. Vhodné pro sklad, prodejnu nebo 
kancelář. Parkování zdarma. Výhodné 
podmínky. Ihned volné. 

Tel.: 605 380 180.

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: ..................................................................................................................................
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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

PRODEJNA TRIOLA
Česká 147, Louny (50 m od kostela)

Výrazné slevy 30 - 50 %
(do vyprodání zásob)

trička * halenky * svetry * kalhoty * sukně
Doprodej plesových šatů.

NÁBYTEK VÁCLAV MALÍK - EBEN
výroba a prodej nábytku

Jimlín 221
n kuchyňské linky včetně montáže a spotřebičů Mora, 

Whirlpool, Fagor
n vestavěné skříně Brastan
n kancelářský nábytek
n kusový nábytek na míru

e-mail: malik.eben@razdva.cz
www.nabytek-malik.cz

tel./fax 415 696 753, mobil 731 118 374

SERVIS VAH
Přemysl Verner

Nová Ves 12, 440 01 Louny
zajišťuje:

opravy n montáž n cejchování 
vah a závaží

Tel.: 604 325 761, 415 694 577

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

BYTOVÁ JÁDRA
V l a d i m í r  F o g l

• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • koupelny 
• modernizace a rekonstrukce bytu • instalace vody, topení•

Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Louny
tel.: 415 652 306
e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku
Zakázky lze objednat v Dřevokomplexu,

ul. Svatopluka Čecha v Lounech.
Tel.: 776 785 600, 415 694 114


