
Vzpomínka
n Dne 16. února vzpomeneme 

10 let od chvíle, 
kdy nás navždy 
opustil pan Vin-
cenc Šlechta 
z Postoloprt. Za 
tichou vzpomín-
ku děkují  man-

želka a dcery s rodinami.
n Každý den někdo z nás ztratí 

někoho blízkého a svět se točí dál. 
My, co zde zůstáváme, potýkáme 
se s běžnými starostmi a odměnou 
nám jsou chvilky radosti. Říkáme 
si, jaké by to bylo kdyby… Dne 16. 
února uplyne patnáctý rok smut-
ného odchodu pana Ivana Čepka. 
Vzpomíná manželka s dcerou, ro-
diče a ostatní příbuzní.
n Dne 17. února to bude rok, co 

nás navždy opus-
til  náš manžel, 
tatínek, dědeček, 
pan Ladislav 
Fivebr z Loun. 
V z p o m e ň t e 
s námi na jeho 

památku. Rodina Fivebrova.
n Dne 18. února vzpomeneme 

druhého smutné-
ho výročí, kdy nás 
navždy opustila 
paní Irena Ne-
ubertová z Le-
nešic. Vzpomíná 
a nikdy nezapo-

mene manžel s rodinou.
n Dne 18. února uplynou čtyři 

roky od chvíle, 
kdy nás navždy 
opustil náš milo-
vaný manžel, ta-
tínek a dědeček, 
pan Stanislav 
Zima z Loun. 

S láskou stále vzpomínají man-
želka a dcery s rodinami.
n  Dne 20. února uplyne pět 

let,  kdy navždy 
utichlo předobré 
srdce naší drahé 
a milované ma-
minky, tchýně, 
babičky a praba-
bičky, paní Hed-

viky Bergmanové. Za tichou 
vzpomínku děkují dcera Jana 
s manželem, vnuci Miloš a Petr 
s rodinami.
n  Dne 20. února uplyne pět 

roků, co nás 
navždy opustila 
naše maminka, 
babička a pra-
babička, paní 
Marie Říhová 
z Opočna. Kdo 

jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Dcery Jana, Marie a Lenka s ro-
dinami.
n Dne 20. února uplyne 25 let 

ode dne, kdy nás 
navždy opustil 
náš milovaný 
manžel, tatínek, 
dědeček a pra-
dědeček, pan 
Čestmír Vainert 

ze Třtěna. Zemřel ve věku 55 let. 
Dne 13. května 2007 vzpomene-
me jeho nedožitých 80 narozenin. 
Stále s láskou a úctou vzpomínají 
manželka, děti s rodinami, vnou-
čata a pravnoučata.
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společenská kronika

knižní tip

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).

Mycí centrum s čerpací 
stanicí VM62
v Říční ul. 632, Louny

n Garantujeme kvalitu a nízkou cenu pohonných hmot
n od 12. 2. prodej LPG se zaváděcí cenou 12,90 Kč
n mytí již od 49,- Kč
n nová automatická myčka pro vozidla do 2,85 m výšky
n rozšíření služeb v mycím boxu (tepování interiéru, renovace 

laku karoserie, leštění a ošetření laku a jiné)
n 9x UMYJTE  své auto v naší myčce a 10té mytí máte 

ZDARMA v hodnotě 119,- Kč
n 10 x NATANKUJTE  15 l a plaťte hotově a my Vám umyjeme 

Vašeho miláčka v myčce ZDARMA v hodnotě 119,- Kč
n NATANKUJETE  250 l a zaplatíte bankovní kartou (CCS, 

VISA,…) a my Vám umyjeme auto v myčce ZDARMA 
v hodnotě 119,- Kč

n NOVINKA Myčka koberečků

Martin Jiskra:
NEJEN ZELENINA

Výpravná knížka s neobvyklým 
názvem Nejen zelenina je soubo-
rem 53 receptů, které obsahují 
postupně jarní, letní, podzimní 
a zimní zeleninu či ovoce. Najdete 
v ní pokrmy z masa a ryb, zeleni-
nové krémové polévky, neobvyklé 
dezerty a mnoho dalších zajíma-
vých nápadů, kterými své blízké 
určitě zaujmete. Ostatně recepty 
pro vás vymyslel a zeleninový stůl 
prostřel mistr šéfkuchař s fanta-
zií vskutku neobvyklou. Ostatně 
posuďte sami – nabídnout si 
můžete například kouřem lehce 
provoněné tomaty s křenovými 
noky, mrkvový knedlík s kedlub-
novým zelím, cibulové rizoto či 
salát z domácích nudlí s hruškou 
a oříškovou omáčkou. Jakkoli 
exoticky tyto názvy znějí, stejně 
tak jednoduše se připravují a ješ-
tě lépe vypadají. Ostatně každý 
recept má kromě podrobně po-
psaných surovin a přípravy i svoji 
fotografii. Dobrou chuť! (Vydala 
Euromedia Group, svět knížek 
on-line hledejte na  www.kniz-
niweb.cz)

Poděkování
n  Mateřská škola speciální Lou-

ny děkuje za spolupráci v I. pololetí 
tohoto školního roku Zřizovateli 
- Městu Louny, rehabilitační sestře 
Haně Polákové, kolektivu SPC Ža-
tec, SPC Měcholupy, SPC Praha, 
Středisku ranné péče Praha, PPP 
Louny, KHS Louny, lounským 
pediatrům, 1. ,7. a 8. ZŠ Louny, ko-
lektivu Vrchlického divadla Louny, 
ZUŠ Louny. Obcím Dobroměřice, 
Raná, Cítoliby, Líšťany, Toužetín, 
Libčeves, Smolnice, Černčice, 
Blšany, Postoloprty děkujeme za 
provozní příspěvek za děti. Velký 
dík patří sponzorům za finanční 
částky, věcné dary či služby. Byli to: 
Občanské sdružení JARY Praha, Ko-
munitní nadace Euroregionu Labe 
z programového Fondu T-mobile 
Louny (II. ročník), Drinks Union 
Ústí nad Labem, Charta 77 Praha, 
Knauf Počerady, Takada Industries 
Louny, Progres Louny, Lostr Louny, 
Optika P. Šimánek Tyršovo náměstí 
Louny, ZZN Louny, Okresní výkon-
ný výbor ČSSD Louny, Sadové úpra-
vy O. Honka Cítoliby, Instalatérství 
Z. Klumpar Louny, Stavební firma 
Z. Kopta Cítoliby, Malířství a lakýr-
nictví M. Parpel Louny, Elektroservis 
Louny M. Nedbal, Mijava zámečnic-
tví Černčice p. Černý, Redakce Svo-
bodného Hlasu Louny, Poprokan 
Louny, p. Lebdušková - Potraviny 
Blšany u Loun. Všem mnohokrát 
děkujeme a těšíme se na další milou 
spolupráci v roce 2007. 

Za děti a zaměstnance MŠ 
speciální Louny Bc. Zdeňka 

Neudertová, ředitelka
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

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,-

PŮJČKY
od 10 - 300 tis. Kč

I pro důchodce do 75 let!
Bez poplatku předem!

Přijedeme k Vám!
Tel.: Stehlíková 774 140 201

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

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

Na veškeré zboží sleva 10%
po předložení tohoto inzerátu (sleva platí do 23.února 2007)

D O  1 6 .  2 .  2 0 0 7 .

MĚSTO LOUNY
zastoupené odborem místního hospodářství

440 23 Louny, Mírové nám. č. p. 35

oznamuje v souladu s Pravidly
RM č. P4/2004 záměr města pronajmout

budovu č. p. 1267 v Lounech v ul. Rybalkově postavenou na pozemku 
p. č. 1957, pozemek p. č. 1957 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
652 m2, budovu postavenou na pozemku p. č. 1960, pozemek p. č. 1960 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, část pozemku p. č. 1959 ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 16.112 m2 a pozemek p. č. 
1971/55 ostatní plocha, zeleň o výměře 454 m2 - areál Letního cvičiště 
v Lounech s ročním příspěvkem města na údržbu a opravy „Areálu 
letního cvičiště v Lounech“

Termín pro podání nabídek: 28. 2. 2007
Bližší informace: www.mulouny.cz nebo na

tel.: 415 621 119, 736 500 982


