
Vzpomínka
n Dne 27. února by oslavil 40. 

narozeniny náš 
syn a tatínek pan 
Zdeněk Čečrle 
z Loun, zaměst-
nanec ČSAD. Dne 
23. listopadu uply-
nulo 18 let od jeho 

tragické smrti. Vzpomínají maminka 
a dcera Denisa.
n  Dne 28. února vzpomínáme 

3. smutné výročí, 
kdy nás opustil 
pan Miroslav 
Malý z Loun. 
Stále vzpomínají 
manželka a syn 
s rodinou.

n Těžko se s Tebou loučilo, těžko 
je bez Tebe žít. 
Láska však smrtí 
nekončí, v srdci 
Tě navždy budeme 
mít. Dne 1. března 
uplyne šest smut-
ných let, kdy nás 

navždy opustil milovaný syn Pavel 
Vopata z Jimlína. Za tichou vzpo-
mínku všem známým a kamarádům 
děkuje zarmoucená rodina. 
n Dne 3. března vzpomeneme 

čtvrtého výročí 
úmrtí  mého 
manžela, našeho 
tatínka, dědečka 
a pradědečka, 
pana Karla Srba 
z Vojnic.  Kdo 

jste ho znali, vzpomeňte s ná-
mi. Děkuje manželka s rodinou 
a bratr.
n Dne 4. března by se dožila 80 

let paní Růžena 
Horová z Panen-
ského Týnce. Kdo 
jste ji znali, věnuj-
te jí s námi tichou 
vzpomínku. Syn 
Jiří s rodinou.

n Dne 4. března tomu bude deset 
dlouhých let, co nás navždy opustil 
náš manžel, tatínek a dědeček, pan 
Josef Vinš z Loun. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dě-
kují manželka a děti s rodinami.
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Oznámení do Společenské kroniky přijímáme nejpozději do čtvrtka do 9 hodin předcházejícího 
týdne, než mají být zveřejněna. Písemně: Redakce Svobodného 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).

AKCE BŘEZEN
SLEVA VÝFUKŮ
Autodíly Kočina 
Husova 1082 Louny tel.415652791

Vojtěchovský-Tlustý, 273 24 
Velvary-Ješín 81, nabízí chlazené

VELIKONOČNÍ 
KRŮTY A KROCANY

z vlastního chovu a vlastní malé 
porážky drůbeže.

cena 65 Kč/kg masa
Informace a objednávky pro Louny 
na tel.: 607 892 125, 415 653 735, 

pro Žatec 606 419 410.

Mycí centrum s čerpací 
stanicí VM62

v Říční ul. 632, Louny, Tel. 415 655 974
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. Možnost objednat 

(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. Za pouhých 10,- Kč umyjeme 
všechny 4 koberečky.

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

ŽÁČEK A G s.r.o.
5. května 429,  Dobroměřice

440 01 Louny 
E-mail.: obchod@zacekag.cz

Tel. / Fax:415 679 190,
602 502 727

Massey Ferguson
Zprostředkování prodeje 

vašeho zemědělského 
stroje za vaši cenu
Prodej zemědělské 

techniky
Po dohodě výkup strojů 

za hotové
Servis veškeré zemědělské 

techniky
Prodej autobaterií 

a motorových olejů

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci 

úředník(ce) – přestupkového oddělení správního odboru 
 pracovní poměr na dobu určitou - pl.tř. 9

Informace na tel. 415 621 177 u personalistky městského úřadu pí 
Táboříkové Jany, nebo e-mailem na adrese taborikova@mulouny.cz

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

ČR
- vzdělání vyšší odborné, popř. ÚSO právnického směru
- způsobilost k právním úkonům
- morální a trestní bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka 

Ostatní předpoklady:
- znalost práce na PC 
- praxe ve veřejné správě a znalost příslušné legislativy vítána 
- příjemné vystupování
- samostatnost 
- zodpovědnost 
- řidičský průkaz - B
- znalost světového jazyka vítána
Popis pracovní činnosti:
- řešení přestupků dle zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nástup 1. dubna 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 9.3.2007 na adresu Městský úřad Louny, kancelář 
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23 Louny 

PRODEJ SLEPIČEK
Výkrmna kuřat Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že 
opět odchovává slepičky snáškového plemene Hisex hnědý, Dominant černý 
a žíhaný. Slepičky jsou 4x vakcinovány, pod stálou veterinární kontrolou.  Stáří 
slepiček při prodeji 11 - 13 týdnů. Cena: 85 - 98 Kč/ks - začátek snášky: květen, 
10 let prodeje bez jediné reklamace
Prodeje se uskuteční: 14. 3. LOUNY - u ZZN Poděbradova               - 15:30 h
 15. 3. ŽATEC - u západního nádraží               - 15:00 h
 15. 3. POSTOLOPRTY - u nádraží                   - 17:30 h
 16. 3. PODBOŘANY - u ZZN u nádraží           - 15:30 h
Ostatní obce okr. Louny dle rozpisu uvedeného na vývěskách a v obchodech.
Případné další informace: 728 605 840, 415 740 719, 415 710 575


