
Blahopřání
n  Dnes, 7. března se dožívá 

významného životního jubilea 
80 let pan Josef Krob z Loun. 
Hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let přejí synové Jiří a To-
máš s rodinami.
n Dne 10. března se dožívá vzác-

ného jubilea 80 
let pan Jaroslav 
Hora z Nečich. 
Do dalších let 
přejeme mnoho 
zdraví, opti-
mizmu a radost 

z pravnuček Janinky a Natálky 
a velkou radost ze sportovního 
klubu Slávie. To mu přeje celá 
rozvětvená rodina.
Vzpomínka
n Dne 8. března vzpomeneme 

prvního výročí 
úmrtí naší ma-
minky, babičky 
a prababičky 
paní Marie Civí-
nové. Kdo jste ji 
znali, věnujte jí 

s námi tichou vzpomínku. Dcery 
Miluš, Maruš a Alena s rodinami 
a bratr Fanda.
n Dne 9. března tomu bude rok, 

co nás navždy 
opustil námi stále 
milovaný manžel, 
tatínek a dědeček 
František An-
drás z Mnichov-
ského Týnce. 

S láskou vzpomínají manželka 
Miroslava, syn Mirek s rodinou 
a dcera Alena s rodinou. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.
n  Pro Tebe přestaly hvězdy 

svítit a slunce 
hřát, ale kdo Tě 
miloval, nepře-
stane na Tebe 
s bolestí v srdci 
vzpomínat! Dne 
9. března vzpo-

meneme sedmého výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, ta-
tínka a dědečka pana Pavla Stop-
ky z Peruce. Stále vzpomínáme. 
Manželka, dcera s rodinou, zeť 
s rodinou a ostatní příbuzní.
n Dne 10. března vzpomeneme 

nedožitých 101 
let paní Anny 
Vaicové z Úlovic. 
Za všechny pří-
buzné a blízké, 
kteří jste ji znali 
a měli rádi Mile-

na Liptáková.
n  Nezapomínám Tvůj smích 

a pláč, měl jsem Tě maminko moc 
rád. Lež a chamtivost mi Tě vzala, 
bolest v srdci zanechala. Dne 11. 
března uplyne čtvrté výročí úmrtí 
maminky Libuše Zouzalové. 
Vzpomeňte s námi. Syn Jiří, sna-
cha Eva, vnučka Olinka a pravnuk 
Michal. Děkujeme
n  Roky ubíhají, vzpomínky 

zůstávají. Dne 
12. března vzpo-
mínáme šesté 
výročí úmrtí, kdy 
v 56 letech od nás 
odešla manželka 
a maminka Mi-

luše Klumparová z Ročova. Za 
rodinu manžel, synové s rodinami, 
sestra Maruš.
n Dne 13. března by se dožila 77 

let naše maminka 
paní Dobromila 
Horová z Ne-
čich. Vzpomíná-
me. Děkujeme za 
její velkou lásku 
a obětavost, 

kterou nám po celý život dávala. 
Manžel Jaroslav, dcera Iva a syn 
Jaroslav s rodinami.
n Dne 13. března uplyne již páté 

smutné výročí, 
kdy zemřel pan 
Jaroslav Jirásek 
z Panenského 
Týnce. Kdo jste 
jej znali a měli 
rádi, vzpomeňte 

s námi. Děkuje manželka, dcery 
a synové s rodinami.
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Oznámení do Společenské kroniky přijímáme 
nejpozději do čtvrtka do 9 hodin předcházející-
ho 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).

TAJENKA křížovky, která vyšla 
ve Svobodném hlasu č. 8

Ze zaslaných, správně vyluš-
těných tajenek, jsme vybrali 
a knížku posíláme Oldřichu 
Paurovi  ze Stradonic. Tajenka 
zněla: Hledáte muže, který je při-
tažlivý, vtipný, chytrý, sexy, něžný 
a romantický? Jestliže ano, TAK 
POTOM SI OPRAVDU MUSÍTE 
ZAJÍT DO KINA.

n  Milý táto, po tvém odchodu 
po 12 letech stále 
nezapomíná tvá 
manželka Anna 
Gutlebetová a sy-
nové Václav a Mi-
lan s rodinami.

Oznámení

n Hluboce zarmouceni oznamu-
jeme všem přátelům a známým, že 
dne 17. února zemřela ve věku nedo-
žitých 83 let paní Jaroslava Levicová 
z Loun. Zároveň 17. dubna uplynou 
smutné dva roky od úmrtí pana 
Miroslava Levice. Všem, kteří jste 
naše rodiče znali a měli rádi, děku-
jeme za tichou vzpomínku. S láskou 
vzpomínají dcera Miroslava, synové 
Jiří a Jaroslav s rodinami.

Hledáte prestižní povolání? Volejte 606 943 457, kancelář Osvoboditelů 
622, Louny. Wüstenrot-stavební spořitelna a. s. nabízí uplatnění v oblasti 
stavebního spoření, úvěrů, hypotečních úvěrů, penzijního spoření, životního 
a majetkového pojištění pro oblast Žatec, Louny, Litoměřice, Rakovník, Bílina.

Půjčky
od 20-300 tis. Kč

nejprůchodnějši nebankovní
bez poplatku předem!

Pro důchodce do 75 let i OSVČ  s 0 DP
Novinka od 1. 4. 07 

schváleno do 30 min.

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.
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Václava Majera 2666
440 01 Louny
tel. 415 652 771
        415 654 991
fax 415 652 360

AUTO - Evžen Myslivec s.r.o.
www.skoda-auto.cz
http://prodejce.skoda-auto.cz/auto-e-myslivec
auto-e-myslivec.prodejce@skoda-auto.cz

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

Nabízíme 50 000
kusů rostlin

pro malo
i velkoodběratele

PRODEJ OKRASNÝCH A OVOCNÝCH 
DŘEVIN V ŠIROKÉM SORTIMENTU

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR A NEJLEPŠÍ CENY V OKOLÍ
• thuje • cyprišky • jalovce • tavolníky • ptačí zoby 
• přísavníky • vřesovištní rostliny • vodní rostliny 
• růže • skalničky • trvalky • bazénové ryby • travní 
osivo • substráty • rašelina • mulčovací kůra (balené 
v pytlích) • a mnoho dalšího •

NÁVRH A REALIZACE ZAHRAD A PARKŮ
KOUPACÍCH JEZÍREK, ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ

Kokovice 56 - v těsné blízkosti obce
Klobuky u Slaného, www.zahradnictvi-liska.cz

Prodejní doba:denně 9 - 18 hodin
Tel./fax 312 579 748, mobil 608 377 658

liska.cz@volny.cz

Na
bí

zím
e

Prodám pozemek v Podbořanech 
cca 2 800 m2 vedle supermarketu 
PLUS, cena 250,-Kč/m2, mail: 
reality-cifka@iol.cz, tlf. 736 610 520


