
n Oči se slzami zarosily, zapla-
kaly žalem, když jsme Vám naši 
drazí dávali sbohem. Dotlouklo 
srdce, utichl hlas, měli jste rádi 
život i nás. Dne 16. března vzpo-
meneme 17 let od úmrtí našich 
drahých syna Libora Malého ze 
Žatce a maminky, babičky, paní 
Věry Grunclové z Klůčku. Stále 
vzpomínají rodiče, bratr, dcery 
a syn s rodinami a babička Malá.
n Dne 20. března vzpomeneme 

nedožitých stých 
narozenin paní 
Marie Brandové 
z Loun. Synové 
Emanuel a Vla-
dimír s rodinou 
a děti.

Poděkování
n Dne 6. března jsme se rozlou-

čili se Zdeňkou 
K u b í n k o v o u 
z Loun. Děkuje-
me za květinové 
dary, za proje-
venou soustrast 
i za rozloučení 

v podání Josefa Šobáně. Děkuje 
manžel, děti Matýsek, Deniska 
a Zuzanka, sestra Marcela s ro-
dinou, maminka, manželova ma-
minka Eliška s rodinou a ostatní 
příbuzní.
n Chtěla bych touto cestou velice 

poděkovat doktoru Rajzíkovi, pri-
máři chirurgie nemocnice v Lou-
nech, panu doktoru Černickému 
a všem sestřičkám a ostatnímu 
personálu, který pečoval o mého 
syna Petra Olta z Loun. Díky jejich 
profesionálnímu přístupu zachrá-
nili mému synovi nohu. Za celou 
rodinu Eva Oltová, matka.

Vzpomínka
n Dne 9. března si připomíná-

me první smutné 
výročí odchodu 
našeho tatínka, 
tchána, dědečka 
a pradědečka, 
pana Jaroslava 
Peška. Kdo jste 

ho znali, vzpomeňte s námi. Syn 
Jaroslav s rodinou.

n “Já pracoval a žil jen pro 
Vás, za živa srdce své Vám 
dal...“

Dne 15. 
března uply-
ne již pět let, 
co nás na-
vždy opustil 
v z á c n ý 
člověk, pan 

Jiří Lošan. Vzorný manžel, 
tatínek, dědeček, učitel 
hudby a zakladatel dětské-
ho dechového orchestru. 
S bolestí v srdci vzpomínají 
manželka Jana, dcery Jana 
a Jiřina a syn Jiří s rodinami, 
vnoučata Jaroušek, Jaromírek 
a Verunka, bratři František 
a Ivo s rodinami. Vzpomeňte 
s námi.

n Roky plynou jak řeky proud, 
ale ta rána v srdci 
bolí a zapome-
nout nedovolí. 
Prázdný je do-
mov a smutno je 
v něm, jen vzpo-
mínky na Tebe 

zůstávají všem. Ale co osud vzal, to 
nevrací, i když nám srdce krvácí. Ta 
rána stále bolí. Kdo s Tebou žil, ví, 
co ztratil. Už neporadíš, nepomů-
žeš. Dne 15. března vzpomínáme 
na deváté výročí úmrtí pana Mi-
chala Havelky z Libčevse. S lás-
kou vzpomíná manželka Lenka 
se syny Michalem a Martinem 
a ostatní příbuzní.
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společenská kronika

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 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).

Hledá do svého týmu uchazeče na pozici

Skladníka do střediska 
STAVEBNIN v LOUNECH

Požadujeme : Vyučen
 : Flexibilitu, loajalitu
 : Slušné vystupování a jednání se zákazníky
 : Zkušenost v oblasti obchodu a služeb vítána
 : Ochotu se dále rozvíjet
Nabízíme : Zajímavou práci v dynamicky se rozvíjející 

společnosti
 : Dobré pracovní i platové podmínky
 : Týmovou práci
 : Možnost odborného i kariérového růstu
V případě Vašeho zájmu zasílejte svůj životopis na adresu: 
edelman@vhv.cz , nebo faxem 415 655156

ING.HELENA ŠTRÁFELDOVÁ

DRŮBEŽÁRNA HOŘEŠOVICE 
U SLANÉHO

opět zahajuje  od pondělí 19. března 2007

PRODEJ BAREVNÝCH KUŘIC
TETRY– HNĚDÉ, HORAL- ČERNÉ
DOMINANT– HNĚDÉ, ČERNÉ,
MODRÉ, KROPENATÉ, SUSSEX, BÍLÉ,
VLAŠKY

STÁŘÍ:  11 týdnů
CENA:     85 Kč/ks
(každý další týden se cena zvyšuje o 5Kč) 
Slepičky jsou vakcinované proti Markově obrně,
kokcidióze, bursitidě a drůbeží bronchitidě.
U nás nakoupíte drůbež ze zdravého,
veterinárně kontrolovaného chovu!!!!
OBJEDNÁVKY A INFORMACE NA TEL:
315 762 743, 312 579 729, 602 371 446, 607 562 774
www.drubez-horesovice.cz
Prodejní doba:   po - pá 8 -10 hod, 16 -17 hod
                          sobota 8 - 10hod

Firma SEKO edm, a.s. 
Dynamicky se rozvíjející firma s vlastním 
know-how a 90 % exportem do zahraničí, 
zaměřená na výrobu dílů do leteckých motorů 
a parních turbín, hledá pracovníky na pozici:

Operátor CNC strojů 
Požadujeme: strojní zaměření
 zodpovědnost 
 dobrou pracovní morálku

Nabízíme: dobré platové ohodnocení 
závislé na dosažených 
výsledcích a pracovním 
nasazení

Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte 
p. Holuba na tel: 602 215 876.

Občanské sdružení „NÁVRATY“
Centrum sociálního poradenství a sociálních služeb

Husova 418, 440 01 Louny
Tel.: 415 653 667

Mob.: +420 721 635 350
E-mail: navraty@centrum.cz

Oznamuje ZMĚNU návštěvních hodin.
Návštěvní hodiny:            Pondělí         8:00 – 12:00
                                              Úterý          8:00 - 12:00
                                            Středa       12:00 – 16:00
                                           Čtvrtek         8:00 – 12:00

“POMŮŽEME, PORADÍME“
Poskytujeme bezplatné individuální poradenství v oblasti:

- úpravy práv k nezletilým dětem, problematika rozvodu, výchovné 
problémy u dětí a mládeže (sepisování návrhů k soudu – svěření 
do péče, výživné, úprava styku, úprava výchovy a výživy, otcovství, 
rozvod)

- mezilidských vztahů, rodičovských práv a povinností
- pracovněprávních vztahů
- orientace na úřadech (dávky SSP, dávky soc. péče a dávky pro 

zdrav. postižené, OSSZ)
- náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, adopce na 

dálku)

Dále nabízíme možnost poradenství přes e-mail.

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

nabízí veškeré pánské, dámské spodní 
prádlo, italské spodní prádlo, trička

Sleva na Pleas 10 % do 21. 3.

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

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

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

Firma KLIMAMONT
s provozovnou u Chemopetrolu Litvínov

přijme
do trvalého pracovního poměru:

n elektromechaniky - silnoproud, vyhl. 
50/6, ŘP sk. B

n zámečníky - svářeče - topenáře, ŘP 
sk. B

n chladící mechaniky
Práce na údržbě a montážích vzduchotechnického 
a klimatického zařízení. Z Loun zajištěna denně doprava.

Životopisy zasílejte: jaroslav.fiser@klimamont.cz,
tel.: 602 404 179.

RESTAURACE
v Lounech

k pronájmu
Informace na telef. 777938622


