
Vzpomínka
n Dne 15. března uplynulo 25 let 

od chvíle, kdy nás 
navždy nečekaně 
opustil Vladimír 
„Mirek“ Hons, 
lounský aranžér 
a výtvarník. Stále 
vzpomíná man-

želka s nejbližšími.
n Už neporadíš, už nepohladíš. 

Čas plyne dál, 
bolest v srdci 
zůstává. Dne 20. 
března 1988 od 
nás navždy ode-
šla moje milo-
vaná manželka, 

naše maminka, babička, paní 
Miloslava Hlavatá z Loun. Stále 
vzpomíná manžel, syn Václav s ro-
dinou, dcera Miloslava, vnoučata 
Vašik, Janička, Lucinka. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje 
rodina.
n Dne 27. března uplyne šest 

let, co nás navždy 
opustila naše mi-
lovaná manželka 
a babička, paní 
Eugenie No-
votná z Černčic 
u Loun. Navždy 

odešel čestný a dobrý člověk. 
S úctou vzpomínají manžel, sna-
cha a vnoučata. 
n Dne 25. března vzpomínáme 

páté smutné výro-
čí, kdy nás opus-
til pan Miloslav 
Černý z Peruce. 
Vzpomínají a ni-
kdy nezapome-
nou maminka, 

sestra s rodinou, synové Michal 
s rodinou, Pavel a Milan.
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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).

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.

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

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.

Nejlevnější NOVÉ pneumatiky!!!
Goodyear, Pireli, Dunlop, Fulda, Sava, Hankok, 

Kingstar, Barum
155/70/13-od 740 Kč
165/70/13-od 760 Kč
175/70/13-od 850 Kč
185/60/14-od 980 Kč

195/50/15-od 1000 Kč
205/55/16-od 1590 Kč

Ceny platí pouze při montáži v našem 
pneuservisu v Dobroměřicích u rybníka.

tel.: 603 533 848

Lounsko

STAVEBNÍ 
FIRMA provádí:
- stavební a montážní práce
- zateplování rodinných domů
- sádrokartonářské práce, půdní 

vestavby atd.
- zednické práce všeho druhu
- bourací práce
- ruční výkopové práce, bazény 

atd.
Kontakt: J. Zlatník, Veltěže, tel.: 
724 311 750

     K O U P E L N Y
              V l a d i m í r  F o g l
• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • bytová jádra 
• 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
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Václava Majera 2666
440 01 Louny
tel.:  415 652 771
          415 654 991
fax:  415 652 360

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

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
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