
n  Dne 12. května uplyne 20 
let od úmrtí 
pana Jiřího 
Růžičky. Všem, 
kteří vzpomenou 
s námi, děkuje 
manželka a dcery 
s rodinami.

Vzpomínka
n  Dne 8. května minulého 

roku nás navždy 
opustila naše 
drahá a milo-
vaná manželka 
a maminka, paní 
Marie Danie-
lová. Kdo jste ji 

znali a měli ji rádi, vzpomeňte 
s námi. S láskou a úctou vzpomí-
nají manžel Emanuel a dcery Eva 
a Miroslava s rodinami, vnoučaty 
a pravnoučaty.
n Dne 8. května vzpomínáme 

druhé výročí, 
kdy nás opustila 
drahá a milova-
ná manželka, 
maminka, sestra 
a teta, paní Mo-
nika Hanková. 

Stále vzpomínají a nikdy nezapo-
menou manžel a syn s rodinou.
n  Odešla jsi tiše, jak osud si 

přál, ale v našich 
srdcích žiješ dál. 
Dne 10. května 
v z p o m e n e m e 
třetí výročí, co 
nás navždy tra-
gicky opustila 

moje manželka, naše maminka, 
babička a prababička, paní Marie 
Komová. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Děkují manžel, 
dcery Dáša, Maruška a Miluška 
s rodinami a ostatní příbuzní.
n Dne 11. května vzpomene-

me 10. výročí 
odchodu pana 
Václava Chlou-
by. Manželka Ji-
řina a dcera Jana 
s rodinou. 

n Dne 11. května uplyne sedm 
let od úmrtí paní 
Jiřiny Vondráč-
kové z Pnětluk. 
Vzpomíná man-
žel a děti s rodi-
nami.
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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 slo-
ženky). Telefonicky 415 652 204 (také 
záznamník) nebo e-mailem: hlas@ln.cz 
(i tato oznámení budou zveřejněna až 
po zaplacení složenky, kterou vám za-
šleme). 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).

 Louny
 tel.: 415 670 118

Oznamujeme všem 
pacientům, že naše 

lékárna je nyní v Po - Čt
otevřena až do 18 hodin.

Základní škola v Lipenci spolu s Obecním úřadem Lipno
pořádají

O S L AV U  M Á J Ů
Dne 19. 5. 2007 od 10 hodin

PROGRAM:
10.00 h - Vystoupení Evy Hruškové a  Jana Přeučila
11.30 h – Písničky v podání p. Josefa Fürstla 
12.00 h – Divadelní představení ZUŠ Postoloprty
13.00 h – Písničky Vladimíra HRONA s následnou autogramiádou 
14.30 h – Host Chemopetrolu Litvínov
15.00 h – Pokračuje poslech  písniček p. Josefa Fürstla
16.00 h – Odpolední vystoupení divadla MAZEC
17.30 h – Na závěr „Dívčí válka“ v podání ADS KLOUZÁK Postoloprty

Programem provází „Martin Hranáč z VyVolených“.

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

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.


