
Vzpomínka
n Dne 30. května uplynul jeden 

rok od úmrtí paní 
Marie Kuzmové 
z Postoloprt. 
Věnujte jí s námi 
tichou vzpo-
mínku. Syn Petr 
s rodinou.

n Dne 3. června vzpomeneme 
deváté výročí, 
kdy nás opus-
til pan Luděk 
Veselý z Loun. 
Stále vzpomínají 
manželka, dcera 
Gabriela a syn 

Libor.
n  V neznámý svět odešel jsi 

spát, zaplakal 
každý, kdo Tě 
měl rád. Roky 
plynou jak řeky 
proud, jen bolest 
trvá a nedá zapo-
menout. Dne 4. 

června vzpomeneme páté výročí, 
co nás navždy opustil náš manžel, 
tatínek a dědeček, pan Ladislav 
Duchoň ze Břvan. Vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.
n  Dne 5. června uplyne 11 

roků, kdy zemřel 
pan Alois Zlato-
hlávek z Ročova. 
Stále vzpomínají 
manželka, synové 
s rodinami a sest-
ra s rodinou.

n Kučaba Bořík a Milan. Měla 
jsem syny dva a ne-
dbalostí druhých 
je na hřbitově oba 
mám. Smutek v srd-
ci stále bolí a zapo-
menout nedovolí. Ty 
děsné vzpomínky se 

stále vrací. To pochopí jen ten, 
kdo navždy milované děti ztratí. 
Nešťastná máma, bývalá zdravot-
nice, Milena Kučabová.
Poděkování
«  Speciální základní škola, 

Poděbradova 640, Louny děkuje 
touto cestou všem sponzorům, 
kteří svým darem pomohli škole 
v pořádání Krajského kola SHM 
v lehké atletice a přispěli tak k dů-
stojnému průběhu i vyhodnocení 
soutěží. Naše velké poděkování je 
pro: Drinks Union a. s., Gas servis 
V. Ibl, Harmonikas Louny, Lékár-
na U Sv. Mikuláše, Lounská sta-
vební, Město Louny, M+M alarm 
s. r. o., Nemak Havraň u Mostu, 
Novák - papír s. r. o., Řeznictví 
Daniel Stříbrný, Vladimír Fogl, 
Topenářství Štrébl Žatec.
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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).

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

Lounsko
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

Zahradníček s.r.o.
V Benátkách 369, 440 01 Louny 

p ř i j m e
n TECHNIKA pro práce v zahradnictví
 Požadavky: Zahradnická nebo 

zemědělská škola, organizační 
schopnosti, řidičský průkaz skupiny B

n TRAKTORISTU pro práce 
v zahradnictví, u obou praxe vítána

Tel.: 415 654 789, 774 939 217

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

TOP nebankovní 
půjčky

od 20-300tis.Kč, vhodné 
i pro důchodce do 

75let! bez poplatku! 
schválení do 30 min!
tel.774 140 201 
p. Stehlíková

BYTOVÁ JÁDRA
V l a d i m í r  F o g l

• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • koupelny 
• 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

SERVIS VAH
Přemysl Verner

Nová Ves 12, 440 01 Louny
zajišťuje:

opravy n montáž n cejchování 
vah a závaží

Tel.: 604 325 761, 415 694 577

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku
Zakázky lze objednat v Dřevokomplexu,

ul. Svatopluka Čecha v Lounech.
Tel.: 776 785 600, 415 694 114

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci  úředník(ce)- zajišťování výkonu 

státní správy v oblasti státní památkové péče – odboru rozvoje města
pracovní poměr na dobu neurčitou - pl.tř. 9

Informace na tel. 415621163 u personalistky městského úřadu pí Mithoferové 
Věnceslavy,  nebo e-mailem na adrese mithoferova@mulouny.cz

Předpoklady:
- státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
- vzdělání vyšší odborné nebo  středoškolské – technického směru 
- způsobilost k právním úkonům
- morální a trestní bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka 

Ostatní předpoklady:
- znalost práce na PC
- znalost anglického nebo německého jazyka vítána
- praxe ve veřejné správě vítána
- řidičský průkaz skupiny B

Popis pracovní činnosti
- zajištění výkonu státní správy v oblasti památkové péče na kulturních 

památkách 
- zabezpečení ekonomické stránky příspěvků na zachování a obnovu kulturní 

památky
- zajišťování výkonu státní správy v oblasti péče o válečné hroby 
- ve spolupráci s městským architektem vykonávaní působnosti ve věcech 

územního plánování

Nástup 1. července 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 08.06.2007 na adresu Městský úřad Louny, kancelář 
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23  Louny

V ČERVNU
SLEVA 15%
NA DESTIČKY 
A ČELISTI BRZD
AUTODÍLY KOČINA HUSOVA 
1082 Louny tel. 415652791

REKOS, v.o.s.
Prodejna stavebního materiálu Louny
U nádraží ČD Louny - Město,
tel.415 65 26 80, www.rekoszatec.cz

přijmeme: skladníka - řidiče VZV
praxe v oboru vítána.

k přijímacímu pohovoru požadujeme: OP, životopis s uvedením 
předchozích zaměstnání, trestní bezúhonnost

nabídky zasílejte na vedení společnosti, nebo na e-mail.
informace u ved.prodejny, tel. 415 65 26 80

Harmonikas s. r. o. přijme
- brusiče na profilové broušení hlasů do harmonik
- nástrojaře na výrobu nářadí a přípravků
 Hlásit se mohou jen pracovníci se zájmem o precisní 

a odpovědnou práci se zkušenostmi na obráběcích 
strojích.

- Dále přijmeme absolventku střední odborné školy 
ekonomického nebo obchodního směru na místo 
administrativní pracovnice.

Nabízíme dlouholeté zaměstnání spojené s dobrým 
odměňováním.

Tel.: 415 627 580, harmonikas@harmonikas.cz, adresa: 
Poděbradova 2506, Louny

Motto: „Precisnost je v detailu“.

V y l e t n ě n i 
z Tanatexu… 
Nepřeberné množství 
vkusných triček a ko-
šil s krátkým rukávem 
najdou nyní pánové 
v obchůdku Tanatex na 
rohu  České a Korunní 
uličky proti železářství 
v Lounech „Díky velké 
poptávce po letním 
zboží jsme objednali 
nejen  košile, ale také 
perfektní španělská 
trička v žádaných ba-
revných kombinacích 
(celkem 36 druhů) za 
225 korun,“ informuje 
majitelka podniku Ta-
ťána Kubecová.  V jejím 
obchůdku se obléknou 
i mocní chlapáci - až do 
velikosti 5 XL. Pro ně 
jsou tu trička v černé 
a bílé barvě za skvě-
lou cenu 150 korun. 
Pro úspěch objednala 
majitelka dalších 
pět barev. Žádané je 
také pánské spodní 
prádlo Andrie (trenky 
a trenkoslipy), které 
praním neztrácí bar-
vy. Bílá a tmavomodrá 
tílka pak pořídíte za 70 
korun. Tentokrát jsme 
se zaměřili na pány, 
obchod samozřejmě 
nabízí i mnoho dalšího 
zboží. (pi)
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