
n Dne 8. června uplynulo 39. 
výročí tragické-
ho úmrtí našeho 
syna Vlastimila 
Poura. Zemřel 
8. června 1968, 
když jel na fotbal 
do Černčic, kam 

už nedojel. Stále s bolestí v nitru 
vzpomínají rodiče a sourozenci 
s rodinami.
n  Co osud dal, to vzal, zů-

staly vzpomínky 
a v srdci žal. Dne 
10. června by se 
dožil 60 let pan 
Vlastimil Bláha 
z Loun, a dne 16. 
července uplyne 

již pět let od jeho úmrtí. Stále 
vzpomínají manželka Hana, dcery 
Lenka a Jitka s rodinami a bratr 
a sestra s rodinami. Děkujeme 
všem, kdo si vzpomenou s námi.
n  Dne 11. června si připo-

meneme druhé 
výročí úmrtí 
našeho tatínka, 
pana Vojtěcha 
Vondráčka z Vo-
lenic. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte 

s námi. Dcery Marie a Eva s ro-
dinami.
Poděkování
«  Děkujeme všem přátelům 

a známým, kteří se přišli napo-
sledy rozloučit dne 20. dubna 
s panem Bohumilem Olivou 
z Cítolib. Zároveň děkujeme 
všem za projevenou soustrast, 
slova útěchy a květinové dary 
a panu Josefu Šobáňovi za sou-
citný proslov. Náš velký dík pa-
tří i SDH Cítoliby za jejich účast 
na pohřbu a květiny. Manželka 
Bohumila s rodinou. 
«  Chtěla bych moc poděko-

vat panu Miroslavu Krejčímu 
z Cítolib za záchranu naší drahé 
dcery z rukou opilého člověka. 
Jeho odvahu, kterou prokázal, 
mu nikdy nezapomeneme. Díky 
moc! L. K.

Vzpomínka
n  V neznámý svět odešel jsi 

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

v srdci stále bolí a v našich očích 
se slzy rojí. Dne 4. června jsme 
si připomněli sedmé výročí, kdy 
tragicky zemřel můj milovaný 
syn, náš bratr a vnouček Michal 
Hrouda z Loun. S velkou bolestí 
v srdci vzpomínají a nikdy neza-
pomenou maminka Iveta, bratr 
Ondřej, babička Venzlíková, 
strejda Petr, Rodina Šlikova, ro-
dina Čápova. Kdo jste Michálka 
znali a měli ho rádi, vzpomeňte 
s námi.
n  Krutý osud Tě nám vzal, 

v očích slzy, 
v srdci žal. Uti-
chl Tvůj smích 
i hlas, vzpomín-
ka a láska však 
zůstává v srdcích 
nás, co Tě znali 

a milovali. Dne 4. června vzpo-
meneme 12 smutných let, kdy nás 
navždy opustil ve věku 24 let náš 
milovaný syn Miloš Korpa. Stále 
vzpomínají a nikdy nezapomenou 
rodiče, dcera Michalka, bratři To-
máš a Jiří s rodinou.
n  Dne 5. června uplynuly tři 

roky od chvíle, kdy nás navždy 
opustila paní Dagmar Sejáková. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s ná-
mi. Syn Alexander s rodinou.
n  Čas plyne, život jde dál, 

a Ty se nevrátíš, 
tatínku, k nám. 
Dne 6. června 
by se dožil 87 let 
pan Alois Kamír 
z Počedělic. Za 
tichou vzpomín-

ku děkuje rodina.
n Jak tiše žil, tak tiše odešel. 

Skromný ve svém 
životě, velký v lás-
ce a dobrotě. Dne 
7. června tomu 
bude 12 let, co 
nás navždy opus-
til milovaný syn, 

bratr a tatínek, pan Alois Kamír 
z Počedělic. S láskou vzpomíná 
rodina Kamírova.
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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 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).

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

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

Zemědělské zásobování a nákup Louny
akciová společnost 

p ř i j m e  i h n e d

vedoucí laboratoře
Předpoklady:

Vzdělání: ÚSO, VŠ – chemické, potravinářská chemie.
Znalosti a dovednosti: problematika výroby krmných směsí 

a skladování a ošetřování rostlinných výrobků, sledování 
dodržování jakosti, zodpovědnost, důslednost, flexibilita, 

další vzdělávání v oboru, práce s PC

laborantku
Předpoklady:

Vzdělání: ÚSO - chemické,příp. zemědělské se znalostí 
laboratorních postupů, zodpovědný přístup, pečlivost, 
osvojení si postupů pro sledování jakosti, práce s PC

Písemné přihlášky zasílejte na adresu:

Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s.
Poděbradova 578, 440 01 Louny

personální oddělení
telefon: 415627224  e-mail: ludmila.sukova@zznln.cz

Ředitel Úřadu práce v Lounech 
vypisuje výběrové řízení na funkci 

vedoucího oddělení 
kontrolně právního.

Požadavky: VŠ právnického nebo ekonomického směru, 
praxe v oboru 5 let, znalosti jazykové a PC. 

Žádosti s životopisem zasílejte do 15. 6. 2007 na Úřad 
práce v Lounech, Postoloprtská 2664, 440 81 Louny. 
Předpokládaný nástup 1. 8. 2007.


