
Blahopřání
T  Dne 17. června oslavil své 

životní jubileum 
75 let pan Zde-
něk Bušek. Do 
dalších let mu 
přejí hodně zdra-
ví, štěstí a radosti 
manželka Anděla 

a rodina.
Vzpomínka
n Ve čtvrtek dne 21. června by 

oslavila naroze-
niny paní Jitka 
H e j t m a n o v á 
z Loun. Nadarmo 
se neříká, že hod-
notu dobrého pří-
tele poznáme, až 

když ho ztratíme. Jitčin krásný 
optimismus nám chybí, tak jako 
dobrý chléb. S láskou vzpomínají 
a nezapomenou všichni kamarádi 
z České ulice.
n Dne 21. června uplyne osm 

smutných let, 
co nás navždy 
opustil pan Ja-
roslav Šťastný 
z Loun. Všem, 
kteří vzpomenou 
s námi, děkuje 

manželka a dcery Kamila a Re-
náta s rodinou.
n Dotlouklo Tvoje srdce zlaté, 

uhasl v Tvých 
očích svit, těžko 
je nám, tatínku, 
bez Tebe žít. 
Dne 23. června 
v z p o m í n á m e 
šesté výročí 

úmrtí našeho manžela, tatínka, 
dědečka, pana Jiřího Peterky 
z Blšan. Stále vzpomíná manžel-
ka, synové Mirek, Jirka, Milan, 
Pavel s rodinami. 
n Dne 23. června uplyne třetí 

smutné výročí, 
kdy nás navždy 
opustila naše 
drahá a milova-
ná dcera Jitka 
Cajkánová, roz. 
Stejskalová. Kdo 

ztratil to nejdražší, co na světě měl, 
ví, kolik mu zůstalo bolesti. Nikdy 
neodpustíme těm, kteří mají její 
smrt na svědomí. Za všechny, 
kteří ji měli rádi, rodiče.
n  Je to již 15 let, kdy 23. 

června dotlouklo 
srdce našeho 
hodného a neza-
pomenutelného 
manžela, tatínka 
a dědečka, pana 
Miloslava Černé-

ho z Peruce. Zároveň jsme si letos 
připomněli výročí jeho nedožitých 
80 let. Za tichou vzpomínku dě-
kuje zarmoucená rodina.
n  Proč osud byl tak krutý 

a nenechal Tě 
žít, proč jsi mu-
sela od všeho, co 
jsi měla tak ráda, 
tak brzy odejít! 
Dne 26. června 
by oslavila své 

44. narozeniny paní Jitka Ka-
lašová z Vrbna nad Lesy. Nikdy 
nezapomeneme! Manžel, děti, 
maminka a sestra s rodinou.

strana 6                                                                                           20. června 2007                                                                               svobodný hlas

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).

Firma G.M.L. spol. s r.o. Louny hledá montéry těchto profesí

Elektromontér, zámečník
Náplň práce:
- provádění elektromontážních a zámečnických prací na 

zakázkách po celé ČR

Požadujeme:
- minimálně vyučen v oboru elektro, praxe výhodou
- spolehlivost, samostatnost
- časová fl exibilita
- řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
- dobré fi nanční ohodnocení
- možnost osobního růstu
- možnost nástupu ihned

kontaktní osoba: Lenka Mühlbergerová, tel. 602 182 525
 muhlbergerova@global-mont.cz

NOUEMONT s.r.o.
Třebízského 178
274 01 Slaný
Tel.:312 579 025
Email:info@nouemont.cz

NOUEMONT s.r.o. Slaný
VÝROBCE PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

SYSTÉM PANORAMA 3000
moderní design
5 komor se stavební hloubkou 75 mm 
3 těsnění v profi lu pro maximální komfort a těsnost okna
Skla s teplým rámečkem s prostupem k=U1,1W/m2 plněná Argonem
Záruka na okna 7 let

Pří objednání oken do 31.7.2007 žaluzie a sítě se slevou 50%

www.nouemont.cz
Kupujte okna přímo od výrobce-garance kvality a servisu!

Nabízíme 50 000
kusů rost lin

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 ZA HRAD A PAR KŮ
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

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

akce na zboží fi rmy Hasit
              štuk Hasit 160                          109,50
              lepidlo standard                        126,00
              zdící lepidlo Hasit 960             139,00
              betonový potěr                            84,00

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

návrh, výroba a montáž plastových oken, dveří, zimních zahrad
Dodáváme pětikomorový systém TROCAL s trojitým těsněním U 1,1

SLEVY až 30 %! 
12 LET NA ČESKÉM TRHU
Zajistíme Vám fi nanční prostředky na výměnu oken bez nutnosti 
zástavy bytů.

Louny - Miroslav Krupka Osvoboditelů 2671
Obchodní kancelář Tel./fax: 415 653 988
 mobil: 602 247 973
 e-mail: ltplast@tiscali.cz

Dárky od Žatecké brány… V Lounech u Žatecké brány 
byl otevřen milý obchůdek se suvenýry a dárečky. Majitel se snažil 
zařídit ho ve starším stylu. Už vchod střeží poctivé dřevěné dveře. 
Na poličkách a policích, ale také na starém trezoru či mandlu je 
vyrovnáno nepřeberné množství věcí a věciček pro radost. Hned 
u vchodu najdete poháry a vázy z ručně vyráběného zeleného skla. 
Následují hrnečky s nápisy a obrázky, police s dřevěnými hračkami, 
korálky a magnetickými tabulkami, také tu mají hlavolamy, praky, 
dřevěné louskáčky, píšťalky a fl étny. V dalším oddělení natrefíte na 
relaxační čaje. Jsou tu i svíčky, přírodní kosmetika pro náročné. 
A pro děti v teráriu živý leguán, jehož zdařilou napodobeninu si 
mohou koupit. Obchůdek uvítá i ten, kdo má rád keramiku. Je zde 
moravská keramika oplétaná drátem, ale i keramika či sklo s relié-
fem Žatecké brány. Pro pány se nabízejí výrobky z cínu, gastrosady, 
nože. Vinotéku pak obohatí znamenité víno z moravských Rakvic. 
Obchůdek je bezbariérový. (pi)

Neobyčejná svatba… Sobota 16. června byla význam-
ná pro naši redakci. Úderem poledne v chrámu v Panenském Týnci 
pan starosta Václav Švajcr oddal naši milou slečnu sekretářku Janu 
Kučabovou a pana Václava Lukšíka. Redakce Svobodného hlasu 
novomanželům Lukšíkovým přeje, aby spolu žili dlouho a šťastně, 
a aby se jim vyplnila spousta společných snů. 
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