
Blahopřání
« Dne 28. června oslaví život-

ní jubileum pan 
Karel Svoboda 
z Dobroměřic. 
Táto Ty náš zla-
tý, přejeme Ti 
krátce, zdraví, 
štěstí, spokoje-

nost, k Tvojí šedesátce. Kdo zná 
Tvoje srdce zlaté, má Tě každý 
rád, přejeme Ti všichni proto 
ještě dvakrát šedesát.     Rodina
Vzpomínka
n  Dne 25. června by se do-

žila 60 let naše 
drahá maminka, 
paní Soňa Race-
tyová. Všichni, 
kdo jste ji znali, 
tiše s námi na ní 
zavzpomínejte. 

Děti Patrik, Světlana a Tamara 
s rodinou.
n Dne 1, července tomu bude 8 

let, co nás opustil 
náš drahý man-
žel, otec, děde-
ček a pradědeček 
pan Oldřich 
Lhotský z Loun. 
Stále vzpomíná 

rodina
Poděkování
n  MS Dolní Ročov děkuje 

všem sponzorům, kteří přispěli 
fi nanční částkou nebo věcnými 
cenami ke zdárnému průběhu 
dětského dne, který se konal 2. 
června v Břínkově. Jsou to: OU 
Ročov, ZD Podlesí Ročov, hasiči 
Ročov, sportovci Ročov, školská 
rada ZŠ Ročov, Demonta T. 
Ostrava s.r.o., GE Money Bank 
Louny, VZP Louny, E. Lavička, 
J. Petr, Zlatohlávkovi, A. Vaic, 
M. Stanko a kamarádi, M. Ipser, 
B. Součková, J. Jirman, manželé 
Fiřtovi, Kloučkovi, Patrákovi a J. 
Slavata.
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Oznámení do Společenské kroniky přijímáme 
nejpozději do čtvrtka do 9 hodin předcházejí-
cího týdne, než mají být zveřejněna. Písemně: 
Redakce Svobodného hlasu, Česká 177, 440 01 
Louny (oznámení objednána písemně budou zve-
řejněna 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).

                                       Firma Handrlica hledá:
n tesař - montáž systémového bednění,
n zedník - betonář 
n noční hlídač na stavbě
n mistr, stavbyvedoucí s praxí - železobetonové konstrukce

Bližší inf. telef. domluvit schůzku 415 654 190
nebo e-mail: gigarent@seznam.cz

STŘEŠNÍ NOSIČE,
NOSIČE JÍZDNÍCH KOL

NA VŠECHY TIPY VOZŮ ZA 
VÝHODNÉ CENY

AUTODÍLY KOČINA
1082 LOUNY TEL.415652791

www.MEDOU.cz
POMATURITNÍ 

studium Aj
individuální 

výuka a kurzy Aj

KOMPRESORY ORLÍK
O P R AV Y

Tel.: 415 783 090, mobil.: 739 049 510

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

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, domácí 
násilí

- pracovněprávních vztahů
- orientace na úřadech (dávky SSP, dávky pomoci v hmotné nouzi, 

dávky pro zdrav. postižené, OSSZ)
- náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, adopce na 

dálku)

Dále nabízíme možnost poradenství přes e-mail.
Změna návštěvních hodin během měsíce července a srpna 2007
pouze na telefonické objednání (tel. č. 721 635 350)

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

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

Lounsko

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

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 re kon struk ce bytu • instalace vody, topení•

Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Lou ny
tel.: 415 652 306
e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz

Město Louny
nabízí

pronájem bytů
v půdní bytové nástavbě domu čp. 1970, Tyršovo nám., Louny (byt 
č. 14; 1+1; 22,29 m2) a v čp. 1123, ul. St. Sokola v Lounech (byt 
č. 14, 1+2, 75,20 m2). Výběr nájemců bude proveden obálkovým 
výběrem dle pravidel MR P7/97 dne 11. 7. 2007 od 16 a 16:30 
hodin na Městském úřadě v Lounech - v kanceláři vedoucí odboru 
místního hospodářství.

Bližší informace podají pracovnice odboru místního 
hospodářství Městského úřadu v Lounech, tel.: 415 621 154 

(L. Kastnerová, 415 621 181 (K. Klímová).

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

a odpovědnou práci se zkušeností na obráběcích strojích.
n na montáž hlasů přijme 2 pracovnice. Jedná se 

o práci velmi náročnou na přesnost a odpovědnost 
v jednosměnném provozu. Po dohodě možnost úpravy 
pracovní doby.

n absolventa SPŠ – strojní na obsluhu stroje CNC

Nabízíme dlouholeté zaměstnání spojené s dobrým 
odměňováním.

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

Motto: „Precisnost je v detailu“.

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci

vedoucí dopravního oddělení správního odboru
pracovní poměr na dobu neurčitou

platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nař.vl. ČR
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10

Informace na tel. 415 621 177 u personalistky městského úřadu Jany 
Táboříkové, nebo e-mailem na adrese taborikova@mulouny.cz

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

Ostatní předpoklady:
- vzdělání strojního zaměření výhodou
- znalost práce na PC
- praxe ve veřejné správě a znalost příslušné legislativy vítána
- znalost světového jazyka vítána
- řidičský průkaz
- příjemné vystupování

Popis pracovní činnosti: vedení dopravního oddělení, výkon státní správy na 
úseku registru motorových vozidel a řidičských průkazů, schvalování technické 
způsobilosti vozidel

Nástup 1. srpna 2007
Přihlášení:
P ř i h l á š k u ,  ve které 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 předchozí odborné praxe a zkušenosti s vedením pracovního 
týmu)

2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
předejte nebo zašlete do 12.7.2007 na adresu Městský úřad Louny, personální 
úsek, Jana Táboříková, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny 


