
Vzpomínka
n  V neznámý svět odešel jsi 

spát, zaplakal 
každý, kdo měl 
Tě rád; proč srd-
ce Tvé přestalo 
bít, vždyť mělo 
pro koho žít. 
Dne 31. srpna 

jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí 
mého manžela a našeho tatínka 
pana Petra Hýny. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Děkují 
manželka, děti s rodinami a ostat-
ní příbuzní.
n Dne 1. září uplynulo 5 roků 

od úmrtí mého 
manžela, tatínka 
a dědečka, bratra 
pana Josefa Ku-
báče z Černčic. 
S úctou a láskou 
vzpomíná man-

želka, dcera s rodinou a sestra. 
n Dne 4. září uplynulo 10 let, 

kdy nás navždy 
opustil můj 
manžel, tatínek, 
tchán, dědeček 
a pradědeček, 
pan Miroslav 
Trubač ze 

Zeměch. Vzpomíná manželka 
s rodinou.

n Již 5 let není mezi námi pan 
Antonín Ipser a 4 roky paní Bo-
humila Berglová. Tato smutná 
výročí jsou 4. a 8. září. Za tichou 
vzpomínku děkuje rodina.
n Dne 6. září uplynou dva roky, 

kdy nás navždy 
opustil pan Josef 
Unger z Loun. 
Vzpomíná man-
želka Františka, 
syn Jiří s rodinou 
a bratr Oldřich 

s rodinou.
n To, že čas rány hojí, je jenom 

pouhé zdání. 
Stále je v srdci 
bolest a tiché 
v z p o m í n á n í . 
Dne 7. září uply-
ne 7 let, co nás 
navždy opustil 

náš manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Jiří Kučera 
ze Hřivic. S láskou vzpomínají 
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Oznámení do Společenské kroniky přijímáme 
nejpozději do čtvrtka do 9 hodin předcházející-
ho 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).

     K O U P E L N Y
              V l a d i m í r  F o g l
• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • bytová jádra 
• 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

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

ANGLIČTINKA
pro děti

od 3 do 6 let
kurz od září 2007
tel.: 602 447 259

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Oznámení -  přerušení dodávky pitné vody

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice oznamují, že v pátek dne 7. 
9. 2007 od 6.00 hod do 20.00 hod bude v důsledku výměny části vodovodního 
potrubí přerušena dodávka pitné vody v Žatci v následujících ulicích:

Čeradická, Lučanská,  Kunětická, Kadaňská, Zeyerova, Kovářská, P. Ma-
lého, Vol. Čechů, Masarykova, Alšova, Karla IV., Nákladní, Obránců Míru, 
Klášterní, Tyršova, U Odborů, Fügnerova, Poděbradova, Dlouhá, Oblouková, 
J. Hory, Žižkova, Jakubská, Libočanská cesta, Chmelová, Pod Známkovnou, 
Studentská, Nádražní Schody, Červenka a náměstí Žižkovo, Nerudovo, Chel-
čického, Hošťálkovo, Kruhové, Smetanovo, Svobody, Chmelařské a v obci 
Libočany.

Mobilní cisterny s pitnou vodou  budou umístěny na náměstí Svobody, 
Žižkově nám., v ulici Zeyerova a Smetanově nám. před finančním úřadem. 
Všem spotřebitelům se za způsobené problémy omlouváme a žádáme je, 
aby se pitnou vodou dostatečně předzásobili.

V ZÁŘÍ SLEVA 10%
NA LOŽISKA KOL
Autodíly Kočina 
Husova 1082 Louny tel.415652791

Prodej uhlí
OŘECH I.    175,-Kč
OŘECH II.   125,-Kč
KOSTKA      185,-Kč
Objednávky

tel.+fax 415 674563
Mobilní 736 752022

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

aaa byty.cz
největší obchodní 

dům s byty
byty, domy, pozemky
Kontakt: 603 888 307

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

Firma LOSTR a.s. se sídlem v Lounech, která se zabývá 
výrobou a opravou železničních kolejových vozidel, vypisuje 
výběrové řízení na pozici:

S K L A D N Í K
Požadujeme: n středoškolské vzdělání s maturitou
 n praxi v oboru
 n znalost práce na PC
Nabízíme: n možnost okamžitého nástupu
 n perspektivní a zajímavé zaměstnání
 n jistotu v zaměstnání

MISTR DO ÚSEKU VÝROBY
Požadujeme:
n středoškolské vzdělání technického směru
n zkušenosti s vedením kolektivu zaměstnanců
n znalost práce na PC
Nabízíme:
n odbornou práci v prosperující firmě
n možnost dalšího vzdělávání a růstu

V případě Vašeho zájmu o výše uvedenou pozici zasílejte 
své nabídky spolu se strukturovaným životopisem nejpozději 
do 14.9.2007 na e-mail: pavlina.fejfarova@lostr.cz, případně 
další informace na tel:415 628 615.

Výstaviště tento víkend 
opět otevřeno

Člověk v přírodě a nápojový salón je tu pro vás
LOUNY (pa) - Ve dnech 7. – 9. září se koná na výstavišti v Lounech 
tradiční výstava Člověk v přírodě. Navazuje na tradici, která sahá 
až do první republiky, a stala se oblíbenou mezi malými i velkými 
návštěvníky nejen z Loun, ale i dalekého okolí.

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s. r. o.
Na Valích 899, 440 01 Louny
( 415 627 900, fax: 415 627 902
e-mail: inplnc@inprojekt.cz  www.inprojekt.cz

přijme
ASISTENT/KA VEDENÍ FIRMY

Náplň práce:
- Zabezpečení administrativní podpory vedení společnosti
- Administrativní a organizační činnosti spojené s chodem firmy – 

reporty, analýzy, záznamy z jednání, příprava prezentací,apod.
- Vedení a udržování administrativních systémů a evidencí
- Zajištění překladů z/do anglického jazyka
- Práce na různých administrativních a provozních projektech
Požadujeme:
- SŠ vzdělání s maturitou
- Zkušenosti v oblasti administrativy
- Velmi dobrá znalost práce na PC (Office-Word, Excel)
- Znalost AJ, NJ výhodou
- Řidičský průkaz sk.B podmínkou
- Časovou flexibilitu
- Aktivní přístup k práci
- Schopnost samostatné práce i práce v týmu
- Příjemné vystupování, komunikativnost
Nabízíme:
- samostatnou a zajímavou práci, motivující finanční ohodnocení 
- zázemí úspěšné a stabilní společnosti , místo výkonu práce  

Louny
- perspektivní zaměstnanecký program, příjemné pracovní 

prostředí
- sociální výhody - prodloužená dovolená, příplatky na obědy, 

příplatek na penzijní pojištění
- další vzdělávání v oboru, jazykové kurzy
- nástup možný ihned

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS S MOTIVAČNÍM DOPISEM 
ZASÍLEJTE NA: 
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.
Ing. Kateřina Skalická
Na Valích 899
440 01 Louny
nebo na:  katka.skalicka@inprojekt.czDny evropského dědictví v Lounech 

dne 15. září
Otevřené památky od 10.00 – 15.30:
 NOVÝ HRAD V JIMLÍNĚ 
 - doprovodný program ZUŠ, prohlídka hradu s výkladem PhDr. Bedřicha Štaubera 
 - autobusová doprava po trase Louny – Jimlín zdarma. Odjezd v 11.00 hod. - zpět ve 12.30 

hod. a ve 13.00 hod – zpět ve 14.30 hod. z autobusové zastávky u Žatecké brány
 KOSTEL SV. PETRA
 - doprovodný koncert ZUŠ Louny v 11.30 hod. a ve 14.15 hod. (od 16.00 hod. ZUŠ pořádá 

koncert pěveckého sboru Ročov)

Prohlídkové okruhy městem s výkladem:
 STŘEDOVĚKÉ LOUNY
 - sraz zájemců u Žatecké brány v 9.30 hod., prohlídku historického centra provede Mgr. Jan 

Mareš, délka prohlídky: 1 hod.
 KOSTEL SV. MIKULÁŠE
 - podrobná prohlídka kostela začíná v 10.30 hod., provede Mgr. Jaroslav Havrlant, délka 

prohlídky: 45 min.
 NOVODOBÉ LOUNY
 - sraz zájemců je ve 13.00 hod před rodným domem Otakara Jaroše, prohlídka Kotěrovy kolonie, 

Jeruzalému, kostelů Církve československé husitské a Církve českobratrské evangelické, provede 
PhDr. Bohumír Roedl a PhDr. Martin Vostřel, délka prohlídky: 2 hod.

 HŘBITOV U 14 SV. POMOCNÍKŮ
 - prohlídka začíná v 15.00 hod., provede Mgr. Antonín Hluštík, CSc., délka prohlídky: 1 hod.

Vstupné: zdarma

– manželka, děti s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.
n Dne 5. září tomu bude pat-

náct let, co zemřela paní Lenka 
Krajová z Počedělic. Kdo jste ji 
znali, věnujte jí, prosím, vzpo-
mínku. Děkuje snacha Milena, 
vnukové Tomáš a Martin s ro-
dinou.
n  Dne 8. září uplyne 11 let, 

kdy nás navždy 
opustil manžel, 
tchán a dědeček, 
pan Jaroslav 
Pánek z Vinařic. 
Vzpomíná man-
želka, syn a dcera 

s rodinami.
Poděkování
n Za uspořádání setkání rodá-

ků obce Smolnice dne 25. srpna 
patří všem, kteří se na přípravě 
podíleli, vřelý dík, a troufám si 
tvrdit, že nejen můj.

Eva Pastyříková,
rozená Čapková

n  Dne 25. srpna zemřela 
paní Anasta-
zie Camprová 
z Malnic. A dne 
31. srpna jsme 
se s ní rozloučili. 
Děkujeme za pro-
jevenou soustrast 

a květinové dary. Rodina.

I letos je připraveno mnoho 
zajímavostí. V prvním chovatel-
ském pavilonu D a jeho okolí, 
budete moci shlédnout okrasné 
exotické ptactvo, na 200 králíků 
všech druhů od belgických obrů 
až po malé zakrslé králíčky, také 
zde uvidíte rybáře, kteří vám rádi 
poradí a představí živé i vyprepa-
rované ryby. Dále zde naleznete 
překrásné bonsaje a růže nejen ve 
formě květin, ale i návod na jejich 
pěstování. Stejně jako literaturu 
o chovu drobného zvířectva.

V sobotu proběhne v pavilonu D 
soutěž zhruba sta čistokrevných 
morčat. Tato morčata bude ohodno-
covat odborný poradce s přítomnou 
veřejností.

V pavilonu C najdete turistické 
informační centrum města Loun, 
Podkrušnohorský zoopark a mno-
ho dalších zajímavostí.  

V sobotu bude na výstavišti 5. 
Mezinárodní výstava psů všech 
ras, v rámci které mohou chova-
telé získat pro svého psa bonitaci. 
Závěrem proběhne soutěž o nej-
krásnějšího psa. Do této chvíle je 
přihlášeno přes sto padesát psů. 
Uzávěrka této soutěže je do soboty 
8. září do 9 hodin, kdy se můžete 
přihlásit se svým pejskem u paní 
Řápkové, telefon 371 724 464, 
721 028 451 nebo přijít se svým 
psím miláčkem přímo na výstaviště 
v sobotu mezi 8. a 9. hodinou.

Na venkovních prostorech 
v sobotu odpoledne a v neděli do-
poledne předvedou kynologové se 
svými svěřenci parkurové skákání 
psů a ukázky obrany a poslušnosti 
psů. 

Celý sobotní i nedělní program na 
výstavišti zpestří svým vystoupením 
mažoretky, roztleskávačky a taneční 

škola Luna. 
Na výstavišti najdete několik 

útulků psů a koček, tito zvířecí 
kamarádi budou hledat své nové 
pány. Na lounském výstavišti se 
letos prezentuje mnoho firem 
s chovatelskými potřebami a krmivy 
různých značek. 

Výstavy se zúčastní zahradnické 
firmy se svou nabídkou okrasných 
keřů, jehličnanů, trvalek a mnoho 
dalších výpěstků.

Tak jako v loňském roce, je 
i letošní výstava Člověk v pří-
rodě spojena s Potravinářským 
a nápojovým salonem, kde se ve 
vnitřních a venkovních prostorech 
budou prezentovat firmy zaměřené 
na potravinářské zboží a gastrono-
mii, ale najdete zde i pomůcky do 
domácnosti. Dále máte možnost 
ochutnat a zároveň posoudit chuť 
piva od Pivovaru Louny a Svijany, 
a i milovníci vína si přijdou na své, 
při ochutnávce burčáku a různých 
druhů vín.

Studenti SOU Žatec předvedou 
své barmanské umění v míchání 
alkoholických i nealkoholických 
nápojů ve volném stylu, spojené 
s ochutnávkou zdarma. V této akci 
nás podporují sponzoři: Chiquita 
LLVK s.r.o., Tymbark – Maspex 
Czech s.r.o. se svými džusy růz-
ných příchutí, KB Likér především 
se Starou mysliveckou, ale i jinými 
druhy alkoholu. 

Vy, kteří máte rádi přírodu, zvířa-
ta, dobré jídlo a pití, přijďte strávit 
příjemný víkend na výstavu Člověk 
v přírodě a Potravinářský a nápojo-
vý salon na výstaviště do Loun.

Výstava je otevřena každý den 7. 
– 9. září od 9 do 17 hodin.

Richard Spilka,
Diamant Expo spol. s r. o.


