
Vzpomínka
n  Dne 13. září vzpomeneme 

druhého výročí 
mé sestry paní 
Aleny Bergma-
nové. Kdož jste 
ji znali a měli 
rádi, věnujte jí ti-
chou vzpomínku. 

Sestra Jana s manželem, synovci 
Miloš a Petr s rodinami.
n Dne 13. září vzpomínáme 9. 

výročí úmrtí pana Josefa Průši. 
Manželka, syn David a dcera 
Blanka s manželem.
n  Dne 14. září s neskonalou 

bolestí v srdci 
v z p o m í n á m e 
druhého výročí, 
kdy nás opustila 
navždy moje 
jediná dcera Mi-
lena Švestková. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
stále zarmoucená matka Miluše 
Šedivá.
n  Dne 14. září by se dožila 

100 let paní Zdeňka Vajcová 
z Ročova. Vzpomínají dcera a syn 
s rodinou.
n Dne 14. září tomu bude 10 

let, kdy nás na-
vždy opustil náš 
tatínek, dědeček 
a manžel pan 
Karel Pop z Vrb-
ky. Dne 22. října 
by se dožil 65 let. 

S láskou vzpomínají manželka Ja-
ruš, dcera a syn s rodinami.
n Dne 15. září uplyne 15 let, 

kdy nás náhle 
opustil pan Ka-
rel Rais. S láskou 
a úctou vzpomíná 
rodina.

n Dne 4. června 2007 navždy 
utichlo srdce 
p. Jozefa Haca-
je, kterého jsme 
tolik milovali. 
16. září by se do-
žil 72 let. S hlu-
bokým smutkem 

vzpomínají manželka Alena, 
dcera Štěpánka s rodinou a syn 
Roman s rodinou. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.
n  Dne 17. září vzpomeneme 

pátého výročí, 
kdy nás navždy 
opustil náš milo-
vaný syn pan Jan 
Borl. S láskou 
a bolestí vzpomí-
nají tatínek Ar-

nošt, sestra Miluš s manželem, 
neteř Petra s manželem, neteř 
Kateřina s Dominikem, ostatní 
příbuzní a kamarádi.
n Odešel jsi tiše jako sen a nám 

převeliká bolest 
zůstala všem. 
Srdíčko utichlo, 
víc sil  nemělo. 
Ukončen byl Tvůj 
marný boj a našel 
jsi věčný pokoj. 

My stále před očima Tě máme 
a se slzami na Tě vzpomínáme. 
Dne 18. září uplyne pět let, co 
nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a dědeček pan Josef 
Polák z Malnic. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkuje man-
želka Marie, dcery Jana, Zdeňka, 
Marie, Anna s rodinami. A rodina 
Walzbergerova.
n  Dne 18. září uplyne 1. 

výročí, co nás 
navždy opustila 
maminka, sest-
ra, teta, babička 
paní Věra Svě-
cená z Tuchořic. 
Kdo jste ji znali, 

vzpomeňte tiše s námi. Syn To-
máš s rodinou.
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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).

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 finanční 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

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

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 374aaa byty.cz
největší obchodní 

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

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.

Dny 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

Město Louny
zastoupené odborem kanceláře úřadu

vyhlašuje ve smyslu pravidel RM č. 9/2006 „o zadávání veřejných zakázek Města Loun“
veřejnou soutěž na grafické zpracování a dodání loga města Loun
Zadávací podmínky:
- soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad široké veřejnosti včetně 

profesionálních grafických a reklamních studií,
- návrh loga města musí splňovat náročné estetické a typografické podmínky, tzn. 

musí být jedinečné, dobře zapamatovatelné a musí reflektovat filozofii města, mít 
určitou informační hodnotu,

- logo města se stane oficiální upoutávkou města přístupnou pro prezentaci města 
v tiskovinách, elektronických materiálech atd., 

- logo města se stane vlastnictvím města s právem na jeho výhradní užívání, 
zpracovateli loga vybraného na základě vypsané soutěže nebudou z používání loga 
plynout v budoucnosti žádné finanční ani jiné nároky, 

- soutěžící souhlasí s tím, že jeho návrh může být ještě graficky upraven profesionálním 
grafickým studiem,

- návrh loga města Loun bude odevzdán na formátu A4 v barevném a černobílém 
provedení a současně v elektronické podobě (soubory typu jpg, gif, pdf apod.),

- každý autor může podat maximálně tři návrhy,
- jediným kritériem soutěže bude estetické zpracování loga

Odměna za zpracování loga města:
Odměna za vítězné návrhy je stanovena takto:
-  20. tis. Kč – vítězný návrh
-  5. tis. Kč – návrh, který se umístí na 2. místě
-  3. tis. Kč – návrh, který se umístí na 3. místě
Logo města se stane vlastnictvím města s právem na jeho výhradní používání, 
zpracovateli loga vybraného na základě vypsané soutěže nebudou z použití loga 
plynout v budoucnosti žádné finanční ani jiné nároky. 
Ostatní návrhy loga nebudou finančně odměněny. 

Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 05. 10. 2007, 12.00 hod.

Místo podávání nabídek:
Místem pro podání nabídek je: Městský úřad Louny - odbor kanceláře úřadu
 Michal Ovšonka – č. dveří 106
 Mírové náměstí 35
 Louny  440 23

V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka, přejímá nabídky podatelna MěÚ 
Louny, č. dveří 104.

Bližší informace na tel.: 415 621 101, u odpovědného pracovníka p. Michala 
Ovšonky, nebo na e-mailem na adrese: ovsonka@mulouny.cz

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Oznámení - přerušení dodávky pitné vody
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice oznamují, že v pátek dne 14. 9. 2007 od 8.00 do 
18.00 hod bude v důsledku přepojování nového potrubí na stávající vodovodní rozvody v Žižkově ulici 
v Lounech přerušena dodávka pitné vody.  V Lounech se jedná o ulici Petra Obrovce, Prokopa Holého 
až ke křižovatce s ulicí kpt. Nálepky. Úplná odstávka bude též v obcích Lenešice a Dobroměřice.
V uvedených obcích budou mobilní cisterny s pitnou vodou umístěny: Lenešice – obchodní dům, 
Dobroměřice – kulturní dům. Všem spotřebitelům se za způsobené problémy omlouváme a žádáme je, 
aby se pitnou vodou dostatečně předzásobili.

Oznámení

n  Dne 13. září 2007 oslaví 
diamantovou svatbu manželé 
Janichovi z Drahomyšle. Hod-
ně zdraví, štěstí a do dalších 
společných let životní pohodu 
přejí dcery Jana, Maruš a Lenka 
s rodinami.


