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

Blahopřání
| Dne 21. září oslaví své še-

desáté narozeniny pan Ladislav 
Šešina z Rané. Vše nejlepší, 
hodně zdraví a štěstí přeje man-
želka Veronika a báječné děti 
s rodinami.
Vzpomínka
n  Smutných dvacet osm let 

uplynulo, kdy od nás 14. září 
odešel náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan Jaroslav 
Špinka. Dne 5. září by oslavil 
95. narozeniny. Stále vzpomínají 
manželka a dcera s rodinou.

Poděkování
n  Děkuji MUDr. M. Krá-

líčkovi z lounské ortopedie za 
reimplantaci kyčelního kloubu 
na ortopedickém oddělení mos-
tecké nemocnice, stejně tak 
ostatním lékařům a zdravotnic-
kému personálu a všem, kteří 
se podíleli na úspěšné operaci. 
Za pooperační péči praktické lé-
kařce MUDr. Ludmile Matějkové, 
sestřičce Havlíčkové  z Mediky, 
Městské pečovatelské službě 
Louny, hlavně však pečovatelce 
Heleně Zárubové, která o mě pe-
čuje již 9 let. Žel, od 1. září 2007 
ji vedení MPS ve snaze zlepšit pe-
čovatelskou službu, převedlo na 
jiné pracoviště. Nám, kterým po-
skytovala pečovatelskou službu ve 
větším rozsahu a delší dobu, nyní 
velmi citelně schází. Za duchovní 
podporu děkuji Mgr. Tomáši  Pa-
velkovi, faráři ČCE, a ostatním 
členům sboru. Za radu a pomoc 
p. L. Chvapilové a M. Polánkové 
a ostatním spolubydlícím v DP, 
v neposlední řadě své rodině.

Libuše Šplíchalová, Louny
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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).

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 rekonstrukce bytu • instalace vody, topení•

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

Rozvíjející se zahraniční společnost působící v průmyslové zóně Louny
TAKADA INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o

hledá pracovníky na pozici

OPERÁTOR VSTŘIKOVÁNÍ, SKLADNÍK
Nabízíme:    - zázemí moderní firmy
                    - práci v mladém kolektivu
                    - možnost sebevzdělávání
                    - čisté pracovní prostředí
                    - příplatek na dopravu
                    - bonus za docházku
                    - příspěvěk na mimopracovní aktivity
                    - závodní stravování
                    - odpovídající platové ohodnocení

Požadujeme:- SOU/SŠ vzdělání
                    - ochota učit se novým věcem
                    - flexibilitu
                    - spolehlivost
                    - práci v třísměnném provozu

V případě zájmu o tuto pozici zašlete životopis na adresu 
takada@ticz.cz nebo nás kontaktujte telefonicky 415 627 800.

Nástup možný ihned.

Město Louny nabízí
P R O N Á J E M  B Y T Ů

- v půdní bytové vestavbě domu č p. 1119, ul. Poděbradova v Lounech - byt 
č. 15, 2 + k k, 32,24  m2 

- v půdní bytové nástavbě domu č p. 1974, Tyršovo náměstí v Lounech - byt 
č. 18, 1 + 1, 27,26  m2

Výběr nájemců bude proveden obálkovým výběrem dle pravidel MR P 
7/97 dne 1. 10. 2007 v 16:00 a 16:15 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)***

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

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

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

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

Autodoprava RMT Logistik

přijme řidiče 
MKD, ŘP - B,C,E
hovorová znalost NJ,AJ 
výhodou - není podmínkou, 
praxe v řízení 1 rok nutná, 
pracoviště Chomutov, mzda 
s dietami 22 - 25 tisíc čistého  
- podle jízd

kontakt-p.Hron 
605279357,474622936

Pro prodejnu
pekařství Mistr Bäcker
v Lounech přijmeme 

prodavačky, prodavače
na hlavní pracovní poměr 
Očekáváme:
- příjemné vystupování
- komunikativnost
- ochotu učit se novým věcem
- spolehlivost
- schopnost jednat se zákazníky a obchodní 

dovednosti
- vyučení výhodou, nikoliv podmínkou
- časovou flexibilitu
Nabízíme:
- perspektivu osobního kariérového růstu
- příjemné pracovní prostředí
- zajímavou práci v dynamickém týmu
- odborná školení personálu
- motivující mzdové ohodnocení
- nástup možný ihned

Další informace na tel. čísle: 723 48 33 98, 
415 65 27 69 – paní Hlaváčová

Pacienti mohou sledovat video z tábora
PNĚTLUKY - Tři oddíly děvčat, jeden chlapců, jeden hokejistů a rodiče 
s dětmi – to je letní sokolský tábor pořádaný na Letovisku u Pnětluk 
TJ Sokol Hřivice.

Letos ukrutní piráti pluli na svých 
korábech dobýt ostrov Puntu. Užili 
jsme si plno legrace, sluníčko přálo, 
zažili jsme jen dvě bouřky! Piráti si 
stavěli skutečné koráby (máme je na 
sokolské zahradě), vytvářeli jsme si 
kostýmy, keramické nádoby, vařili 
jsme na ohni pirátskou polévku. 
Piráti musí ovládat spoustu do-
vedností – uzly, práci s buzolou, 
dřevem, přespat „pod širákem“..., 
ale také se umí dobře bavit při 
hrách a tanci.

Oddíl rodičů a dětí ze Sokola 
Louny a Hřivice  se vžili do role in-
diánského kmene. Opravdu to byli 
„rudokožci“ se vším všudy – vyrobili 
si indiánské oděvy, čelenky, teepe, 
totem a všechno vyzdobili domoro-
dými ornamenty. Lovili bizony, aby 

se posilnili na boj s piráty. A také 
před sebou měli indiánský výcvik, 
ve kterém se s vlastnoručně vyro-
benými luky a oštěpy učili bojovat. 
Z tábora odjížděli opravdoví indián-
ští bojovníci a každý z nich obdržel 
indiánské vysvědčení.

Tábor jsme tradičně zakončili vel-
kolepým šou, který odměnil „huron-
ský smích a potlesk“. Náš tábor má 
i svého kameramana – pana doktora 
Bradu a celý záznam pak s velkým 
zájmem sledují všichni jeho pacienti 
v čekárně ve Hřivicích.

Všichni se těšíme ne další tábor 
a já všem vedoucím, kuchařkám, 
praktikantkám a  ostatním pomoc-
níkům moc děkuji. Za sponzorství 
děkuji řeznictví pana Lošana.
Vedoucí tábora Kateřina Pacltová


