
Vzpomínka
n Dne 1. listopadu je to osm let, 

co nás navždy opustil pan Jaro-
slav Pleticha z Loun. Vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami.
n  Dne 3. listopadu uplynou 

čtyři roky, kdy 
zemřel pan Josef 
Šedivý z Líšťan. 
Stále vzpomíná 
manželka Miluše 
Šedivá a přátelé.

n Zemře-li syn - sluníčko zajde. 
V srdci zavane 
podivný chlad, 
vždyť v celém 
světě se sotva 
najde, kdo by jak 
syn, tatínek uměl 
mít rád. Dne 4. 

listopadu by se náš milovaný 
syn a tatínek dožil 57 let. Kdo 
jste ho znal a měl rád, vzpomeňte 
si s námi. Navždy milující rodina 
Kamírova.
n  Dne 4. listopadu vzpome-

neme desáté 
smutné výročí, 
kdy od nás bez 
slůvka rozloučení 
odešel pan Josef 
Keřka z Líšťan. 
Odešel tam, od-

kud nevede cesta zpět. Prosím, 
kdo jste ho znali, vzpomeňte. Za 
rodinu a příbuzné sestra.
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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).

Chcete koupit či 
prodat nemovitost?
n Nově otevřená realitní 

kancelář!!!
n Až 2500 nemovitostí!!!
n Spokojenost klienta - 

náš cíl
 profesionalita - klid - 

jistota
Štefánikova 1657,

440 01 Louny
Tel.417639615, 

www.abareality.cz

D R A Ž B Y  rodinných domů
se uskuteční dne 21. 11. 2007 v Lounech, Poděbradova 751 
RD čp. 130 v obci Pnětluky – od 9:00 hod.
RD čp. 132 v obci Pnětluky – od 9:30 hod.
nejnižší podání 500.000,-- Kč, dražební jistota 150.000,- Kč
minimální příhoz 20.000,- Kč, odhadnutá cena 450.000,- Kč
prohlídky dne 8. 11. 2007 a 15. 11. 2007 vždy od 14:00 hod.
Seznámit se s úplným textem dražebních vyhlášek lze u dražebníka:

Top Credit, a. s., Poděbradova 751, Louny
tel.: 777748447, 415652187
e-mail: topcredit@topcredit.cz,
www.topcredit.cz

SAZ - EVŽEN MYSLIVEC S. R. O.
RYBALKOVA 2639
LOUNY 440 01

TEL.: 415 652 360
FAX: 415 653 261
E-MAIL: PRODEJ@SAZ-MYSLIVEC.CZ

WWW.SAZ-MYSLIVEC.CZ

     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

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

MISTR DO ÚSEKU VÝROBY
Požadujeme:
• středoškolské vzdělání technického směru
• zkušenosti s vedením kolektivu zaměstnanců
• znalost práce na PC

Nabízíme
• odbornou práci v prosperující firmě
• možnost dalšího vzdělávání a růstu

Písemné nabídky s životopisem zasílejte nejpozději do 16.11.2007 
na e-mail: pavlina.fejfarova@lostr.cz, nebo doručte na adresu 
LOSTR a.s., personální oddělení, Husova 402, 440 82 Louny.

L-XXXL móda
Louny, Česká ulice „u fontány“

POUKAZ 5% SLEVA
sleva se nesčítá
po předložení tohoto poukazu
Vám bude poskytnuta daná sleva

aaa byty.cz
největší obchodní 

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

Firma
Novák

Jaromír
Louny, ulice Parašutistů
mobil: 602 183 473

PODZIMNÍ PRODEJ
ŽIVÝCH RYB
Z JIHOČESKÝCH RYBNÍKŮ
KAPRŮ • AMURŮ • RYB DRAVÝCH
Prodejní doba: Čt: 11 - 17 hod., Pá: 11 - 17 hod., So: 9 - 12 hod.

Městská plavecká hala 
Louny

PŘIJME 
PLAVČÍKA

Informace v pokladně 
plavecké haly

Tel.: 415 653 543, 
777 938 622

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

přijme na pobočku Louny, ul. Žatecká 13
PRACOVNÍKA / PRACOVNICI OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Náplň práce: kontakt se zákazníkem, zpracování 

cenových nabídek, příjem zakázek, 
uzavírání smluv

Požadavky: úplné střední vzdělání ukončené 
maturitou, komunikativnost, samostatnost, 
loajálnost k firmě, logické myšlení, znalost 
práce na PC, příjemné vystupování

Termín nástupu: 1. listopadu  2007
Kontakt:    pouze tel.: nebo e-m dubnany@plastovaokna.cz

Andrea Suchá 518-305 340, 608-636 400

NABÍDKA PRÁCE
OCHRANNÁ 

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
PŘIJME

MUŽE A ŽENY
VE VĚKU 18 – 60 LET NA 

OSTRAHU OBJEKTŮ V PRAZE
MOŽNOST BRIGÁDY A UBYTOVÁNÍ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMÍNKY 
60Kč/1hod.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 3000,-KČ
KONTAKT: 732 880 999
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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

Od 5. listopadu 2007 dochází k rozšíření návštěvních hodin:
Pondělí          12:00 - 16:00
Úterý               8:00 - 16:00
Středa             8:00 - 16:00
Čtvrtek           12:00 - 16:00

„POMŮŽEME, PORADÍME“
Poskytujeme bezplatné individuální 

poradenství v oblasti:
– úpravy práv a povinností k nezletilým dětem, problematika rozvodu, 

výchovné problémy u dětí a mládeže (sepisování návrhů k soudu
– svěření do péče, úprava výchovy a výživy, výživné, úprava styku, 

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.

Vojtěchovský-Tlustý,
Velvary-Ješín 81, 273 24

nabízí
chlazené krůty a krocany
z vlastního chovu a vlastní malé 

porážky drůbeže, informace 
a objednávky pro Louny na tel.č.:

732 379 233, 415 653 998, pro 
Žatec 606 419 410,

415 711 849


