
Blahopřání

| Dne 8. listopadu 1947 si řekli 
své ano manželé Josef a Jarmila 
Fárovi z Loun. Tati a mami, k dia-
mantovému výročí Vám děkuji za 
celou rodinu včetně pravnoučat. 
Všichni přejeme další léta proži-
tá ve zdraví a pohodě. Přejí dcera 
Blanka s manželem.
Vzpomínka
n Uplynul již celý rok, a stále 

je to stejné. Ode-
šli a už se nevrátí 
pan Jaroslav 
Frič, Miroslav 
Vitoch a Jan 
Svačina z Jimlí-
na. Vzpomínají 

rodiny a přátelé. 
n Dne 6. listopadu jsme vzpo-

menuli již páté 
výročí úmrtí 
pana Ing. Jiřího 
Hory, který nás 
náhle opustil ve 
svých 61 letech. 
Měl rád svojí ro-

dinu, svojí práci učitele, studenty 
a přátele. Kdo jste ho znali - vzpo-
meňte prosím s námi. Manželka 
s rodinou.
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společenská kronika

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).

M Ě S T O  L O U N Y
oznamuje konání opakovaných veřejných 

dobrovolných dražeb
1) souboru nemovitostí – tří budov (staveb občanského vybavení) 

včetně pozemků v areálu bývalých kasáren v Lounech
 Místo dražby: velká zasedací místnost v 1. poschodí dvorního 

traktu budovy Městského úřadu Louny, Mírové nám. 35, 440 23 
Louny

 Datum dražby: 19. listopadu 2007
 Zápis na dražbu: 13.00 hod.
 Nejnižší podání: 11 500 000,- Kč
 Předmět dražby je oceněn cenou v místě a čase obvyklou v částce 

9 000 000,- Kč

2) pozemků p.č. 1479/90 o výměře 6340 m2 a p.č. 1479/91 
o výměře 5730 m2 v areálu bývalých kasáren v Lounech

 Místo dražby: velká zasedací místnost v 1. poschodí dvorního 
traktu budovy Městského úřadu Louny, Mírové nám. 35, 440 23 
Louny

 Datum dražby: 19. listopadu 2007
 Zápis na dražbu: 13.45 hod.
 Nejnižší podání: 8 000 000,- Kč
 Předmět dražby je oceněn cenou v místě a čase obvyklou v částce 

8 000 000,- Kč

3) lesních pozemků v celkové výměře 7,2845 ha v katastrálním 
území Brloh

 Místo dražby: velká zasedací místnost v 1. poschodí dvorního 
traktu budovy Městského úřadu Louny, Mírové nám. 35, 440 23 
Louny

 Datum dražby: 19. listopadu 2007
 Zápis na dražbu: 14.30 hod.
 Nejnižší podání: 220 000,- Kč
 Předmět dražby je oceněn cenou v místě a čase obvyklou v částce 

900 000,- Kč
Úplné znění textu dražebních vyhlášek najdete na úřední města MÚ 

Louny nebo www.mulouny.cz\úřední deska\prodeje\dražby

KAVÁRNA U DALIBORKY Vás zve na
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ 2007

K dispozici: kavárna, gotické sklepy, vyhřívaná terasa a zimní zahrada. 
Rezervace možné jak pro skupiny, tak pro jednotlivce

Vstupné 300 Kč (občerstvení formou obložené mísy + sekt 0,33l)
K tanci a poslechu reprodukovaná hudba

Informace, rezervace a prodej vstupenek v kavárně nebo na tel.: 415 654 441

Firma Veřejné stravování Louny, provozovna Žatec, Rooseveltova 922

nabízí ROZVOZ OBĚDŮ PO ŽATCI A OKOLÍ
jednotlivcům i firmám

Výběr denně jedna polévka, čtyři hlavní jídla, salát
Cena oběda od 49 Kč včetně polévky a dopravy

Objednávky nebo bližší informace:
tel.: 415 712 560 paní Horáková, 739 471 920 paní Martinovská

Nabízíme převod bytů z podílového 
vlastnictví do osobního vlastnictví
akce od 1990 Kč za bytovou jednotku
Sídlo Most:                                                   Pobočka Louny:
Moskevská 336                                            Česká 172
Obchodní středisko „G“                               440 01 Louny
431 01 Most                                                 Tel.: 739 203 327
Tel.: 739 203 333                                         Tel.: 739 203 367

www.bydletesnami.cz, e-mail: info@bydletesnami.cz

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

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.

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.

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.

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

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

AKCE
LISTOPAD

PŘI NÁKUPU 3l 
ANTIFREEZE 1l KAPALINY 
DO OSTŘIKOVAČŮ ZA 1kč

Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny tel.415 652 791

RECEPČNÍ
Náplň práce:

● Zajištění chodu recepce
● Vítání návštěv, klientů
● Přijímání a přepojování telefonických hovorů
● Poskytování informací zákazníkům
● Zajišťování dodávek kancelářských potřeb 
● Objednávání kurýrních služeb
● Zpracování příchozí pošty, příprava podkladů pro firemní poštu 

a zajištění jejího odeslání
● Obsluha v jednací místnosti (zásobování občerstvením-sklad)
● Administrativní podpora celé společnosti 
● Vyhledávání a práce s dotacemi
● Plnění povinností podle matice zodpovědnosti systémů QMS, 

EMS
● Zajišťuje provozuschopnost technických zařízení firmy (pojistky, 

osvětlení, kopírovací stroj, apod.)
● Kontrola zabezpečování kvality úklidu a služeb

Požadavky:
● SŠ vzdělání (absolvent)
● Uživatelská znalost MS Office
● Příjemné a vstřícné vystupování
● Dobré komunikační schopnosti, flexibilita
● ŘP sk.B
● Znalost AJ
● Další jazykové znalosti výhodou

Nabízíme:
● Zázemí nově se rozvíjející společnosti
● Práce v mladém kolektivu a příjemném prostředí
● Odpovídající finanční ohodnocení
● Zaměstnanecké výhody (týden dovolené navíc, příspěvek na 

dovolenou)
● Nástup možný 01.01.2008

Své životopisy spolu s motivačním dopisem zasílejte 
poštou na adresu sídla firmy: Ing. Kateřina Skalická, 
M2 Sors s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny, 
nebo e-mailem na adresu: skalicka@m2sors.cz

Halloween party se vydařila, díky...
Kiwanis klub Luna Louny velice děkuje sponzorům, kteří se po-
díleli na letošní Halloween party pro děti, dne 2. listopadu:

Aisan Bitron LN, T-mobile 
LN, kino Svět p. Luboš Maršál, 
Harmonika LN, Uhelné sklady 
Floriánová - Coufal, firma Budiač 
Lenešice, Poprokan LN, Lounská 
stavební, VZP LN, LN-Oil, Café 
Tiffany, Vackovo pekařství, paní 
Jana Volkmannová a týdeník 
Svobodný hlas.

Velké poděkování patří nejenom 
všem členům našeho Kiwanis klu-
bu a jejich rodinám, kteří zdarma 
a ve svém volném čase celou akci 
připravili a zajistili, bývalému sta-
rostovi Ing. Volkmannovi, ale také 
Vojenskému útvaru 1824 Žatec, 
3. mechanizované rotě, pánům 
Nrtm. Černému, Rtm. Kotrba-
tému, Lepšíkovi a Svárovskému, 
pod vedením Kpt. Kočaříka. Byli 
významnými pomocníky nejen při 
stavbě stánků. 

ZUŠ se jako každý rok skvěle 
prezentovala, dechovka pod vede-
ním pana Laksy a mažoretky pod 
vedením paní Gruntové a Turkové 
vedli průvod masek. Antars stu-

dio zajistilo diskotéku a ozvučení 
akce a paní Olga Bartošová z den-
ního stacionáře v Lounech celou 
akci moderovala a to jako vždy, 
velmi profesionálním způsobem. 
Denní stacionář nám také pomo-
hl s přípravou akce a s prodejem 
nápojů. 

Omlouváme se za městskou 
policii, která bohužel nezvládla 
zajistit zastavení dopravy na Mí-
rovém náměstí během průvodu 
masek. 

Výtěžek z této akce a potom 
z Rozsvícení vánočního stromu 
2. prosince bude věnován na 
nákup kyslíkové jednotky k in-
kubátoru pro dětské oddělení 
žatecké nemocnice. 

Ještě jednou upřímně děkujeme 
všem, kteří se podíleli na tom, 
abychom mohli tento životně 
důležitý dárek koupit, samozřej-
mě i vám, návštěvníkům! 

Alexandra Suková, 
prezidentka Kiwanis 

klubu Luna Louny


