
Vzpomínka
n Dne 12. listopadu uplynulo 

šestnáct let od 
tragické smrti 
našeho syna Mi-
roslava Ryčka 
z Cítolib. Za ti-
chou vzpomínku 
děkují rodiče, 

Petr a Radek s rodinou.
n  Dnes, 14. listopadu, tomu 

jsou dva roky, 
kdy nás navždy 
opustil pan Jo-
sef Hajm z Loun. 
S úctou a láskou 
vzpomíná man-
želka s rodinou.

n Dnes 14. listopadu vzpomí-
náme patnácté výročí od úmrtí 
pana Miroslava Chota. Vzpo-
mínají manželka, syn a dcera 
s rodinami.
n  Dne 15. listopadu uplyne 

šestnáct smut-
ných roků, kdy 
nás navždy 
opustil náš dra-
hý syn, milující 
tatínek a bratr, 
pan Vladimír 

Lapka z Jimlína. Byl mladý, uměl 
rozdávat úsměv a dělat šťastné 
všechny kolem sebe. Kam přišel, 
měl okamžitě přátele. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi. 
Rodiče, synové Michal s Janou, 
Radek, sestra Jana s rodinou 
a ostatní příbuzní.
n  V neznámý svět odešel jsi 

spát, zaplakal každý, kdo měl Tě 
rád. Dne 17. listopadu uplynulo 
sedmnáct let, kdy zemřela naše 
maminka, babička a prababička, 
paní Ludmila Ulrichová z Lip-
na, a 10. prosince vzpomeneme 
patnácté výročí, kdy od nás bez 
slůvka rozloučení odešel náš ta-
tínek, dědeček a pradědeček, pan 
Karel Ulrich z Lipna. Vzpomínají 
děti s rodinami.
Poděkování
| Chtěla bych upřímně ze srdce 

poděkovat chirurgickému odděle-
ní nemocnice sv. Alžběty v Lou-
nech pod vedením pana Prim. 
Mudr. Oty Rajzíka za skvělou 
péči, kterou mi věnovali v říjnu 
2007. Byla jsem hospitalizována 
ve velice vážném stavu a pan 
primář i celé oddělení se mnou 
udělali za pár dní doslova zázra-
ky. Opět mě postavili na nohy 
a za to si zaslouží můj upřímný 
dík. Pan primář Rajzík se choval 
velmi profesionálně a přátelsky, 
stejně tak všichni lékaři, sestřič-
ky a veškerý pomocný personál. 
Též bych chtěla poděkovat  všem 
zřízencům, kteří jsou velice obě-
taví, milí a pomáhají pacientům, 
jak nejlépe dovedou. Svou práci 
prováděli v plném nasazení 
a s touhou nezištně pomoci. Chi-
rurgické oddělení, pod vedením 
primáře, MUDr. Oto Rajzíka, je 
jeho zásluhou na špičkové úrovni. 
Velice bych si přála, aby takových 
nemocnic, s takovým vedením, 
bylo v České republice co nejvíce. 
Pan primář Rajzík je velký pro-
fesionál, kterému jde především 
o zdraví a spokojenost pacientů. 
Je to muž na pravém místě. Pro 
všechny musí být čest s takovým 
člověkem pracovat. Moje podě-
kování se nedá slovy vyjádřit. 
Jsem Vám velice zavázána. Přeji 
Vám všem hodně úspěchů v další 
práci a dny plné pohody. 

Eva Tejkalová,
Lubná u Rakovníka

|  TK Dance Art Podbořany 
děkuje sponzorům za podporu 
soutěže Mistrovství západních 
Čech ve sportovních tancích. 
Jsou to: Město Podbořany, 
P-servis Praha s.r.o., Greisiger 
trade company s.r.o., SAIMM 
podlahy a dveře Chomutov, Vapo 
Podbořany s.r.o, Radka Fišerová 
drogerie Perlička Podbořany, 
Národní dům Podbořany, Alager 
Podbořany, Toman inženýrské 
sítě a.s, Autoškola Janouš Žatec, 
Stadak optik Žatec, Knihkupec-
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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).
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tví Irena Mazánková Podbořany, 
S.D. Zdravotní služba Jiří Hurt 
a Vladislav Korecký Kryry, Vodest 
Vroutek s.r.o., Chovatelské potře-
by Jamík s.r.o., Anna  Molcarová 
drogerie, hračky Vroutek, Jaromír 
Mojžíš Podbořany, Hobby profi 
centrum s.r.o., Martin Pleyner 
Merlín Podbořany, Marta Kleino-
vá, hračky dárky „SLUNÍČKO“, 
Květinářství Luboš Bajer Podbo-
řany, Danuše Hladíková Rybář-
ské potřeby Podbořany,Večerka 
Podbořany.

Za TK Dance Art Podbořany 
Miroslav Hurt 

| Lounský Kiwanis klub děku-
je Technické správě města Loun 
za ochotu a poskytnutí nádob 
na odpad na letošní Halloween 
party. Alexandra Suková, Louny

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

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

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.

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

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

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

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 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

Město Louny nabízí pronájem bytu
v půdní bytové vestavbě domu čp. 1453, ul. Smetanova 
v Lounech  - byt č. 13, 0+1, 29m2. Výběr nájemce bude 
proveden obálkovým výběrem dle pravidel MR P7/97 dne 
3. 12. 2007 v 16:00 hodin na Městském úřadě v Lounech 
– v kanceláři vedoucího 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)

Nabídka kanceláří k pronájmu
Pronajmeme 3 kanceláře (i jednotlivě)
v objektu čp. 311 na Mírovém náměstí v Lounech
(1. patro nad Drogerií Teta)
Kanceláře mají příslušenství – kuchyňka a sociální zařízení
Zajímavé finanční podmínky pronájmu
Kontakt: 415 652 306, 603 527 903

Do účetní firmy v Lounech přijmeme
ÚČETNÍ se znalostí vedení účetnictví 

a daňové evidence 
MZDOVOU ÚČETNÍ na hlavní pracovní poměr

Požadujeme SŠ, znalost práce na PC
Kontakt: 415 653 383


