
Vzpomínka
n  V neznámý svět odešel jsi 

spát, zaplakal každý, kdo měl 
Tě rád. Dne 11. listopadu uply-
nulo šest 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.
n Dne 19. listopadu uplynulo 

14 let od chvíle, kdy navždy 
odešla moje maminka, paní 
Anna Chládková z Blšan. Stále 
vzpomíná dcera Dana.
n Dnes, 21. listopadu, je tomu 

19 let, co nám 
navždy odešel 
můj drahý syn, 
manžel, tatínek, 
dědeček, bratr 
a švagr, pan Vác-
lav Kadlec ze 

Smolnice. Za tichou vzpomínku 
děkuje maminka.
n  Dne 22. listopadu uplyne 

již osm let od 
chvíle, kdy nám 
odešla milovaná 
maminka, paní 
Anna Štaflová 
z Vršovic. Anič-
ko naše drahá, 

byla jsi nejhodnější maminkou na 
světě a stále nám moc chybíš...

Vděční Naďa a Vašek
n  Dne 22. listopadu tomu 

budou dva roky, 
co nás navždy 
opustil můj mi-
lovaný manžel, 
pan Vladimír 
Hubený. Stále 
vzpomíná man-

želka Marie, dcera Jitka s man-
želem a Milan s rodinou.

* Dne 23. listopadu uplyne 
pátý rok, kdy od 
nás odešel můj 
syn, pan Karel 
Höger ve věku 42 
let. Děkuji všem, 
kteří také vzpo-
mínají. Matka.

n Dne 23. listopadu bude tomu 
10 let, co nás navždy opustil můj 

milovaný manžel, 
tatínek, dědeček 
a pradědeček, 
pan Ladislav 
Bruncvík. Kdo 
jste ho znali, 
v z p o m e ň t e 

s námi. Nikdy nezapomeneme. 
Manželka Věra a dcera Věra 
s rodinou.
Poděkování
n  Touto cestou děkujeme 

všem, kteří se přišli rozloučit 
dne 9. listopadu s paní Hanou 
Šrůtovou z Líšťan na její poslední 
cestě. Děkuje manžel Jiří a dcery 
Milena a Lucie s rodinami.
n  Děkuji touto cestou všem 

občanům ze Smolnice, Hříškova, 
Nové Vsi a dále všem kamará-
dům. Díky také patří hasičům ze 
Smolnice za poctu. Prostě všem, 
kteří se přišli dne 8. listopadu 
naposledy rozloučit s mým milo-
vaným manželem, panem Jindři-
chem Sailerem. A ještě velké díky 
za záplavu květin! Manželka Jana 
a zarmoucená rodina.
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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).

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

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

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

CHUTNÉ, LEVNÉ, RYCHLÉ, VELKÉ
Kavárna u Daliborky v Lounech, nabízí

ROZŠÍŘENÝ VÝBĚR HOTOVÝCH JÍDEL
v pracovní dny od 10 do 14 hodin, cena oběda od 40 Kč

výběr ze dvou polévek, devět hlavních jídel + jedno bezmasé jídlo a jeden salát
Denně výběr ze dvou menu za zvýhodněnou cenu

Všechna nabízená jídla budou vystavena

Sdružení PAKTUM - občansko-právní 
a komerčně-právní kancelář

Máte problém s exekutory, se sousedem, s rozvodem, dlužníci 
neplatí? nebo máte jiný právní problém?

Pomůžeme vám s řešením!
Hrozí vám trestní stíhání? 

Zajistíme Vám právní ochranu!
Najdete nás na adrese: Podbořany, Masarykovo náměstí 14 

(budova Jednoty),  PO - PÁ: 10:00 - 15:00 hod
tel.: 415 214 056, mob.: 731 255 436,  e-mail: ktt@atlas.cz

Firma G.M.L. spol. s r.o. Louny hledá

Elektromontéry silnoproud, slaboproud
Náplň práce:
• Elektromontážní práce na zakázkách v Praze a okolí 
Požadujeme:
• vzdělání elektro, vyhl.50/78Sb. 
• spolehlivost, samostatnost
• časová flexibilita
Nabízíme:
• výhodné platové podmínky
• možnost osobního růstu

Vedoucí montéry elektro silnoproud, 
slaboproud
Náplň práce:
• Řízení a koordinace elektromontážních prací, vedení 

montážní skupiny 
Požadujeme:
• vzdělání elektro, vyučení, SŚ
• praxe v oboru elektro,
• řidičský průkaz sk. B 
• základní znalost práce na PC
• spolehlivost, samostatnost
• časová flexibilita
• organizační schopnosti
Nabízíme:
• výhodné platové podmínky – zákl.plat+podíl na zisku
• možnost osobního růstu
• os. automobil k dispozici

Stavebního technika
Náplň práce:
• Řízení a koordinace stavebních prací 
Požadujeme:
• SŚ, VŠ technického směru
• praxe ve stavebnictví min.5 let
• řidičský průkaz sk. B 
• dobrá znalost práce na PC 
• spolehlivost, samostatnost
• časová flexibilita
• organizační schopnosti
Nabízíme:
• výhodné platové podmínky – zákl.plat+podíl na zisku
• možnost osobního růstu
• os. automobil k dispozici
kontaktní osoba: Lenka Mühlbergerová, tel. 602 182 525

muhlbergerova@global-mont.cz
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