
Výzva
n  Prosím o pomoc, hledám 

potomky a příbuzné či známé 
p. Jiřího Pacáka pravděpodob-
ně narozeného v roce 1936 
v Kolíně a zemřelého asi v ro-
ce 1996 a nebo 1997. Mám 
informace, že část života žil 
a pracoval v Lounech. Děkuji 
za jakékoliv informace. Mail 
petra.saezova@seznam.cz, tel.: 
728 866 967.
Vzpomínka
n Dne 22. listopadu tomu byly 

dva roky, co nás 
navždy opustil 
můj milovaný 
manžel, pan 
Vladimír Hube-
ný. Stále vzpo-
míná manželka 

Marie, dcera Jitka s manželem 
a Milan s rodinou.
n  Dne 27. listopadu jsme 

vzpomněli nedožitých 90 let 
naší drahé maminky a babič-
ky, paní Antonie Frélichové 
z Loun. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte prosím s námi. 
Syn s rodinou.
n  Dne 30. listopadu uplyne 

6 let od úmrtí 
mého syna, 
Ing. Vlastimi-
la Novotného 
z Loun. Zemřel 
ve věku 50 let. 
Zachováváme 

tichou vzpomínku. Otec Josef, 
manželka Jana a děti Romana, 
Petr, Markétka a Michalka. 
n Vzpomínáme na paní Marii 

Jiráskovou, roz. 
Klečkovou, jejíž 
otec byl dlouho-
letým ředitelem 
škol v Lounech. 
Jejím manželem 
byl pan Vlastimil 

Jirásek, mlynář v Lounech. Paní 
Jirásková se narodila dne 1. pro-
since 1892, zemřela dne 7. září 
1972. Vzpomíná s láskou a úctou 
vnuk Jiří Skála.
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společenská kronika

Oznámení do Společenské kroniky při-
jímáme nejpozději do čtvrtka do 9 hodin 
předcházejícího týdne, než mají být 
zveřejněna. Písemně: Redakce Svobod-
ného 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).

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

OBCHODNÍ AKADEMIE V ŽATCI
pořádá

7. 12. 2007 a 11. 1. 2008 od 14 do 18 hodin

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- jsme škola s šedesátiletou tradicí
- ve školním roce 2008/2009 chceme přijmout 120 žáků
- nabízíme 2 obory: obchodní akademie a ekonomické lyceum
- přihlížíme k výsledkům na základní škole
- přijímací zkoušky z ČJ a MAT konají žáci s průměry nad 1,90

Adresa školy: OA, Studentská 1354, 438 01 Žatec
tel.: 415 742 106-7, e-mail: oa.zatec@arsys.cz, 

www.oazatec.cz

Poděkování
n Jménem všech členů SPMP 

ČR v Klášterci nad Ohří a jmé-
nem žáků školy děkuji celému 
realizačnímu týmu, který 
připravil a realizoval plavecké 
závody pro mentálně postižené 
v Lounech. Konaly se v pondělí 
12. 11. 2007 a hlavním koordi-
nátorem byla p. Olga Bartošová. 
Děti se vrátily nadšené, příjem-
nými zážitky obohacené. Navíc 
byly úspěšné, takže září do-
dnes. Děkujeme!!! PhDr. Jiřina 
Malastová, ředitelka Základní 
školy praktické Klášterec nad 
Ohří, www.zs-prakticka.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


