
Vzpomínka
n Dne 27. listopadu by oslavil 

54. narozeniny 
pan Josef Kap-
lan a 5. prosince 
uplynou čtyři 
smutné roky, 
kdy nás navždy 
opustil. Kdo měl 

rád, vzpomene, kdo miloval, 
nezapomene. Manželka, rodina 
Horská a Kaplanova.
n Co jiného Ti můžeme dát, než 

pár květů na hrob 
a tiše zaplakat. 
Dne 7. prosince 
tomu je 29 let, co 
nás opustila naše 
milovaná mamin-
ka, babička, paní 

Věra Bechyňová ze Hřivic. Stále 
vzpomínají a nezapomenou syn 
Jaromír, syn Ladislav s rodinou, 
dcera Věra s rodinou a vnoučata.
n  Dne 8. prosince tomu bu-

dou dva roky, 
co nám odešla 
paní Jaroslava 
Ladrová z Loun. 
Vzpomíná ma-
minka, manžel, 
syn, bratr a sestry 

s rodinami. 
Výzva
n  Prosím o pomoc, hledám 

potomky a příbuzné či známé 
p. Jiřího Pacáka pravděpodobně 
narozeného v roce 1936 v Kolíně 
a zemřelého asi v roce 1996 a ne-
bo 1997. Mám informace, že část 
života žil a pracoval v Lounech. 
Děkuji za jakékoliv informace. 
Mail petra.saezova@seznam.cz, 
tel.: 728 866 967.
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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).

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 fi nanční 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
Novák

Jaromír
Louny, ulice Parašutistů
mobil: 602 183 473

PODZIMNÍ PRODEJ
ŽIVÝCH RYB
Z JI HOČES KÝCH RYB NÍ KŮ
KAPRŮ • AMURŮ • RYB DRA VÝCH
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

Hotel UNION
Přijmeme číšníka, 
servírku, provozní.

Tel. 415 653 330, 
777 103 462.

Firma Busmat přijme řidiče s oprávněním skupiny D 
z Mostu, Litvínova a blízkého okolí - nabízíme 95,- Kč/hod. čistého. 
Dále přijme automechanika a elektrikáře s praxí na autobusech 
a LKW z Loun, Žatce a okolí – nabízíme 100 – 120,- Kč/hod. čistého.

Kontakt: 721 576 406.

AUTOBATERIE
ZA VELMI 
VÝHODNÉ 
CENY
Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny
Tel. 415 682 791

Výrobní a skladovací areál 
s ubytovacími kapacitami

Areál sestává ze správní budovy, výrobní budovy a provozních 
budov včetně tří rodinných domků. Vytápění plynové, vlastní 
el. trafo, čistička odpadních vod. Celková výměra 13.507 m2 

z toho manipulační plocha 10.085 m2. Cena 7 mil. Kč.
Kontakt: 603 59 60 63

„Nejlepší dárek je ten, který chci...“
Věnujte svým blízkým DÁRKOVÉ POUKAZY s celoroční platností (v hodnotě 500, 
1000, 1500 či 2000 korun). V naší bohaté nabídce vytového textilu, pánských košil 
a pyžam si obdarovaný vybere podle svého přání. Nevíte si rady s vánočními dárky? 
Tanatex - bytový textil v České ulici v Lounech to vyřeší za Vás! 

www.sousos-zatec.cz

Václava Majera 2666
440 01 Louny
tel.:  415 652 771, 415 654 991
fax:  415 652 360

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

AUTO - Evžen Myslivec s.r.o.
www.skoda-auto.cz
http://pro dej ce.skoda-auto.cz/auto-e-myslivec
auto-e-mys li vec.prodejce@skoda-auto.cz

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci 

úředník(ce) správa místních komunikací – odboru místního hospodářství 
 pracovní poměr na dobu neurčitou - pl.tř. 8

Informace na tel. 415621163 u personalistky městského úřadu pí Mithoferové 
Věnceslavy, nebo e-mailem na adrese mithoferova@mulouny.cz
Předpoklady:
- státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
- vzdělání středoškolské technického zaměření 
- způsobilost k právním úkonům
- morální a trestní bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka 
Ostatní předpoklady:
- znalost práce na PC
- znalost správního řízení a praxe ve veřejné správě vítána
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost anglického nebo německého jazyka vítána
- zkušenost s realizací staveb vítána
Popis pracovní činnosti
- rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na místních komunikacích
- rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací
- řešení správních deliktů dle zákona v rozsahu vykonávané působnosti 
- stanovisko správce a vlastníka komunikace ke opatření na sousedních 

nemovitostech ve stavebním a územním řízení 
- přejímky investičních akcí na místních komunikacích do správy

Nástup: 1. ledna 2008

P ř i h l á š k a musí obsahovat tyto údaje uchazeče:
jméno a příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo OP nebo doklad o povolené pobytu (u cizího státního příslušníka)
datum a podpis uchazeče 
Povinné přílohy přihlášky:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti 

týkající se správních činností)
2. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
předat nebo zaslat do 17.12.2007 na adresu Městský úřad Louny, kancelář 
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23 Louny 

Generálka Silvestra s Funy 
orchestrem J. Kleina

Hotel Union 29. 
prosince od 20 hodin

Vstupné 150,- Kč
V ceně je lehké 

občerstvení, hudba a dobrá 
nálada Rezervace na tel.: 

415 653 330
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Silvestr 
v hotelu UNION

31. prosince od 
20 hodin

Program: Živá hudba, 
tanečníci, striptýz

Bohaté švédské stoly
Teplá a studená 

kuchyně
Vstupné 1000,- Kč

Bližší informace na 
tel.: 777 103 462, 

415 653 330

VRCHLICKÉHO DIVADLO LOUNY
LÍSTEČEK POD STROMEČEK 2007
Tipy na vánoční dárečky: 
10.1. Moliére: AMFYTRION 
Klasická komedie o okolnostech zrození antického 
hrdiny Hérakla v podání Činoherního klubu. 
Vstupné 250 Kč / abonmá C
15.1. ČACHTICKÁ PANÍ
Pavel Trávníček, Jaroslav Sypal, Uršula Kluková, 
Kateřina Kornová a další v hudební parodii 
o slavném strašidle.Vstupné 250 Kč
17.1. ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM!
(Satira stochovských ochotníků na vztahy žen 
k mužům). Vstupné 60 Kč
22.1. M. Camoletti: LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST
Jak oplatit nevěru poradí Ivana Andrlová, Zbyšek 
Pantůček, Lucie Zedníčková a další. Vstupné 
250 Kč / abonmá B
23.1. RADIM HLADÍK & BLUE EFFECT 
(Akustický koncert rockové legendy).Vstupné 
150 Kč
27.1. Richard Baer: SMÍŠENÉ POCITY 
Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský 
v režii Luďka Munzara. Vstupné 220 Kč
31.1. STRAKONICKÝ DUDÁK
S neodolatelným Josefem Dvořákem 
v hlavní trojroli. Vstupné 250 Kč
Předprodej zahájen v pondělí 3.12., rezervace 
vstupenek na telefonním čísle 415 652 347.

Mikulášská u Myslivce… Na 300 zákazníků zamířilo v pátek 
vpodvečer se svými dětmi do areálu prodejního a servisního centra fi rmy Auto 
Evžen Myslivec. Tradičně byl pro ně přichystaný bohatý raut, jejich ratolesti si 
mohly zasoutěžit. Líbilo se vystoupení dětí lounské ZUŠ pod vedením Jiřiny 
Gruntové. Nakonec přišel štědrý Mikuláš, doprovázený čertem a anděly a rozdá-
vali dětem hodnotné dárky. Večerem provázel Aleš Háma, který sám jezdí ve voze  
Seat Leon. Ani na této akci nechyběl Venca Malát. „Děkujeme za účast našim 
zákazníkům a přejeme jim šťastné Vánoce a úspěšný nový rok,“ uvedl majitel 
fi rmy Evžen Myslivec. Na závěr se konal velkolepý ohňostroj.


