
n Příčiny obezity
Sklony k obezitě mohou být 

vrozené, zdravotní problémy 
(například poruchy metabolis-
mu), psychické problémy a v ne-
poslední řadě v nepoměru mezi 
energií přijatou a vydanou. Ať 
už je příčina jakákoliv, můžeme 
mluvit o obezitě jako o jedné 
z typických civilizačních chorob 
3. tisíciletí. Česká republika v ní 
zaujímá jedno z předních míst 
v Evropě – a to není moc licho-
tivé. Určité problémy s nadváhou 
má u nás více než dvě třetiny 
populace! 
n Rizika
Ruku v ruce s obezitou jdou s ní 

spojená zdravotní rizika. Mezi ně 
patří onemocnění srdce a cév, po-
hybového aparátu (kloubů a zad), 
vysoký krevní tlak a rizika s ním 
spojená, cukrovka a některé 
druhy nádorových onemocnění, 
zejména trávicího traktu. Další 
faktory sice nemají přímý vliv 
na zdraví člověka, ale mohou 
také výrazně ovlivnit kvalitu jeho 
života. Pohled na obézního člově-
ka není pro řadu jiných lidí moc 
lákavý a s tím souvisí úspěšnost 
při hledání zaměstnání, úspěchy 

v osobním životě a třeba v létě ne-
musí být setkání pro naše čichové 
buňky zrovna příjemné. 
n Jak z toho ven?
Určitě jste se již setkali s růz-

nými reklamami na „zaručené“ 
způsoby hubnutí, ať už to jsou 
různé typy diet, chutné koktejly, 
elektrické přístroje připínající se 
kolem pasu, ananasové pilulky, 
přípravky s chrómem a mnoho 
dalších, které většinou nabízejí 
rychlé a snadné řešení vašeho 
problému a snaží se vás pře-
svědčit, že po zakoupení takové-
ho prostředku již půjde všechno 
samo. Opak je ale pravdou. Bez 
vašich obětí na oltář štíhlosti ve 
formě vlastního úsilí, únavy a po-
tu to zpravidla nepůjde. 

Léčba obezity by vždy měla být 
komplexní a zahrnovat celkovou 
změnu životního stylu. Po poradě 
s lékařem pro vyloučení zdravot-
ních rizik bychom měli změnit 
jídelníček, pravidelně jíst, radši 
častěji a menší porce, zařadit 
odpovídající pohybovou aktivi-
tu. Na cestě za novou postavou 
vám ale může také pomoci řada 
přírodních produktů a potravino-
vých doplňků. S jejichž výběrem 

vám nejlépe poradí váš lékárník. 
Jejich přínos spatřujeme hlavně 
v tom, že dokáží urychlit snížení 
váhy při změně životního stylu. 
A tak tuto změnu učiní snesi-
telnější, pozvednou sebevědo-
mí z toho, jak kila jdou dolů 
a umožní člověku začít si vážit 
sám sebe.
n Běh na dlouhou trať
Hubnutí a udržení rozumné 

tělesné hmotnosti je běh na 
dlouhou trať, často i na celý ži-
vot. Určitě to za to stojí. Vždyť co 
jiného vám může nahradit to, že 
se cítíte lépe, máte více energie, 
zapnete svoje oblíbené džíny, 
máte pevnější zdraví, spokojený 
život? 

Orientačně si můžete spočítat, 
zda netrpíte nadváhou nebo 
dokonce obezitou. Nejčastěji 
používaným ukazatelem stupně 
obezity je index tělesné hmotnos-
ti (tzv. BMI z anglického Body 
Mass Index), který vypočteme 
jako podíl aktuální hmotnosti 
v kilogramech a druhé mocniny 
tělesné výšky v metrech. BMI = 
hmotnost / výška v m2. Hodno-
ta BMI určuje nadváhu a stupně 
obezity, viz. tabulka:
Méně než 18,5 - podváha
18,5 - 24,9       - normální váha
25,0 - 29,9       - nadváha / preobezita
30,0 - 34,9       - obezita I. stupně
35,0 - 39,9       - obezita II. stupně 
40,0 a více       - obezita III. stupně

Přeji vám hodně úspěchů v ces-
tě za zdravím! 

Lucie Předotová, farmaceutic-
ká asistentka

Blahopřání
| Dne 21. prosince oslaví krás-

né 80. narozeniny naše maminka 
Štěpánka Brabcová. Vše nejlepší 
a nadále hodně zdraví přejí dcery 
s rodinami.
|  Dne 22. prosince oslaví 

své krásné 80. 
narozeniny pan 
Miroslav Von-
dráček z Rado-
nic. Do dalších 
spokojených let 
hodně zdraví, 

štěstí a lásky přeje manželka, děti, 
vnoučata a pravnoučata.
| Dne 24. prosince se dožívá 

70 let naše ma-
minka, babička 
a prababička, 
paní Marina 
S v o b o d o v á . 
Hodně zdraví 
a dlouhá léta pře-

je syn Jiří s rodinou, syn Jaroslav 
s rodinou, syn Roman, vnoučata, 
pravnoučata a ostatní příbuzní.
Vzpomínka
n Jak tiše žil, tak tiše odešel. 

Skromný ve 
svém životě, vel-
ký v lásce a dob-
rotě. Dne 18. 
prosince tomu 
budou 3 roky, 
co od nás odešel 

pan František Janovský. Prosím, 
vzpomeňte s námi. Manželka 
a děti.
n  Dne 22. prosince uplyne 

sedm dlouhých 
let, kdy nás na-
vždy opustil náš 
milovaný tatínek, 
dědeček, tchán, 
pan Vlastimil 
Kayper z Loun. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Vzpomínají děti s rodi-
nami a ostatní příbuzní.
n Dne 24. prosince 2007 vzpo-

meneme stého 
výročí narození 
naší drahé a mi-
lované babičky 
a prababičky, 
paní Marie Kři-
vánkové z Brod-

ce. Dne 25. prosince 2007 pak 
uplyne dvacet tři let od chvíle, 
kdy od nás navždy odešla. Stále 
s láskou vzpomínají vnoučata 
s rodinami. 
n  Lidé říkají, že časem vše 

přebolí. Dne 25. 
prosince to bude 
10 let, a stále to 
bolí. Navždy zů-
staneš v našich 
srdcích, Boženo 
Haufová.

n Dne 25. prosince vzpomíná-
me 10. výročí úmrtí pana Jaro-
slava Krognera z Hnojnic a dne 
14. května tomu budou tři roky, 
co nás opustila naše maminka, 
paní Anděla Krognerová. S lás-
kou vzpomínají děti Jára a Jaruš 
a rodiny Svobodova a Kolářova.
Poděkování
n Flétnové soubory ZUŠ Lou-

ny Collegium Flautini, Flautini 
piccoli a Pikolíčci děkují svým 
příznivcům a sponzorům za pod-
poru a přízeň: MUDr. Ploranské, 
slečně Němečkové („Raneček“), 
panu Chaloupkovi, panu Kříž-
kovi, panu Stárkovi, panu Stráž-
nickému, panu Suchanovi, rodině 
Kaderových a také všem rodičům. 
Přejeme všem krásné a radostné 
Vánoce, pevné zdraví a hodně 
lásky do nového roku 2008!
Za všechny děti  Jana Sečanská,

učitelka ZUŠ Louny
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Oznámení do Společenské kroniky přijímáme 
nejpozději do čtvrtka do 9 hodin předcházejí-
cího týdne, než mají být zveřejněna. Písem-
ně: 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 složen-
ky, 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).

Rada Města Loun
usnesením č. 427/2007 ze dne 12. 12. 2007 vyhlašuje v souladu 
s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích

konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/
ředitelky Mateřské školy Louny, Šafaříkova 2539

Předpoklady pro výkon funkce:
• vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
• praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. , o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů;
• znalost školských předpisů a problematiky řízení mateřské školy;
• občanská a morální bezúhonnost;
• dobrý zdravotní stav;
• organizační a řídící schopnosti;
• základní znalost problematiky veřejné správy, především samosprávy;
• znalost řízení příspěvkových organizací včetně související legislativy

Náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

(maturitní vysvědčení, diplom, včetně vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce, případně doklady o dalším vzdělávání) ;

• doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním 
zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení;

• strukturovaný životopis;
• koncepce rozvoje mateřské školy v maximálním rozsahu 5 stran 

strojopisu;
• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad 

o jeho vyžádání;
• čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném 

znění (nedokládají uchazeči narození po 1.12.1971)
• originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele 

(ne starší 2 měsíců)

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 3. 2008
Vlastnoručně podepsanou přihlášku, strukturovaný životopis, koncepci 
rozvoje MŠ a další požadované přílohy zašlete doporučeně nejpozději do 
14. 1. 2008 na adresu: 
Městský úřad Louny, odbor ekonomický-oddělení školství,
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny.
Obálku označte: „Konkurz MŠ-neotevírat“

O B E C  J I M L Í N
vyhlašuje

na základě rozhodnutí starostky obce Jimlín a v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění a v souladu 

s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení 
a konkurzních komisích

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky 
Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny

Předpoklady:
– odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce ředitele podle zákona
– č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
– bezúhonnost
– zdravotní způsobilost
– znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
– organizační a řídící schopnosti

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie:
– doklady o získání odborné kvalifikace
– doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
– podrobný životopis
– koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
– lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 

2 měsíců)
– výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (popř. doklad o jeho vyžádání)
– čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném 

znění

Přihlášky posílejte do 11. ledna 2008 na adresu: Obecní úřad Jimlín, Jimlín 7,
440 01 Louny. Na obálce uveďte: KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
Bližší informace na tel. 415 696 225

Po roce tu máme zase Vánoce, tolik očekávané svátky klidu, 
pohody a v neposlední řadě i hojnosti. Vždyť jednou za čas ně-
jaký ten chlebíček navíc nebo cukroví přeci neuškodí... Často 
se pak stává, že právě nadělené dárky ve formě různých částí 
oblečení nám jaksi zrovna nepadnou jako ulité. Vyrovnat se 
s tím můžeme různě – potají je v prodejně vyměníme za větší, 
dáme si novoroční předsevzetí, že tentokrát s tím něco uděláme, 
případně je uložíme do šatníku s vidinou, že časem nám určitě 
budou. Pro ty, kteří s „tím“ opravdu chtějí něco dělat, tu máme 
pár informací a rad.

Město Louny nabízí
pronájem bytu

v půdní bytové vestavbě  domu čp. 1453, ul. Smetanova 
v Lounech – byt č. 15, 0+1, 28m2. Výběr nájemce bude 

proveden obálkovým výběrem dle pravidel MR P7/97 dne 
14. 1. 2008 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Lounech 

– v kanceláři vedoucí 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)

      cesta za zdravím 
n Připravuje Lékárna Na Široké, 

ulice Kosmonautů 2303, Louny
[ Těšte se ze svátků hojnosti, chraňte se před obezitou

Graduate engineer
job description:
- Must have experience in Autocad or similar
- Engineering background ideally agricultural practical
- Strong Understanding of electronics and software
- Ability to think creatively
- Hands on approach to R&D
- Knowledge of networks
- Willingness to adapt and learn
- Willingness to travel
- Motivated to achieve and get the job done
- Must be self starter not requiring hand held or time 

restricted
- English communicative
- Bonuses for excellent work produced on time or ahead 

of time

Místo pracoviště: Louny
Pracovní vztah: Práce na plný úvazek

Areál Elektroporcelán Louny
Merris Dispensing and Mixing CZ, s.r.o. 
Kateřina Králová
Postoloprtská 2685 
440 15 Louny
Tel. 415 653 962, email: katerina2@merris.co.uk

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

ŘEZNICTVÍ
VÁCLAVA VURBSE

LÍŠŤANY
VÁNOCE – 

PRODEJNÍ DOBA:
Čtvrtek 20. 

prosince ZAVŘENO
OTEVŘENO:

Pátek   21. prosince       9 -17 h
Sobota 22.  prosince    9 – 17 h
Ne        23. prosince     9 – 15 h

SILVESTR
Čtvrtek 27. prosince     9 – 17 h
Pátek   28. prosince     9 – 15 h

Informace a objednávky
na tel.: 415 691 249, 

721 367 317
PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK


