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ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Pátek
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23. 12. 2016
27. 12. 2016
28. 12. 2016
29. 12. 2016
30. 12. 2016

08.00 – 10.00 hodin
08.00 – 14.00 hodin
08.00 – 14.00 hodin
08.00 – 14.00 hodin
08.00 – 14.00 hodin

V pátek 30. 12. 2016 bude pokladna z technických důvodů
uzavřena.

Rozsvítili jsme vánoční strom

Město Lom v příštím roce plánuje
vybudování Místního informačního
systému, tzv. bezdrátový rozhlas a systém varování obyvatelstva rozmístěný
do všech obydlených částí města. Povinnost města je tak zabezpečit varování a informování obyvatelstva v případě mimořádných událostí.
Předmětem realizace projektu je
nahradit původní rotační sirény sirénami nové generace, tj. sirénami
elektronickými a místními informačními systémy. Nyní jsou obyvatelé města na krizové situace upozorňováni pouze prostřednictvím
právě zvukového signálu z rotačních sirén, které jsou na celé město
pouze dvě. Není tak zajištěna slyšitelnost signálu ve všech obydlených
částech města a navíc systém neumožňuje nahrání mluveného slova.
Novým systémem budou tak oby-

vatelé města přesně informováni
o povaze nebezpečí, o přijatých bezpečnostních opatřeních a o dalším
postupu. Z tohoto projektu bude mít
prospěch každý obyvatel města.
Město Lom tak využilo možnosti
dotace a požádalo Fond hospodářské
a sociální rady Mostecka o příspěvek
k úhradě nákladů na řešení projektu
a byl tak městu Lom přiznán příspěvek ve výši 29 000 Kč na projektovou dokumentaci. Dále byla městu
Lom schválena dotace od Nadace
ČEZ v grantovém řízení Podpora
regionů ve výši 650 000 Kč na samotný projekt. Zbytek financí ve
výši 622 248 Kč si bude město Lom
financovat z vlastních zdrojů.
Pevně věříme, že nový Místní informační systém bude tak sloužit
všem, ale také pevně doufáme, že nebude tolik nebezpečných situací.

Na první adventní neděli 27. listopadu, jako tradičně každý rok, se v Lomu rozsvítil vánoční strom. Sváteční atmosféře přispěly děti naší základní školy se svým pěveckým vystoupením a horký punč. Pro děti byly připraveny balónky s přáníčky Ježíškovi,
které se hromadně vypustily na povel paní starostky. Jako novinka letos tento sváteční čas provázel i Betlém, vytvořený lomským občanem panem Kurkou a který se rozsvítil ve výloze obchodu na náměstí. Přejeme všem, aby je sváteční atmosféra
provázela celý tento měsíc a aby si nadcházející Vánoce užili v klidu a pohodě se svými blízkými.

http://www.mesto-lom.cz
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom

Proč jsme rádi ve školce?
Protože ke všemu tomu, co se
v běžných mateřských školkách děje,
my máme ještě navíc spoustu neuvěřitelných aktivit a báječných akcí. Školní
rok jsme zahájili vyplutím jako námořníci a piráti. Podnikli jsme cestu kolem
světa a naučili se hledat v mapách i na
globusu.
Během dobrodružné plavby jsme
navštívili poloostrov Loučky a každý
měsíc naše plavba směřuje i do Docela
velkého divadla v Litvínově na pohádkové představení.
V rámci multikulturní výchovy
jsme vyrobili domečky pro pidilidi,
které jsme pověsily na strom poznání.
Ten symbolizuje celý svět a všechny

lidi, kteří na něm žijí, ale též nám tematicky slouží jako odraz 4 ročních
období a všeho, co se během nich děje.
Jedno dopoledne jsme připravili
mísy z různých druhů ovoce i exotického a pomocí většiny smyslových orgánů jsme jej poznávali.
V rámci ekologické výchovy se
učíme netradičními výtvarnými technikami zpracovávat odpadový materiál
a nezatěžujeme jím zbytečně planetu.
Na přírodovědných vycházkách se
učíme poznávat přírodu a pozorujeme
její změny. Pomáháme lesním skřítkům uklidit les a postarat se o zvířátka.
1. listopadový týden se nesl ve znamení draků a pohádky o drakovi, který

Strašidelné běsnění aneb
Bubáci trochu jinak
1. listopadový týden byl ve znamení duchů, netopýrů a jiných podivností. Celá školka se převlékla do tajemného kabátu, na jehož výrobě se
podílely děti z celé školky. Duchové,
strašidla, sovy a netopýři vykukují
z každého koutu a společně s dětmi se
těší, až vypukne strašidelné běsnění.
Páteční brzké ráno se začaly scházet
hrůzostrašné masky, ve kterých jsme se
v mnoha případech ani nepoznali. Společně jsme začali dlabáním dýní. Jak
se nám povedly? Můžete vidět na fotografii, nebo na schodišti před mateř-

skou školou. Na posilnění jsme si připili lektvarovým mokem od mocných
čarodějek Ivťuliny, Hanďulíny a Kaťulíny. Následovalo soutěžní klání v tajemných disciplínách (slalom v metení
dýní koštětem, vrh na duchy, skládání
dýně, řazení duchů podle velikosti,
prolézaní strašidelnou uličkou a poznávání, co je v kouzelném pohárku). Celou akci provázely tematické básničky
a písničky a všichni jsme se přesvědčili, že i se strašidly si užijeme spousty
legrace. Dopoledne jsme zakončili pohoštěním a příšernou diskošou.

http://www.mesto-lom.cz

přišel o ocásek a byl moc smutný.
Všichni jsme spolupracovali a ocas
jsme drakovi vyrobili, a aby byl veselý,
tak mu přibyli i další kamarádi.
Nejsme žádná ořezávátka – Koumáci a Všeználci navštěvují kurz pohybových dovedností ve sportovní
hale pod vedením paní trenérky Radky
Hochelové. Zde si procvičujeme celou tělesnou schránku, ale využíváme
i gymnastické náčiní a nářadí, které ve
školce nemáme.
Rozvíjíme nejen tělo, ale i ducha
a mysl.
Napsaly třídní učitelky
Iveta Krovová a Kateřina Chalupná
MŠ LOUČNÁ
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Naše škola se zapojila
do projektu Krokus
Irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání
a kulturu Židovského muzea v Praze,
školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu
na podzim zasadí jako připomínku
jednoho a půl milionu židovských dětí
a tisíců dalších dětí, jenž zemřely bě-

hem šoa. Účast na projektu je bezplatná. Žlutá barva připomíná žlutou
Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.
V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo
na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu
(27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co
vlastně krokusy symbolizují.
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Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat Městu Lomu, který vede paní starostka Kateřina Schwarzová, za vše co
pro Klub seniorů Loučná dělá. Jedná se
o dárky ke dni Matek, na Den seniorů,
ale i při vánočním posezení. Též děkujeme za to, že můžeme uskutečnit zájezdy. Největší poděkování patří za to,
že jsme se mohli zúčastnit krásného pobytu v Konstantinových Lázních, který
byl velice pěkný. Všem účastníkům se
v lázních líbilo a již nyní se těšíme na
další spolupráci.
Za Klub seniorů Loučná
Jana Lašová, předsedkyně

Mikulášská show
Jako každý rok v čase předvánočním, tak i letos pátého prosince navštívil lomské
děti Mikuláš se svými pomocníky, čertem a andělem. Přinesli sebou dobrou náladu,
veselou zábavu, plno písniček, kopu soutěží a spoustu dárkových balíčků.

VÁNOČNÍ KOLEDY ZPÍVAJÍ ANDĚLÉ… UŽ JSOU TU VÁNOCE TAK AŤ JSOU ŠŤASTNÉ A VESELÉ

MĚSTO LOM

UŽIJME SI SPOLEČNĚ IV.ADVENTNÍ NEDĚLI V LOMSKÉM KOSTELE
POPŘEJME SI SRDEČNĚ ZPĚVEM A ÚSMĚVEM

Program :
ukázky vánočních zvyků, příjezd zimní královny
s betlémským světlem , živé jesličky s Josefem, Marií
a Ježíškem, naživo hrané tři křesťanské chvály
Ruce a mysl zahřeje punč, svařák a čaj

KOLEDY A VÁNOČNÍ PÍSNĚ ZAZPÍVAJÍ DĚTI ZE ZŠ LOM

Blahopřejeme
jubilantům

MĚSTO LOM

V prosinci 2016 oslaví významné životní jubileum občané našeho města:
Vlasta Koczká
Viktor Doležal
Jozef Pitvorec
Jiří Cink
Ladislav Malý
Miroslav Dušek
Eliška Dešková
Ladislav Pauš
Vlastimila Marášková
Vlasta Blechová
Jana Richterová
Hodně zdraví, pohody a životního
elánu přeje vedení města Lom

Vzpomínáme
PROGRAM

SILVESTR V CIRKUSU

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. Dne 12. prosince tomu budou
3 roky, co odešel můj milovaný manžel pan Josef Vaňo. Stále vzpomínají a v srdci nosí manželka Erika, syn
Josef s rodinou a otec. Děkuji za
vzpomínku na jedinečného člověka
a bezvadného kamaráda.

Roky plynou jako tiché řeky, jen bolest trvá a nedá zapomenout. Dne
31. prosince uplyne 15 let, kdy nás
navždy opustil náš manžel, tatínek
a dědeček pan Ludvík Malý
z Lomu. S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. Děkujeme
všem, kdo si vzpomenou.

Společnost greiner packaging s.r.o. Louka u Litvínova je součástí mezinárodní skupiny Greiner Packaging
International se sídlem v Rakousku. Jsme jedním z lídrů na trhu plastových potravinářských obalů, určených
pro balení mlékárenských produktů.
Jste‐li osoba s vysokou mírou odpovědnosti a kvality vlastní práce, jste‐li si vědom/vědoma, jak důležité je
dodržování hygienických pravidel a čistoty a pořádku ve výrobě pro potravinářský průmysl, pak hledáme
právě Vás!
Chcete‐li se spolu s námi podílet na našem dalším rozvoji a osobně i profesně s námi růst, přijďte mezi nás!

zábavný program s pohádkou, soutěžemi a tancem

Účinkuje

Divadlo Uličník

…….. těšit se můžete i na

OHŇOSTROJ

Nabízíme Vám uplatnění na pracovní pozici

BALIČ/KA
MECHANIK
MANIPULANT
Požadavky:
‐ Chuť pracovat v nepřetržitém směnném provozu
Platové ohodnocení:
‐ Měsíční paušální mzda + příplatek za práci v noci, práce přesčas, práce v so‐ne, práce ve svátek
‐ Měsíční prémie v závislosti na výkonu a plnění firemních ukazatelů až 32%
Navíc nabízíme svým zaměstnancům štědrý benefitní systém:
‐ Doprava do/ze zaměstnání zdarma
‐ Obědy za 15 Kč
‐ Zdarma poukazy na letní dětské tábory pro děti našich zaměstnanců
‐ Finanční příspěvek na letní dovolenou a vánoce
‐ Příspěvek na penzijní připojištění
‐ a další a další benefity které na Vás v naší společnosti čekají…. 
Nástup možný ihned! Oslovil‐li Vás tento inzerát, kontaktujte nás!

greiner packaging s.r.o., Greinerova 216, 435 33 Louka u Litvínova
personální oddělení, M. Pfeiferová, tel. 725 430 528, 476 719 232
e‐mail: m.pfeiferova@greiner‐gpi.com

Tipy na volný čas na prosinec 2016 a leden 2017
17. – 18. 12. Vánoční tradice – klášter Osek
18. 12. Vánoční zvyky a nadílka pro zvířata – ZOO park Chomutov
18. 12. Adventní setkání a Betlémské světlo – Lom, kostel, od 16.00 hod.
20. 12. Oslava 20.výročí Docela velkého divadla Litvínov – DVD Litvínov,
od 19.00 hod.
20. 12. divadlo Enigmatické variace – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
24. 12. Živý Betlém – Červený hrádek Jirkov
24. 12. Půlnoční mše svatá – kostel sv. Michaela archanděla Litvínov,
od 21.00 hod.
25. 12. Sváteční mše svatá – Boří Hod Vánoční – kostel sv. Michaela
archanděla Litvínov, od 9.00 hod.
25. 12. Koncert Česká mše vánoční – klášterní kostel Osek, od 17.00 hod.
25. 12. Vánoční taneční zábava – Citadela Litvínov, od 17.00 hod.
31. 12. Dětský silvestr s ohňostrojem – Lom, nám. Republiky, od 16.00 hod.
7. 1.
pietní akt k 83. výročí katastrofy na dole Nelson – Osek, pomník
Nelson, od 9.00 hod.
16. 1. divadlo Cry Baby Cry – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
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Lomští podnikatelé a naše mladá generace
Vážení čtenáři, tak, jak jsme vás v minulých ročnících seznamovali s historií, se zajímavostmi a tradicemi
našeho města a jeho okolí, letošní rok věnujeme lidem – našim Lomákům. Chceme vám postupně v každém vydání našeho měsíčníku představit místní podnikatele, kteří provozují své podnikání a pracovní aktivity v našem městě a nemalým dílem se tak podílejí na jeho rozvoji. A dále vám chceme představit naší
mladou generaci – děti a mladé lidi, kteří dělají něco zajímavého, sportují, koncertují, věnují se ochraně
Loučenská společnost Tygas s.r.o.
je již na našem trhu zaběhlá řadu let
a za dobu své působnosti si získala
významné jméno nejen mezi obyvateli našeho města, ale také daleko za
jeho hranicemi. Zabývá se plynařstvím, topenářstvím a instalatérstvím
a je zárukou poctivě odvedené práce.
S její jednatelkou Marikou Dvořákovou jsme strávili příjemné chvíle při
povídání o firmě, jejich začátcích, ale
také o životě v našem městě a plánech
do budoucna.

přírody a jiným prospěšným věcem. Chceme tím dát vodítko i ostatním, že zajímavým koníčkem a aktivitou se mohou někam dostat a něčeho dosáhnout. Proto si dovolujeme i oslovit jejich rodiče – pokud
máte sportovně, umělecky i jinak nadané děti nebo se vaše děti věnují zajímavým koníčkům, přihlaste
nám je, rádi o nich uveřejníme malý medailonek. Všem jim a také všem našim podnikatelům a podnikatelkám patří náš obdiv a uznání. Děkujeme za jejich nezištnou podporu a reprezentaci našeho města.

Pracovitostí k prosperující rodinné firmě
Paní Dvořáková, co bylo prvopočátkem vzniku vaší firmy a jak jste
se vy dostala k tomuto pro ženu tak
netypickému povolání?
Zakladatelem společnosti Tygas
s.r.o. je můj otec Emil Tyšer, mimochodem rodák z Loučné, kterému bude příští rok 70 let. Podnikat začal jako osoba
samostatně výdělečně činná, a to v roce
1991. Maminka tenkrát o podnikání ne-

chtěla ani slyšet, ale všechny její argumenty byly marné. Do podnikání vložili
všechny svoje úspory a začali bojovat.
Jako OSVČ neměl otec žádné zaměstnance, spolupracoval pouze s jinými
živnostníky a mamka vedla veškerou
agendu. Díky jeho pracovitosti a pevné
vůli se mu záměr zdařil a tak v roce
2004 založil společnost Tygas s.r.o., což
je složenina z jeho příjmení Tyšer a gas
– plyn. Bylo tedy zřejmé, čím se společnost bude zabývat a čím se zabývala.
Kromě této činnosti měl založenou živnost v pohostinství, je majitelem restaurace u Tyšerů, která funguje dodnes, ač
je již několik let pronajímána. Já jsem do
společnosti Tygas s.r.o. vstoupila roku
2006 jako administrativní pracovník,
či spíše jako děvče pro všechno. Zpočátku pro mě bylo dost těžké orientovat
se v oboru plynárenství, později topenařiny, vodoinstalatérství, inženýrských
sítí a v poslední době také vzduchotechniky. Musela jsem se neustále učit novým věcem, ale měla jsem výborného
učitele – svého otce, jehož znalostí nabytých dlouholetou praxí nemohu nikdy
dosáhnout. Ale snažím se. Prošla jsem
spoustou školení a seminářů. Jsem revizní technik plynu, technolog svařování plastů a vizuální kontrolor svárů.
Postupně jsem přebírala vedení společnosti, stala jsem se spolu s otcem jednatelem a podařilo se mi získat spoustu
nových obchodních partnerů.

Majitel společnosti Tygas s.r.o. Emil Tyšer se svou dcerou
jednatelkou Marikou Dvořákovou

Jaké jsou vaše zakázky a nejvýznamnější zákazníci dnes?

S příběhem Filipa Veselého, žákem
5. třídy lomské základní školy se už
naši čtenáři mohli seznámit v loňské
Lomské Radnici. Jeho příběh je ale
tak výjimečný, že se sluší jej znovu
připomenout. Je o ohromné vůli
a překonání životní překážky a o splnění svého snu. Filip Veselý se narodil
s vážným postižením dolních končetin a od 8 měsíců věku do 9 let prodělal celkem 15 operací na soukromé
klinice v Praze. Léčba ale nikam nevedla, Filipa neustále provázely velké
bolesti a tak po změně kliniky na ortopedickou kliniku v Hradci Králové
bylo nakonec rodině sděleno, že nejlepším řešením by byla amputace
obou dolních končetin pod koleny.
Filip amputaci podstoupil dobrovolně v září 2014 a v lednu 2015 dostal svoje první protézy. Protože byl
vždy šikovný, rychle se s protézami
sžil. Dva měsíce po amputaci potkal
se svojí matkou náhodou v Litvínově
bývalého útočníka litvínovského hokeje Tomáše Zelenku, který je po zranění upoután na invalidní vozík a ten
Filipovi nabídl, jestli by nechtěl hrát
sledge hokej.
Sledge hokej je příbuzný lednímu
hokeji, ale je určen pouze pro handicapované hráče, kteří mají postižení
v dolní části těla. Hráči jezdí na speciálních ocelových saních se dvěma
noži, plastovým sedákem a pohybují se pomocí dvou krátkých hokejek. Sledge hokej vznikl v 60. letech
20. století ve Švédsku a dnes je jed-

Snažíme se vyhovět všem zákazníkům, ať jsou to zakázky za stokoruny
nebo za miliony, vždy ke všem přistupujeme s pokorou a úctou. V současné době máme 16 zaměstnanců.
Jsme technickým partnerem společnosti RWE (nyní Innogy), pro kterou
zhotovujeme plynovody a přípojky.
Dále jsme partnerem společnosti Armagas, pro kterou provádíme servisní
prohlídky a opravy bezpečnostních
uzávěrů plynu. Provádíme také servis
a kontroly regulačních stanic plynu,
výstavby plynových kotelen, ústřední
vytápění průmyslových objektů i rodinných domů, vodoinstalace, průmyslové rozvody technických plynů, výstavbu inženýrských sítí a nově také
vzduchotechniku. Dále provádíme
servis plynových kotlů a revize plynového zařízení. Naši zákazníci jsou po
celé České republice. Mezi významné
zákazníky patří automobilky KS Kolbenschmidt Trmice a Nemak Havraň,
dále společnost VEOLIA Praha, Lovochemie Lovosice, Deli Lovosice,
Zentiva Praha, Poděbradka Poděbrady
a mnoho jiných. V minulém roce se
nám podařilo rozšířit naši působnost do
Drážďan, kde již druhým rokem pracujeme v oblasti vytápění a vodoinstalací.
Mezi naše nejvýznamnější zakázky patří výstavba Haly Phoenix KS Kolbenschmidt Trmice, kde jsme realizovali
rozvody inženýrských sítí, teplovod,
požární vodu, vytápění, vodoinstalaci
a vzduchotechniku. Další významné
zakázky jsou z automobilového prů-

Filip Veselý – za frajera s handicapem…
ním z nejsledovanějších sportů na
zimních paralympijských hrách. A tak
v prosinci 2014 Filip poprvé seděl na
zimním stadionu v Ostrově na sledgi.
Díky Tomášovi Zelenkovi, který založil sledge hokej také v Litvínově,
začal později trénovat na litvínovské
hokejové základně, kde byl prvním
sledge hokejistou, který se integroval
mezi zdravé kluky a od té doby pravidelně navštěvuje tréninky základny.
Podporu litvínovskému sledge hokeji a samotnému Filipovi vyjádřil i litvínovský patriot Robert Reichel: „Je to náš první sledge hokejový
hráč, který se zapojil do přípravy
u nás v Litvínově. Je to povzbuzení
pro všechny, kteří jsou handicapovaní
a můžou vykonávat nějakou činnost
nad rámec svých možností. Je to něco,
co zdravý člověk nechápe. Nemůže se
vžít do toho kluka, co v něm je, a když
ho vidím tady na ledě, tak je to neskutečný výkon a klobouk dolů, co dokázal za tu chvíli, co trénuje,“ ocenila
litvínovská hokejová legenda.
Filip byl v roce 2015 zvolen redakcí Mosteckého deníku frajerem
roku a 14. listopadu letošního roku
převzal od starostky města Lom Kateřiny Schwarzové uznání za životní
statečnost a reprezentaci města.
S Filipem, litvínovským útočníkem sledge hokejového týmu s číslem
55 jsme si povídali nejen o sledge ho-
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keji, ale také o jeho snech a plánech
do budoucna.
Filipe, sledge hokej určitě není
jednoduchý sport, chce hodně síly,
obratnosti a rovnováhy. Jaké byly
tvoje začátky, potýkal jsi se zpočátku s nějakými problémy?
Se sledge hokejem jsem začal
v prosinci 2014, ale to jsem ještě netrénoval v Litvínově, ale mamka mě
vozila každý týden na trénink do Ostrova. Hned od začátku jsem se do hokeje zamiloval. Nebylo to pro mě zase
tak těžké, je to hlavně o udržení rovnováhy a to je určitě stejné jako na
normálních bruslích. Hodně důležitá
je taky síla v rukou, to jsem si musel
natrénovat posilováním.
Dnes už trénuješ v Litvínově, jak
často máte tréninky a jak zvládáš
tu zátěž? A máš ještě jiné koníčky?
V Litvínově se sledge hokej založil díky Tomášovi Zelenkovi a tak to
mám o hodně blíž. Tréninky máme
jednou týdně na stadionu a trénovat
jezdíme i do Drážďan, kam se jezdí
každý čtvrtek. Ale tam nejezdíme pravidelně, protože se tam trénuje dlouho
do noci a v pátek musím do školy. Na
tréninky mě vozí mamka, která začala
v litvínovském týmu dělat zdravotnici
a pomáhá se vším potřebným. Dělá to
moc ráda. Když mě na trénink nemůže

odvézt, vozí mě děda Franta. Zápasů
je méně než u ledního hokeje, ale jezdíme i mimo Litvínov. První gól jsem
dal v přípravném zápase týmu Studénka. Na památku prvního gólu jsem
si přivezl puk, který mám vystavený.
A doma musím každý den posilovat
ruce, ty jsou pro tenhle sport nejdůležitější. Hokej je pro mě jednodušší
než chůze s protézami, na to si musím
teprve zvyknout. Protože rostu, tak
se protézy musí často měnit a nohy
mě často bolí. Někdy jsem v pohodě,
jindy nemůžu ani vstát z postele. Ale
nestěžuji si, tak to prostě je a tak se
s tím popasuju za každou cenu. Ale
kdybych nehrál hokej, tak by to pro

myslu a se společností VEOLIA máme
uzavřený pětiletí kontrakt na servis
a kontroly regulátorů tlaku plynu
a bezpečnostních uzávěrů v celé Praze,
Roudnici nad Labem a Vlašimi.
A jaké máte plány do budoucna
a jak se vám žije v našem městě?
Mezi nejbližší plány patří rozšíření administrativních prostor společnosti, v kanceláři jsem začínala sama,
nyní tu sedíme v pěti lidech a dále se
chceme zaměřit na větší rozvoj v oblasti vzduchotechniky. V Lomu se
nám podniká a především žije velmi
dobře. Máme úžasnou paní starostku,
která se snaží ze všech sil vytvořit
podmínky pro lepší zítřek, za což si
zaslouží náš dík. Také děkujeme obyvatelům Lomu za využívání našich
služeb a rádi bychom se tímto omluvili těm, kteří si objednali naše služby
a někdy nešlo reagovat hned. Ale
opravdu se snažíme.
Chtěla bych využít této příležitosti, které se mě dostalo a poděkovat tímto svému otci, protože jsem se
v práci pro firmu opravdu našla a tak
to činím – „Tati, moc ti děkuji za příležitost, kterou jsem díky tobě dostala.
Velmi si toho vážím a věřím, že jsem
se svého úkolu zhostila dobře a nezklamala tě. Budu se i nadále snažit
ze všech sil. A také ti děkuji za ochotu
a podporu, kterou i přes svůj krásný
věk vynakládáš k hladkému chodu
firmy. Mám Tě moc ráda.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme
vám mnoho úspěchů v životě i podnikání.
mě bylo daleko horší. Mám to moc
rád. Ještě hraju florbal za sportovní
sdružení vozíčkářů Basset Most, který
mě také moc baví.
A jaké máš plány do budoucna?
Dnes hraju sledge hokej jako jediný v mém věku s extra ligovými
hráči. A tak bych chtěl určitě v hokeji pokračovat a mým snem je jednou reprezentovat Českou republiku
ve sledge hokeji na paralympiádě.
A jako povolání bych chtěl pracovat
s počítači.
Milý Filipe, přejeme ti ze srdce
hodně úspěchů a hodně elánu, aby
se ti vše splnilo. Jsi statečný kluk,
moc ti držíme palce a děkujeme za
rozhovor.

Filip Veselý s litvínovským sledge brankářem Ottou Kökenym
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