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Pozdrav a přání nejen seniorům
Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, a také čas,
během něhož je obzvlášť důležité, aby nikdo nezůstával
sám. Platí to zejména pro seniory, kteří by měli trávit
toto sváteční období ve společnosti svých rodin a přátel.
Jsem proto rád, že máme Městskou správu sociálních
služeb, jejíž zaměstnanci se ze všech sil každý rok snaží
vytvořit co nejkrásnější atmosféru zejména pro ty,
kteří nikoho nemají.
Přeji proto všem pohodové a klidné vánoční svátky
a do příštího roku zejména hodně zdraví a štěstí.
Váš Jan Paparega, primátor Statutárního města Mostu
Vážení a milí čtenáři Harmonie,
s potěšením jsem přijala nabídku oslovit vás v čase
vánočním. Je to čas očekávání, naděje, čas lásky,
který nemá nikdo z nás trávit sám. Dovolte mi proto,
abych vám z celého srdce jménem svým i v zastoupení
města Mostu popřála krásné svátky, naplněné láskou
a pohodou. Stále mě nepřestává udivovat, jak dokážete
být i v seniorském věku aktivní a pozitivní.
Přeji vám proto hodně dalších nápadů, spoustu elánu
a především hodně zdravíčka.
Vaše Markéta Stará, náměstkyně primátora Statutárního města Mostu

Kouzelné Vánoce pro všechny
V tomto vánočním poselství jsem nemohl nezmínit jeden můj
oblíbený citát: „Tajemství, jak si uchovat veselou mysl,
spočívá v umění neznepokojovat se hloupostmi a nadchnout
se i těmi nejmenšími náhodnými radostmi.“
Co bych nám všem chtěl popřát? Při vzpomínce na oblíbenou
píseň „Nejhezčí dárek“ a jednu ze slok, že „kdybych byl
lékařem, tak dám ti dar – tvé zdraví“ mluví za vše, tedy
ZDRAVÍ.
Od Ježíška bych chtěl nadělit všem lidem do vínku více
ÚCTY a POKORY, které se čím dál tím víc vytrácejí. Krásné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018
vám všem ze srdce přeje
Váš Martin Strakoš, ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace
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VÁNOČNÍ KVÍZ
1. Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové k jesličkám?
a) Zlato, diamanty a safíry
b) Myrhu, zlato a kadidlo
c) Mléko, chléb a sůl
2. Z čeho se vyrábí vánoční františek?
a) Z mletého dřevěného uhlí kadidla
b) Nevyrábí se, roste v lese podobně jako jmelí
c) Kope se ze země jako uhlí

3. Vánoce jsou v křesťanské tradici připomenutím:
a) Narození Ježíše Krista
b) Ukřižování Ježíše Krista
c) Nanebevzetí Panny Marie
4. Proč se říká „Svatá Lucie, noci upije“?
a) Den je delší, noc je kratší
b) Noc je delší, den je kratší
c) Noc i den jsou úplně stejné
5. Odkud nám nesou noviny ve stejnojmenné koledě?
a) Z betlémské plošiny
b) Z bretaňské krajiny
c) Z betlémské krajiny

Odpovědi doručte do 20. ledna 2018 na sekretariát MSSS v Mostě – p. o.,
ul. Barvířská 495, 434 01 Most,
a to osobně, poštou či e-mailem: sekretariat@msss-most.cz.
K odpovědím dále uveďte:
své jméno a příjmení, adresu, případně telefonní kontakt.
Jména výherců budou uvedena na webových stránkách organizace „www.msss-most.cz“
a v dalším vydání Harmonie třetího věku.

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU
Časopis Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace.
Připomínky a příspěvky zasílejte na adresu: MSSS v Mostě – p. o., ul. Barvířská 495, 434 01 Most,
případně na e-mail: sekretariat@msss-most.cz.
Telefonní kontakt: 476 768 973, 602 177 666
Webové stránky: www.msss-most.cz
Facebook: www.facebook.cz/MSSSvMoste
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