Domov pro seniory
ul. Antonína Dvořáka

Domov pro seniory
ul. Barvířská

Penzion pro seniory
ul. Ke Koupališti

Penzion pro seniory
ul. Albrechtická
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Denní dětský rehabilitační
stacionář, Středisko denní
péče o děti do tří let věku
ul. Františka Malíka

Pečovatelská služba
ul. Komořanská

Penzion pro seniory
ul. Komořanská

Domov pro seniory
ul. Jiřího Wolkera

Radostné a kouzelné Vánoce pro všechny
Vánoční poselství začínám slovy básníka Henryho
W. Longfellowa, který rozvážně pravil: „Neohlížejte se smutně
za minulostí, už se nevrátí. Raději moudře využijte přítomnosti.
To je ta správná cesta.“, a končím vzkazem: „Žijte přítomností,
abyste mohli snít o své budoucnosti a vstřebávat ponaučení
z minulosti.“
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2019
vám všem ze srdce přeje
Váš Martin Strakoš,
ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě
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Vážení a milí čtenáři Harmonie,
berete do rukou časopis v tom nejkrásnějším ročním čase. Jistě strávíte
s Harmonií pár příjemných okamžiků při čtení zajímavých článků
z vašich bohatých aktivit. Věřím, že jste si našli i chvilku času a byli
se podívat na našich půvabných vánočních trzích, které patří k těm
nejhezčím v kraji. Možná jste se zahřáli svařákem či medovinou nebo
si pochutnali na trdelníku. Vánoční doba si přímo říká o zastavení
a trávení času s těmi nejbližšími a nejmilejšími. Zastavme se proto
na chvilenku a rozjímejme.
Nejniternější přání bývají ta, která se nedají zabalit ani opentlit třpytivou
mašlí, bývají prostá a upřímná. Patří mezi ně láska, rodinná pohoda, zdraví. A právě
to vám všem přeji nejen jako primátor, ale i jako jeden z vás, občanů našeho krásného města.
Mnoho zdraví a lásky v kruhu nejmilejších vám nejen nyní, ale po celý rok přeje
Váš Jan Paparega, primátor statutárního města Mostu

Milé čtenářky a milí čtenáři,
držíte v rukou sváteční vydání Harmonie, jehož prostřednictvím bych
vám všem i já rád popřál krásné svátky, svátky provoněné cukrovím
a vanilkou, svátky plné lásky a laskavosti. Jistě k jejich báječné
atmosféře přispívá i město Most, které tradičně chystá bohatý kulturní
program pro všechny generace. Věřím, že si v něm vyberete a potěšíte
se vy sami nebo se svými vnoučaty.
Do nového roku vám potom přeji především zdraví a hodně elánu,
vždyť i my mladí jsme často překvapeni energií a tvůrčími nápady
našich babiček a dědečků. K tomu všemu vám přeji mnoho sil a lásky
po celý nadcházející rok.
Váš Marek Hrvol, náměstek primátora
Vážení a milí čtenáři Harmonie,
v jedné známé písni se zpívá, že čas letí jako bláznivý…
Textař této Gottovy písně se nemýlil. Čas skutečně letí,
především nám dospělým. Ani jsme se nenadáli
a už tu máme opět čas rozjímání, očekávání, radosti a lásky,
zkrátka čas vánoční. Dovolte mi, abych vám všem z celého
srdce a co nejupřímněji popřála krásné Vánoce provoněné
nejen cukrovím a purpurou, ale prostoupené především
hřejivými pocity, láskou a rodinnou pohodou. Do nového
roku potom především zdraví. Zkušený a moudrý člověk ví, jak jeho je právě zapotřebí.
Užijte si sváteční pohodu a v příštím roce se s vámi všemi těším na setkání, příležitostí
k němu jistě budeme mít dostatek.
Vaše Markéta Stará, náměstkyně primátora
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VÁNOČNÍ KVÍZ
Kdo je autorem známé české písničky Purpura?
a) Karel Gott
b) dvojice Suchý – Šlitr
c) Jára Cimrman
Jedním z vánočních symbolů je jmelí. Této rostlině je v řeckých a římských bájích
připisována kouzelná moc. V křesťanské tradici je jmelí pokládáno za:
a) zázrak přírody
b) dar z nebes
c) poselství boží
Z čeho je kuba – štědrovečerní pokrm?
a) z hub a krup
b) z ryb
c) z brambor
Kolik figurek má náš nejznámější Třebechovický betlém?
a) 256, z toho přes 100 pohyblivých
b) 351, přes 200 pohyblivých
c) 421, přes 250 pohyblivých

Jakou činnost, dle tradice, provádíme na svatou Barborku?
a) postíme se
b) shrabáváme listí
c) řežeme větvičky a doufáme, že nám do Štědrého dne vykvetou
Odpovědi doručte do 18. ledna 2019 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.
Příspěvky a připomínky zasílejte na adresu: MSSS v Mostě – p. o., ul. Barvířská 495, 434 01 Most
nebo 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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