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Třídí se stále lépe a množství 
směsného odpadu se snižuje
Mšensko - Obyvatelé obcí, které 
jsou součástí dobrovolného svazku 
obcí EKOD, třídí zase o něco lépe. 
Srovnání množství vytříděného 
odpadu z let 2016, kdy ještě svazek 
EKOD neexistoval, a 2021 ukáza-
lo dokonce i více než dvojnásobný 
nárůst vytříděného papíru a plastů. 
Souběžně s tím došlo k význam-
nému nárůstu vytříděného skla a 
ztrojnásobení biologicky rozložitel-
ného odpadu. 

Značné zlepšení separace v do-
mácnostech se samozřejmě pozitiv-
ně promítlo i do množství odpadu 
putujícího na skládku. Ten podle 
předsedy svazku EKOD a mšenské-
ho starosty Martina Macha v pěti-
letém srovnání poklesl zhruba o 16 
procent.

Podle hlášení o produkci a na-

kládání s odpady za rok 2021 bylo 
od začátku do konce roku 2021 z 
území obcí Bakov nad Jizerou, Bez-
děz, Blatce, Doksy, Dubá, Choru-
šice, Jestřebí, Mnichovo Hradiště, 

Mšeno, Velenice, Zákupy a Ždírec 
svezeno 688,33 tuny papíru, 617,43 
tuny plastových obalů, 477,26 tuny 
skla a 2870,5 tuny bioodpadu.

Ve Mšeně firma EKOD Servi-
ce, kterou založilo 12 obcí svazku 
EKOD, sváží odpad od června 2020, 
kdy vypršela smlouva o svozu odpa-
du se společností AVE. O něco dří-
ve už oranžová Scania firmy EKOD 
Service vyvážela nádoby s odpadem 
na Dokesku.

Biologicky rozložitelný odpad 
z hnědých popelnic sváží Mšeno 
traktorem se speciálním kontejne-
rem.                                       Jiří Říha

Svazek EKOD, v němž jsou Mšeno i Chorušice, se snaží zlepšit situaci s odpady

Kombinovaný svoz 
během roku 2022
Mšeno - Oznamujeme občanům, 
kteří mají zaplacený kombinova-
ný svoz TKO, že do 13. 4. 2022 
se sváží každý týden, od 27. 4. 
do 28. 9. jednou za 14 dní (v li-
chých týdnech) a od 5. 10. 2022             
bude probíhat svoz opět jednou 
týdně.    I. Krúpová, MěÚ Mšeno

Bioodpad odvezou 
jednou za 2 týdny 
Mšeno - Svoz hnědých nádob 
na bioodpad bude od 5. dubna 
2022 probíhat opět ve čtrnácti-
denních intervalech, tj. v úterý  
v sudých týdnech. 

I. Krúpová, MěÚ Mšeno

Stránka poslala na pomoc Ukrajině 100 tisíc
Stránka - Zastupitelstvo obce 
Stránka na svém veřejném zasedá-
ní 9. března 2022 odsouhlasilo zá-
měr finančně podpořit uprchlíky z 
Ukrajiny, kteří opouštějí svou zemi 
kvůli probíhajícímu válečnému 

konfliktu.
Finanční dar 50 000 Kč bude ode-

slán na fond SOS Ukrajina, který 
organizuje Člověk v tísni a dalších  
50 000 Kč poputuje na veřejnou fi-
nanční sbírku na pomoc Ukrajině, 

kterou organizuje Český červený 
kříž.

Tyto dary v celkové výši 100 000 
Kč obec Stránka poskytne z úspor 
hospodaření v minulých letech.

Štefan Dvorščík, starosta obce

MODLITBY ZA UKRAJINU
Milí přátelé, zveme vás ke společnému sdílení.

Kdy? pátek 8. dubna 2022 od 18.00 
Kde? evangelický kostel ve Mšeně u Mělníka

Boleslavská 9 (vedle Domova seniorů)

Bogdan Galyuk - služebník ukrajinské církve křes-
ťanů evangelického vyznání

Michal Šimek - farář evangelického sboru ve 
Mšeně

МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ 
Шановні друзі, запрошуємо вас поділитися.

Коли?  П’ятниця, 8. квітня 2022 р. о 18 год.
де? євангельська церква в Мшені біля 

Мельника, Болеславська 9 
(поруч з будинком для людей похилого віку)

Богдан Галюк  - служитель Української Церкви 
Християн Віри Євангельської 

Міхал Шимек  - пастор Євангельської церкви в 
Мшені

ČEKÁ NÁS
8. - 10. 4. Šemanovice
Nostalgické šedesátky v Nos-
talgické myši, více na str. 7.

15. 4. Mšeno
Velikonoční jarmark na ná-
městí od 9.00, více na str. 5.

16. 4. Velký Újezd
Muzeum Staré krásnosti 
zve na výstavu Jak panenky 
bydlí, 10.00 - 16.00.

30. 4. Mšeno
Čarodějnice na nádraží ve 
Mšeně, čarodějnický průvod 
z náměstí v 17.00, čaroděj-
nická stezka pro děti i rodiče, 
občerstvení zajištěno.

POŠLETE NÁM 
TERMÍNY AKCÍ

Pořadatelé, máte naplánova-
né kulturní a sportovní akce 
na rok 2022? Termíny s popi-
sem posílejte na email: 
knihovna@mestomseno.cz.
Vaše akce se ocitnou jak  
v kalendáři na webových 
stránkách města Mšena, tak  
ve sloupku ČEKÁ NÁS na  
titulní straně Mšenska.

Svoz kontejnerů s tříděným odpadem zajišťuje EKOD Service. Foto: J. Říha

Srovnání let 2016 a 2021 ukazuje, že občané třídí odpad zodpovědněji. 
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Mšenským kostelem se nesly 
státní hymny Česka a Ukrajiny

Mšeno - Česká a ukrajinská státní 
hymna zněly mšenským chrámem 
svatého Martina v úvodu Koncer-
tu pro Ukrajinu, který v místním 
svatostánku v neděli 27. března 
uspořádalo město Mšeno společně 
s Dětským pěveckým sborem ZUŠ 
Mšeno a Pěveckým sborem Inter-
mezzo. Po dobře známých úvodních 
melodiích následoval blok tří písní 
v podání mladých pěvců mšenské 
umělecké školy, na který sedmi svý-
mi skladbami navázalo Intermezzo. 

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Vážení čtenáři, jak 
vnímáte současnou 
dobu? Předpoklá- 
dám, že z ní pří-
liš nadšeni nejste. 
Sotva „skončil“ boj  
s covidem, Rusko rozpoutalo 
opravdový boj na Ukrajině. Ačkoli 
jsem se o Ukrajinu nikdy moc ne-
zajímal, hned mi došlo, že to není 
legrace. Konflikt je kousek od nás 
a umírají v něm nevinní lidé. A 
obrovské množství lidí potřebuje 
pomoc. Naši pomoc. Pomoc těch, 
kteří jsou stále relativně v poho-
dě, nehledě na inflaci a podobné 
nepříjemnosti poslední doby. Po-
řád naštěstí nebojujeme o životy. 
Možná se mnou nemusíte souhla-
sit, ale stále si myslím, že jsme si 
dlouho žili v poměrném blahoby-
tu, o kterém se našim předkům 
ani nezdálo. A tím blahobytem 
nemyslím služebnictvo na každém 
rohu, auta za miliony ani dovo-
lenou v Burdž al-Arab v Dubaji. 
Prostě jen stav, kdy nás dlouho ne-
trápily žádné války, hlad ani jiné 
závažné problémy. A o tento stav 
přišli nedávno lidé na Ukrajině. 
Naštěstí někteří z nich nacházejí 
útočiště ve státech kolem a mezi 
nimi je i naše republika. A to je po-
dle mě správně. Nikdo z nás neví, 
kdy bude sám potřebovat pomoci. 
Nejhorší na tom všem je fakt, že se 
u mnoha z nás začala vůči uprch-
líkům z Ukrajiny rozvíjet nějaká 
podivná nenávist. Neříkám, že 
všechno vždy probíhá podle na-
šich představ, ale závidět lidem, 
kteří často přišli o všechen maje-
tek a hlavně o své příbuzné, třeba  
autobus nebo ZOO zdarma, je  
nemístné. Bude to něco stát, bude 
to mít následky na svět kolem nás, 
ale nechci si raději ani představit, 
že bych se s rodinnou ocitl v po-
dobné situaci a nikdo by mojí ženě 
a dětem nepomohl. Buďme lidmi...

S vírou v lepší časy Jiří Říha

V chrámu sv. Martina se představily Dětský pěvecký sbor ZUŠ Mšeno i Pěvecký sbor Intermezzo. Foto: J. Havel 3x

Pěvce na trubku doprovázel Broni-
slav Korda.

„Čestným hostem byla na kon-
certě i Ukrajinka Lesja Levkut, pří-
buzná rodiny Šebestů, která přijela 
ze Lvova. Se sborem si zazpívala 
ukrajinskou státní hymnu a poté 
byla naším sbormistrem dr. Josefem 
Šebestou požádána, aby přeložila 
úvodní řeč ukrajinským poslucha-
čům,“ přiblížila předsedkyně Pě-
veckého sboru Intermezzo Dana 
Mejsnarová a dodala, že na koncert 

přijely s jednou členkou Intermezza 
dvě ukrajinské ženy. Jednou z nich 
byla Olga, učitelka hudební teorie a 
hry na akordeon, která čeká dvojča-
ta. Před válkou uprchla z Charkova 
do Čech ještě se svou tchyní a švag-
rovou. Azyl jim poskytli v Cítově.

Díky zhruba 150 lidem, kteří 
si nenechali Koncert pro Ukraji-
nu ujít, se podařilo vybrat 14 450  
korun, které od organizátorů pře-
vzal ukrajinský velvyslanec Jevhen 
Perebyjnis.                             Jiří Říha

Drůbež Červený Hrádek nabízí

PRODEJ SLEPIČEK
z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant 

ve všech barvách, Green Shell typu Arakauna a Dark Shell 
typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 199 - 245 Kč/ks.             
 Prodej se uskuteční 10. dubna, 21. května a 18. června 

od 13.45 hodin u kostela ve Mšeně.
Vykoupíme i králičí kožky - cena dle poptávky.
Informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840  

(po - pá 9.00 - 16.00)
www.drubezcervenyhradek.cz

I n z e r c e

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů

✴ opravy a rekonstrukce bytů a domů
✴ stavby, opravy a renovace zdí, sloupů,  

schodů aj. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby

✴ sádrokartonové konstrukce
✴ zateplování obvodových plášťů budov
✴ veškeré malířské práce, včetně úklidu 

mobil: +420 773 082 098
e-mail: Vojtechovsky.O@seznam.cz

I n z e r c e

Koncert uvedla bývalá starostka Mšena Marie Štráchalová (vpravo), jejíž slova přeložila Lesja Levkut (druhá zprava).
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Oblíbená učitelka je ráda mezi svými blízkými, které potěší hrou na klavír nebo poezií. Foto: J. Říha, M. Jíra

Noviny pro město Mšeno a 
okolí ▪  Vydává MěÚ Mšeno od 
roku 1995 ▪ Vycházejí v nákladu  
650 ks na začátku  měsíce  
▪ Redakce: Jiří Říha (jř) -  
šéfredaktor, Vladislava Kaule-
rová Vaňková (vkv), Josef Ha-
vel (jh) ▪  Grafická úprava: 
Jiří Říha ▪  Kontakt: msen-
sko@email.cz, telefon: 724 846 
381, pošta: Husova 149, 277 
35 Mšeno ▪ Uzávěrka příspěv-
ků je vždy 20. den v měsíci ▪ 
Redakční úpravy vyhrazeny ▪ 
Tisk: K-Tisk  ▪ Cena za výtisk 
je 10 Kč včetně 10 % DPH ▪ 
Povoleno Ministerstvem kultu-
ry ČR, reg. č. MK ČR E 10701  

č. 4/2022, XXVIII. ročník

Mšenská rodačka Dana Jírová 
oslaví významné jubileum

Úctyhodné životní jubileum 
ve čtvrtek 24. dubna osla-
ví mšenská rodačka Dana  

Jírová. Narodila se před 100 lety 
do rodiny místního učitele a vlas-
tence Františka Procházky, který 
jí byl vzorem. Není tak divu, že i 
ona si do života vybrala učitelské 
povolání, které se v podstatě sta-
lo i jejím posláním. A o tom, že 
byla ve škole mezi dětmi oblíbená, 
není pochyb. Její žáci, kteří už jsou 
často v pokročilém seniorském 
věku, na svou učitelku z mládí 
rádi vzpomínají a myslí na ni i s 
pozvánkami na třídní srazy. 

„Lékař má často syna lékaře, já 
jsem se po tatínkovi zase stala uči-
telkou. Neučila jsem ale pouze ve 
Mšeně. Jezdila jsem na stovce zet-
ce i do Kaniny, do Újezda, Nebužel 
a na Řepín, abych si doplnila úva-

zek,“ vzpomínala čiperná senior-
ka na časy dávno minulé, když se 
před čtyřmi lety zúčastnila oslav 
90. výročí otevření Základní ško-
ly ve Mšeně.   Je dokonce i zřejmě 

poslední z žáků první třídy, která 
svou školní etapu zahajovala spo-
lečně s nově otevřenou školou. 

Ačkoli je Dana Jírová stále ve-
selá a pozitivní, život ji přinesl  
také těžké chvíle. Ve svých dvaceti 
letech přišla o tatínka, který jako 
představitel Sokola a 1. odboje 

zahynul v koncentračním táboře 
Osvětim, a jako mladá matka dvou 
dětí se musela smířit s nečekaným 
úmrtím svého manžela. Naštěstí 
vždy našla smysl života, který pro 
ni nejčastěji představovala práce s 
dětmi.

Mšenská rodačka od mládí žije 
v Ústí nad Labem, kde se dětem 
věnovala i po tělovýchovné strán-
ce, byla náčelnicí Sokola a v době 
socialismu nacvičovala spartaki-
ády. Stále skládá a recituje básně 
a občas si zahraje na piano. Pro 
ty, kteří si na ni pamatují, posílá 
vzkaz: „I v těchto letech jsem na 
tomto světě ráda, nic mě nebolí a 
doufám, že mě nějaká nemoc ne-
skolí. Protože vás mám všechny 
ráda a také mám  hodné děti, 
chtěla bych tu s vámi býti, alespoň 
do sto pěti.“                        Jiří Říha

I n z e r c e

I n z e r c e

R O Z V O Z  O B Ě D Ů
RESTAURACE ZLATÝ LEV

● od pondělí do pátku pro občany i firmy 
ve Mšeně a okolních obcích

● výběr ze dvou druhů hotových jídel

 MENU s polévkou 120 Kč, bez polévky 95 Kč.

ChCETE SE STRAVOVAT ZDRAVějI?

Využijte nabídku FIT obědů s menu za 130 Kč

 732 678 699   obedy-mseno@seznam.cz

I n z e r c e

S T Ř E D I S KO  M Š E N O
Vám za příznivé ceny nabízí:

→ dopravu - sklápěč, kontejner,  
kontejner s hydraulickou rukou

→ výstavbu a výspravu komunikací
→ strojní i ruční pokos, čištění komunikací 
→ traktorový štěpkovač s ručním plněním

→ stavební práce menšího rozsahu

Více informací na tel.: 724 729 617 (Jiří Říha)
nebo na emailu: riha@zkp.cz

1 0 0
l e t
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Tip na výlet: Z Tubože dál 
Starou zámeckou cestou

Bývalý mšenský učitel Zdeněk Ber-
gl, který nás už několik let provází 
svými články po zajímavých místech 
Evropy, pro nás přichystal tipy na 
výlety po okolí Mšenska. Nemusíme 
překračovat hranice států, abychom 
poznali krásná místa. Stačí nám k 
tomu pár kroků...

Tentokrát se zmíním o za-
jímavých místech v oblas-
ti Konrádovského dolu.  

V minulých dvou povídáních jsme 
navštívili prameny Pšovky a dnes 
se zaměřím především na vesnici 
Tubož, leží přímo u silnice směrem 
na Dubou. Odbočkou vpravo se 
odtud můžeme dostat dvěma ces-
tami ke hradu Houska. 

Každého nejvíce zaujmou krásné 
lidové stavby, především hrázděné. 
Hlavní část obce najdeme nad sil-
nicí nad rybníkem, domků je zde 
dost a byl by hřích je při návštěvě 
vynechat. Asi nejvíce turistů upou-
tá pozůstatek mlýna Palác. Dnes už 
jeho zařízení neexistuje. Poháněn 
byl vodou vytékající z Pšovkou na-
pájeného rybníka, která se k mlýnu 
dostala průrvou  vysekanou ve ská-
le. Kolem rybníka se dá při trošce 
odvahy projít, cesta ovšem není 
značená a nedoporučuji to absol-
vovat za mokra. Směrem na sever 
je hned za rybníkem odbočka ke 
hradu Houska. Také je známá jako 
Stará zámecká cesta. Ovšem jen  
pro pěší a cyklisty. 

K Housce se dá pokračovat i au-
tem, je to dále. Ale cesta kolem 
dalšího rybníka a Dolní Houskou 

VÝROBNí FIRMA 
hLEDÁ DěLNíKA 

DO VÝROBy 
PLEChOVé STřEŠNí 

KRYTINY
Náplň práce:

• obsluha výrobní linky
• práce v dílně ruční výroby 
(polotovary z plechu, povr-

chová úprava atd.)
• výhodou vyučení v oboru 

klempíř, zámečník, seřizovač 
strojů či lakýrník

Nabízíme:
• práci v rostoucí výrobní 

společnosti
• výkonnostní fin. ohodnoce-
ní - po zapracování až 30.000 

Kč vč. pohyblivé složky
• možnost prac. postupu dle 

schopností a spolehlivosti
• dobré pracovní zázemí
• jednosměnný provoz

• stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 

Hlovecká 316, Mšeno

PRODEj BAREV (vodou 
ředitelné) - odstín dle 
dohody, cena 20 Kč/l  

               bez DPH 

Informace na telefonu:

 602 521 213

I n z e r c e

stojí za to. Kousek za odbočkou 
na Starou zámeckou cestu narazí-
me na závoru. Autem se tam nedá 
vjet. Cesta dál takzvanou Myšinou 
je soukromá, ale kus procházky 
kolem nádherných roubených cha-
lup stojí za trochu námahy. A kdo 
se rád podívá na koníčky, může 
jít kousek dále loukami a narazí 
na farmu postavenou nově  mezi 
pastvinami. I odtud se dá dostat na 
Housku. Tak to by pro dnešek sta-

čilo, příště se podíváme do dalších 
dvou vesnic s názvem Blatečky a 
Konrádov. 

To, o čem jsem se zmiňoval v 
posledních třech vydáních Mšen-
ska, se dá klidně absolvovat během 
jednoho výletu, stejně tak návštěva  
dvou příště uvedených míst. Každý 
má nějaké to přibližovadlo a kdo 
ne, jistě nebude váhat použít vlast-
ních nohou. Tak putování zdar!                 

Zdeněk Bergl

Roubené chalupy v Myšině.Opravený mlýn. Foto: Z. Bergl 4x

Bývalé skalní prostory mlýna. Průrva ve skále u mlýna Palác.

I n z e r c e

Firma zabývající se autodopravou  
a zemními pracemi přijme 

D ě L N í K A/M O N TÁ ž N í K A
s řP sk.  B ( jedná se o dodávku)

▶ pracovitost, spolehlivost a samostatnost
Pracujeme: PO-PÁ od 7:00

Nabízíme: různorodou, zajímavou práci  
v dobrém kolektivu v okrese Mělník.

Nástupní plat je 150 Kč/hod. 
Bližší informace na telefonu: 721 474 698

nebo na emailu: info@zemar.cz

I n z e r c e
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6. 4. 9.30 - Rozbitý robot Ron 
(animovaný rodinný film, USA/
Velká Británie, 2021, režie Ale-
ssandro Carloni a Jean-Philippe 
Vine) 
9. 4. 15.00 - ježek Sonic 2 (ani-
movaná komedie, USA/Japon-
sko, 2022, režie Jeff Fowler)
9. 4. 17.30 - Fantastická zvířa-
ta: Brumbálova tajemství (USA, 
2022, režie David Yates)
9. 4. 20.30 - Poslední závod (dra-
ma, ČR, 2022, režie a scénář To-
máš Hodan)
12. 4. 15.00 - Srdce na dlani (ko-
medie, ČR, 2022, režie a scénář 
Martin Horský)
12. 4. 17.30 - Poslední závod 
(drama, ČR, 2022, režie a scénář 
Tomáš Hodan)
12. 4. 20.00 - Olga (drama, Ukra-
jina/Francie/Švýcarsko, 2021, re-
žie Elie Grappe)
16. 4. 15.00 - Zlouni (animovaná 
komedie, USA, 2022, režie Pierre 
Perifel)
16. 4. 17.30 - Fantastická zvířa-
ta: Brumbálova tajemství (dob-
rodružný film, USA, 2022, režie 
David Yates)
16. 4. 20.30 - Vyšehrad: Fylm 
(sportovní komedie, ČR, 2022, 
režie Martin Kopp a Jakub Štá-
fek)
19. 4. 17.30 - Vyšehrad: Fylm 
(sportovní komedie, ČR, 2022)
19. 4. 20.00 - Nejhorší člověk na 
světě (komedie, Norsko, 2021, 
režie Joachim Trier)
20. 4. 10.00 - Vlk a lev: Nečeka-
né přátelství (dobrodružný film, 
Francie, 2021, režie Gilles de 
Maistre)
23. 4. 15.00 - Fantastická zvířa-
ta: Brumbálova tajemství (dob-
rodružný film, USA, 2022, režie 
David Yates)
23. 4. 18.00 - Po čem muži tou-
ží 2 (komedie, ČR, 2022, režie R. 
Havlík)
23. 4. 20.00 - Svědkové Putinovi 
(dokumentární, Ukrajina/Lotyš-
sko/Švýcarsko/ČR, 2018, režie 
Vitalij Manskij)
26. 4. 17.30 - Drive My Car (dra-
ma, Japonsko, 2021, režie Rjúsu-
ke Hamaguči)
30. 4. 15.00 - Příšerákovi 2 (ani-
movaná komedie pro celou ro-
dinu, Německo/Velká Británie, 
2021, režie Holger Tappe)
30. 4. 17.30 - Po čem muži touží 
2 (komedie, ČR, 2022)
30. 4. 20.00 - Seveřan (historické 
drama, USA, 2022, režie Robert 
Eggers)

KINO MÁJ DOKSY
DUBEN

ŽELEZÁŘSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

Prodáváme: 
ZAHRADNÍ  NÁŘADÍ,  HADICE,  SPOJKY

REDUKCE NA NÁDRŽE IBC 1000 L
KOVÁNÍ  –  ZÁMKY – VLOŽKY

POŠTOVNÍ  SCHRÁNKY –  POPELNICE
HRÁBĚ –  LOPATY –  ZAHR.  NŮŽKY

LEPIDLA –  TMELY –  MAZADLA –  OLEJE
TEPLOMĚRY –  KOUŘOVODY

SPOJOVACÍ  MATERIÁL a  mnoho dalš ího

Služby: 
VÝROBA KLÍČŮ,  PŘESTAVBY VLOŽEK

BROUŠENÍ  NOŽŮ,  KOTOUČŮ A ŘETĚZŮ
Po telefonické dohodě možnost dovozu zboží

Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí) 

Otevírací doba: Po - Pá 7.30 - 16.00, So 8.00 - 11.00
Tel.: 604 136 125, vendelinkunes@seznam.cz

I n z e r c e

Domov seniorů nabízí své služby
DENNí STACIONÁř

Sociální služba zajišťuje ambulantní sociální služby 
převážně pro seniory, tělesně a zdravotně postiže-
né spoluobčany, kteří mají sníženou soběstačnost, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fy-
zické osoby.

Služba je realizována ambulantně v budově domo-
va seniorů.

Základní činnosti služby:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatně-
ní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí.

Další činnosti:
Zajištění sociálního poradenství. 
 

Služby stacionáře se poskytují za úhradu podle ce-
níku Denního stacionáře DSM.

Služba je poskytována v pracovní dny v době od 
7.00 hod. do 15.00 hod.

Podmínkou pro poskytování služeb denního staci-
onáře je sociální a zdravotní stav příjemce, jehož 
důsledkem je závislost na pomoci jiné osoby.

PEČOVATELSKÁ SLUžBA

Sociální služba je poskytována občanům, kteří ne-
jsou schopni si z důvodu věku či tělesného nebo 
zdravotního postižení sami obstarat nutné práce v 
domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro 
svůj nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné 
osoby, pokud jim potřebnou péči nemohou posky-
tovat rodinní příslušníci či jiná fyzická osoba. Služ-
ba je realizována jako terénní služba v místě byd-
liště klientů nebo ambulantně v budově domova  
seniorů. 

Základní činnosti služby:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajiště-
ní chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

Další činnosti:
Sociální poradenství, sociálně terapeutické činnos-
ti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatnění práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zá-
ležitostí.
 

Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu dle ce-
níku Pečovatelské služby DSM.
Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby je 
sociální a zdravotní stav příjemce, jehož důsledkem 
je závislost na pomoci jiné osoby.

KONTAKTY DS MŠENO: Mgr. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka  – telefon: 315 694 720, 606 823 
127, e-mail: dms.reditel@seznam.cz. jana Wasyliwová DiS. – sociální pracovnice – telefon: 315 694 721, 
721 128 658, e-mail: dsm.socialni@seznam.cz, Bc. jana Matajsová, DiS. – sociální pracovnice – telefon: 
315 694 721, e-mail: dsm.soc-mk@seznam.cz

Párty servis Mělník 
a Město Mšeno

pořádají 

I. VELIKONOČNí 
JARMARK

na Velký pátek
15. dubna 2022

od 9.00 na náměstí 
Míru ve Mšeně

■ domácí produkty od 
lokálních výrobců

■ zelené pivo, grilované 
pochoutky

■ pomlázky, malovaná 
vajíčka velikonoční 

■ dekorace a květiny

ZÁBAVNÝ PROGRAM 
PRO DěTI OD 14.00
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I n z e r c e

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,

demolice, doprava sypkých materiálů,
drcení, třídění, kontejnery, skládání 

hydraulickou rukou, jímky, nádrže, ČOV, 
kanalizace, přípojky...

Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz

Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz

I n z e r c e

H o s t i n e c 
U  K O R U N Y

v e  M š e n ě
nabízí své prostory k pořádání rodinných  

a dětských oslav, firemních večírků  
a jiných soukromých i veřejných akcí.

Pro veřejnost jsme opět otevřeli  
páteční večery. 

Více informací získáte na telefonu:

 732 678 699

Mšenští šesťáci se v březnu 
vydali do Národního muzea
Mšeno - Do Národního muzea 
by se měl alespoň jednou v živo-
tě podívat každý Čech. A my, žáci 
šestých tříd ZŠ Mšeno, jsme měli 
tu čest, že jsme tento český klenot 
navštívili.

Naše cesta začala v pátek 18. břez-
na asi v 8.20, kdy jsme odjeli od 
školy a vyrazili do Prahy.

Po příjezdu jsme vystoupili a vy-
razili do studených ranních ulic 
hlavního města.

Cestou jsme se samozřejmě zasta-
vili u sochy svatého Václava, u které 
byla tuna různých sloganů, obrázků 
a plyšáků buď k podpoře Ukrajiny, 
nebo k odsouzení Ruska a jeho pre-
zidenta.

Podchodem metra jsme došli k 
budově Národního muzea a uvnitř 
čekali na uvolnění šatny pro školy.

Po odbavení jsme měli zhruba 
hodinu na „rozkoukání” v muzeu 
nebo na malou svačinku v bistru.
Poté nás přivítal sympatický prů-
vodce Jan, seznámili jsme se s ním a 
začali s prohlídkou. Jejím tématem 
byly pravěké hory, což jsou prvoho-

ry, druhohory, třetihory a podobně.
K vidění byly krásné expozice, 

například trilobiti, barevné sochy 
různých zvířat nebo dinosauři.  
U nich byly informační tabulky, 
které ale téměř nebyly potřeba, pro-
tože průvodce toho věděl opravdu 
hodně.

Po prohlídce následovala další 

hodinka na svačinu nebo na nějaké 
malé prohlídky.

Asi ve 14.20 byl čas na odchod 
a na následný odjezd do Mšena.  
I přes zrušenou zastávku v McDo-
naldu hodnotíme celý výlet velmi 
pozitivně. V autobusu byla sranda, 
takže doufáme, že to nebylo napo-
sledy!         Martin Kroupa, 6. třída

Školáci se nejdříve zastavili u sochy svatého Václava. Foto: ZŠ Mšeno 3x

V Národním muzeu čekala na mšenské šesťáky expozice pravěkých zvířat s podrobným výkladem.

SK MŠENO
AUTOKEMP MŠENO

nabízí v restauraci Stadion 
a v prostoru kempu 
možnost uspořádat: 

■ rodinné oslavy
■ školní srazy

■ soukromé i veřejné 
sportovní akce s možností 

ubytování

Restaurace je pro 
veřejnost otevřena od 
pátku 15. dubna a pak 
každý víkend od 17.00

Více informací na: 
skmseno@seznam.cz 

607 846 752

NABÍZÍME
PROPAN-BUTAN 

v lahvích 
za rozumné ceny

10 kg - 550 Kč
2 kg - 150 Kč

Provozovna: Kadlín 18
Telefon: 775 220 813

I n z e r c e



7mšensko

Za dětmi přišli policista a hasič  

jiří Konstanc, též Constantius  
(* 1607 Řepín † 24. 3. 1673 Praha), 
kněz – jezuita. Byl vychován v evan-
gelické víře, ale po absolvování jezu-
itské školy přestoupil na katolictví a 
byl přijat do jezuitského řádu v roce 
1628. Učil na gymnáziích, byl správ-
cem škol, 12 let byl misionářem a 
12 let duchovním prefektem. Pů-
sobil ve Šternberku, Březnici, Svaté 
Hoře u Příbrami, dále v Kutné Hoře 
a Telči. Od roku 1670 žil v Praze, 
psal latinsky, podílel se na českém 
překladu Svatováclavské bible a je 
autorem příručky češtiny s názvem 
Brus jazyka českého.
Rudolf Vomáčka (* 16. 4. 1847 
Mšeno † 12. 8. 1926 Praha), stavi-
tel, památkář. Studoval stavitelství 
na české technice. Podílel se na 
mnoha projektech, obnově a rekon-
strukcích objektů v naší zemi, vedl 
stavbu Fyzikálního ústavu české 
techniky v Praze, navrhl například 
stavbu gymnázia v Praze – Žižkově, 
kostel sv. Prokopa na Braníku a v Ný-
řanech nebo kostel sv. archanděla 
Michaela v Oloví. Stal se proslulým 
architektem, znalcem a konzerváto-
rem českých památek. Na výstavě 
architektury a inženýrství v Praze 
v roce 1898 získal státní stříbrnou 
medaili, v roce 1900 byl jmenován 
do Ústřední komise pro bádání a za-
chování uměleckých a historických 
památek, v roce 1903 byl titulován 
jako vrchní stavební rada.
Bohumil Mistoler (* 22. 4. 1907 
Střemy † 6. 3. 1945 Praha), účastník 
odboje. Byl zatčen za protinacistický 
odboj a za přechovávání osob tzv. 
Velkoněmecké říši nepřátelských 
v druhé světové válce, odsouzen k 
trestu smrti a popraven. Na Pankrá-
ci to byla v pořadí 976. poprava. 
josef Ferdinand Norbert Seger, též 
Seeger nebo Segert (* 21. 3. 1716 
Řepín † 22. 4. 1782 Praha), hudeb-
ník a skladatel. Už jako chlapec se 
živil hudbou a pak se odebral do 
Prahy, kde po studiu dosáhl hod-
nosti magistra filozofie, stal se var-
haníkem a houslistou. Začal skládat, 
mnoho jeho barokních skladeb bylo 
vydáno i v cizině (varhanní preludia, 
fugy, toccaty). Jeho skladby byly vel-
mi rozšířeny a zejména v Německu 
dosáhl obliby, přitom celý život pů-
sobil v Čechách. Mezi jeho úspěš-
nými žáky byli mj. Josef Mysliveček, 
Jan Jakub Ryba, mělnický  Josef Sky-
dánek a další. Císař Josef II. ho získal 
pro účinkování ve své vídeňské ka-
pele, ale toho se již nedožil. V lite-
rárních dílech ho vzpomínají Alois 
Jirásek (F. L. Věk) a Antonín Sova 
(novela Pankrác Budecius kantor). 

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

Mšeno - Na 22. února připadá kaž-
doročně Evropský den obětí nebo 
také Evropský den zločinu. Nás v 
mateřince v tomto dni navštívili 
policista Marek Vojtek a hasič Va-
šek Háze, kteří pro nás připravili 
program. Věnovali jsme se nejen 
dopravním značkám, ale také kri-
zovým situacím, které nás mohou 
kdykoliv potkat. Největší úspěch 
měly bezpochyby ukázky hasič-
ského a policejního vybavení. 
  Tímto bychom chtěli Vaškovi a 
Markovi poděkovat nejen za pří-
nosný program, ale také za ukáz-
ku vybavení. Těšíme se na další 
spolupráci. 

Veronika Zelenková, MŠ Mšeno 

I n z e r c e

RODINNÁ FARMA PARUSOVI
Nosálov 34

nabízí prodej zvěřiny a zvěřinových produktů

• VAKUOVě BALENÁ MRAžENÁ ZVěřINA:  
dančí, srnčí, divočák, muflon – vše z mladých kusů, 

baleno 0,8 - 1,5 kg

• ZVěřINOVé PRODUKTy:
zvěřinová paštika, sterilovaná masa, uzené  

zvěřinové klobásy, zvěřinové čabajky                                                                                                                                         

• DÁRKOVé POUKAZy, DÁRKOVé BALíČKy
Nabídka zvěřiny a produktů závisí na lovecké sezoně  

a aktuálních zásobách, proto je lepší nás před návště-
vou kontaktovat na tel.: 775 440 125, 777 227 446

Těšíme se na Vaší návštěvu!

Děti se seznámily s policejním a hasičským vybavením. Foto: V. Zelenková

Slohovka z páté třídy: dopis mimozemšťanovi
Milý mimozemšťánku, viděla 

jsem tě ve velké raketě při cestě do 
planetária v Praze. Tam jsme to-
tiž jeli s naší pátou třídou. Kladla 
jsem si otázky o vesmíru a neznala 
na ně odpovědi. Když jsem viděla 
představení, vše jsem pochopila.  
Jsi hodně daleko, ale třeba jednou 
přiletíš.

Mám hodně kroužků, ale nejlep-

ší je horolezecká stěna. Chci, aby 
ses přišel podívat do naší školy, je 
super. Vsadím se, že by tě bavila. 
Lepší školu tedy neznám.  Nejlep-
ší ze všech předmětů jsou čeština 
a vlastivěda. Také jsme vyráběli  
panáčky z drátů. Každý panáček 
byl úplně jiný. Jeden byl s lopatou, 
druhý byl s čepicí, třetí byl s prk-
nem.  Jak bys asi vypadal ty?

Také jsme jezdili na plavání. 
Protože tady přes zimu řádila co-
vidová nemoc, protáhlo se nám to 
přes celou zimu.  Moc nás to ale 
bavilo a hodně jsme se naučili.

Teď jsme měli období  přicháze-
ní  nových žáků.  Někteří jsou  z 
Ukrajiny.  V naší škole se dějí věci 
veselé i smutné. Přijeď, uvidíš sám. 
      Zdraví tě Natálka Zabilanská

Nostalgická myš 
Šemanovice zve na

NOSTALgICKÉ 
ŠEDESÁTKY

PÁTEK 8. DUBNA OD 12.00
Tamara Nathová, DPJU, Petr 

Váša, ...a vůbec, Půlnoc, 
Vítkovo kvarteto, Postižená 

oblast, Záviš
SOBOTA 9. DUBNA

Jan Fic, Pavel Tůma Fousáč, 
T. Hřivnáč a V. Kořínek,  
P. Vašina a M. Mádlová

Není němý, Barka; L. Pospíšil, 
O. Fencl, M. Hnátek; Kalandra 

Memory Band, FolkStones, 
Pražský hradčanský orchestr, 

HardRock Tribute, Baťa a 
kontrabas, P. Kovacz a Marika, 
FreeRide, Liederhaus/Matela, 

Agony, Kuba Konig, M. Makella 
a P. Cingl

SOBOTA 10. DUBNA
H. Holeček a P. Marcel, MUHU, 

Bez klobouku bos, Mucha, 
MarianBand, J. Joplin a J. Hen- 

rix Revival, J. Kozubková,  
L. Ducháčková, KruppEssen, 
Přetlak věku, Bára Zmeková, 
Znouzecnost, Dillon Werry 

Band

Prodám přívěsný vozík za auto s TP za 3000 Kč, ruční lis na víno a ovoce 
o výšce 55 cm za 1000 Kč. Dále nevyužívaný šuplíkový mrazák Bosch (180 
x 60 x 60) - cena dohodou. Vše k vyzvednutí ve Stránce. Telefon: 724 708 
105. Inzerujte zdarma 
Soukromý řádkový inzerát v měsíčníku Mšensko můžete podat zdarma, 
a to elektronicky na emailu: msensko@email.cz nebo na telefonu: 724 
846 381.

PRODÁVÁME - SHÁNÍME
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Bogdan galyuk: Mšeno má výjimečnou 
atmosféru. A především klidné nebe

Mšeno - Ukrajinec Bogdan Galyuk 
opustil rodnou zem brzy po ruské 
invazi, nyní žije se svou rodinou ve 
Mšeně. Ochotně nám poskytl roz-
hovor.

Kde jste žil na Ukrajině, než zača-
la válka?

Jsme z Ivano-Frankivsku, je to na 
západě Ukrajiny.

Jak jste se prožil čtvrtek 24. úno-
ra, kdy Putin napadl Ukrajinu?

K ránu mě vzbudila manželka. 
Prostor letiště, které je nedaleko 
našeho domova, zasáhly ruské ra-
kety. Přečetl jsem si zprávy a bylo 
těžké zjistit, jestli je to sen nebo 
realita.

Kdy jste se rozhodl odejít s rodi-
nou z Ukrajiny?

Jako početná rodina jsme měli 
možnost odvézt naše tři děti na 
bezpečnější místo. Manželka trvala 
na tom, abychom jeli spolu, proto-
že neřídí auto. Následně se do naše-
ho bytu, který je v 7. patře v Ivano-
-Frankivsku, dostavily dvě rodiny 
pastorů z Kyjeva - celkem 8 lidí, 
kde je situace ještě mnohem horší a 
kteří oficiálně nemohou vycestovat 
do zahraničí.

Proč jste přijeli do České republi-
ky a ne třeba do Polska? 

Vyjeli jsme přes Maďarsko. Za-
stavili jsme se náhodně u různých 
lidí na jednu či dvě noci. Pak jsme 
se přes Rakousko dostali do Čech, 
kde máme známé.

A jak jste se dostali do Mšena?
Přátelé nás ubytovali na několik 

nocí v Praze v penzionu Evy Ben-
dlové, protože jejich vlastní do-
mov už byl plný uprchlíků. Evina 
sousedka Patricia nás seznámila se 

svou kamarádkou Mirkou Perniká-
řovou, která nás laskavě pozvala do 
svého domu ve Mšeně.

Jak se vám tady líbí?
Krásné městečko s vlastní výji-

mečnou atmosférou. A hlavně s 
pokojným nebem.

A jak nucené přestěhování snáší 
vaše rodina? 

U paní Mirky máme pohodlí. Je 
k naší rodině velmi pohostinná, 
nechala nás zdarma bydlet u sebe. 
Tím, že jsme tady, máme možnost 
sloužit a na dálku pomáhat svým 
krajanům. Spolu s týmem podob-
ně smýšlejících lidí jsme vytvořili a 
provozujeme Telegram-bot „Svým 
podle víry“, jehož prostřednictvím 
našlo dočasné útočiště na Ukrajině 
i v zahraničí až deset tisíc Ukrajin-
ců. Pracujeme také jako redaktoři 
denního zpravodajského video-
pořadu „Kroniky války“, který vy-
chází na oficiálním Youtube kanálu 
odboru vzdělání Ukrajinské církve 
křesťanů evangelického vyznání - 
УЦХВЄ.

Jste služebníkem církve evan-
gelického vyznání na Ukrajině. 
Můžete ji blíže představit, včetně 
počtu sborů a členů?

K dnešnímu dni naši církev tvo-
ří 27 sdružení, včetně oblastních 
sdružení církví křesťanů evange-
lického vyznání, Kyjevského měst-
ského sdružení a také sdružení 
ukrajinských církví křesťanů evan-
gelického vyznání v Evropě. Všech 
kostelů v bratrství křesťanů evange-
lického vyznání je  1731. Celkový 
počet členů je 117 177. Modlitební 
domy mají 1285 kostelů, dalších 
123 kostelů se staví. Při sborech 
máme 27 sirotčinců, 90 rehabilitač-
ních center, je provozována služba 
v 99 institucích Státní penitenciár-
ní služby Ukrajiny (místa výkonu 
trestu odnětí svobody).

Jak jste ve vaší církvi působil až 
do odchodu do Čech? Co bylo ná-
plní vaší práce?

Na Ukrajině pracuji jako zástup-
ce vedoucího odboru vzdělání v 
ukrajinské pentekostální církvi a 
také jako služebník místní církve v 
Ivano-Frankivsku. Naším úkolem 
je šířit zdravé evangelické učení v 
místních sborech bratrství, dohlí-
žet na vzdělávací duchovní institu-

Bogdan Galyuk s rodinou v Ivano-Frankivsku - léto 2021. Богдан Галюк 
з родиною в Івано-Франківську - літо 2021. Foto: archiv rodiny 2x

ce a organizační a metodologické 
zajištění tohoto procesu.

Máte možnost se scházet ke spo-
lečným shromážděním zde v Čes-
ké republice? 

Ano. V Praze máme náš ukrajin-
ský sbor křesťanů evangelického 
vyznání, který se jmenuje „Spása.“

Kde všude se scházíte?
Každou středu od 19 hodin v 

evangelickém sboru na Smíchově a 
každou neděli ve 13 hodin v evan-
gelickém sboru ve Střešovicích.

Je válka. Jakou roli v této situa-
ci podle vašeho názoru hraje u 
Ukrajinců modlitba, četba bible a 
duchovní rozměr života? 

Jako křesťané věříme, že první 
neviditelná bitva se odehrává v du-
chovním světě. Ukrajina byla po-
žehnáním pro mnoho zemí světa, 
protože tisíce našich křesťanských 
misionářů kázalo v Rusku, Asii a 
Evropě. Satanovi se to nelíbí, a tak 
se snaží zničit Ukrajinu pomocí 
svých ruských sluhů. Věříme, že 
ukrajinská armáda může hodně a 
modlitba může všechno!

Jak dlouho válka ještě podle vaše-

ho názoru potrvá?
To ví jen Bůh. Doufáme, že vítěz-

ství od Něho přijde co nejdříve a 
miliony Ukrajinců se budou moci 
vrátit domů.

Budete se chtít vrátit na Ukraji-
nu, až válka skončí?

Ano, jsou to každodenní slova mé 
modlitby, modlitby mé ženy a na-
šich tří dětí.

Zanedlouho budou Velikonoce. 
Co pro vás tyto svátky znamenají? 
Jak je budete letos slavit?

Po měsíci genocidy ukrajinského 
národa jsme si všichni uvědomi-
li, že ohnivá pec, která neškodila 
židovským mladíkům Šadrakovi, 
Mešákovi a Abed-negovi, dnes 
bůhvíproč velmi pálí... (narážka 
na biblický příběh z knihy Daniel, 4. 
kap. – pozn. redakce). Ale v ní kaž-
dý, kdo by chtěl, určitě spatří Syna 
Božího, který popálený trpí spolu s 
námi... Velikonoce jsou vítězstvím 
každého křesťana. A toto vítězství 
v první řadě není v lesku zlaté ko-
runy na hlavě našeho Vítěze, ale v 
Jeho rozhodnutí být spolu se všemi 
Ukrajinci v popelu a ohni této bo-
lavé pece.

Michal Šimek

Bogdan Galyuk - Богдан Галюк.
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Středa 6. 4. 15.00 – nám. K. IV.
Po/pletené Velikonoce
Poslech audioknih a pletení po-
mlázek pod vedením košíkáře 
Petra Krále. Vstupné 50 Kč.
Středa 6. 4. 17.00 – knihovna
Prameny inspirace všedního dne
Zahájení uměleckého experimen-
tu pro veřejnost, vystavovat může 
kdokoli.  Vstup volný.
Středa 6. 4. 19.30 – MKD
Emil Viklický Trio
Swingový večer. Vstupné 150 Kč.
Neděle 10. 4. 15.00 – MKD
Alenka a její říše divů 
Pohádka Divadla Anfas. Vstupné 
80 Kč.
Pondělí 11. 4. 18.00 hodin – MKD    
Norské Lofoty – Putování za po-
lární září
Cestopisná přednáška fotografa 
Lukáše Brychty. Vstupné 80 Kč.
Úterý 12. 4. 16.30 – knihovna
Michal Vrba: Zeptej se ďábla
Autorské čtení. Vstupné 50 Kč.
Úterý 12. 4. 17.00 - 20.00 – MKD
Kurz velikonočního aranžování
Tvorba dekorací s lektorkami SOU 
Liběchov.
Středa 13. 4. 18.00 – MKD
Purismus, konstruktivismus, funk-
cionalismus a jejich pokračování
Přednáška PhDr. V. Czumala, CSc. 
Vstupné 80 Kč.
Středa 20. 4. 19.30 – MKD
Originální pražský synkopický 
orchestr
Koncert z tematického cyklu Na-
laďte se na jazz. Vstupné 280 Kč.
Čtvrtek 21. 4. 15.00 – nám. K. IV. 
Martin Kavka v knihovně – show 
novotvarů
Autorské čtení ze slovníku na Majá-
ku. Rozhled & nadhled. Vstup volný.
Neděle 24. 4. 19.0 – MKD
Koncert OffBeat Orchestra
Koncert k oslavě čtyř let souboru. 
Vstupné 150 Kč.
Pondělí 25. 4. 19.00 – MKD
Famílie
Komedie Divadla Na Fidlovačce. 
Vstupné 390 Kč.
26. 4. 15.00 - 18.00 – gal. Ve Věži
Ukázka práce se sklem
Vinuté perly a drobné plastiky, 
lektor Š. Liederhaus. Vstup volný.
Středa 27. 4. 19.00 – MKD
Příběhy českého jazzu Live
Promítání v rámci cyklu Nalaďte 
se na jazz. Vstupné 50 Kč.
Čtvrtek 28. 4. 15.30 – MKD
Přívoranka
Hudební pořad. Vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 28. 4. 12.00 – nám. K. IV.
jom ha-šoa
17. ročník veřejného čtení jmen 
obětí holocaustu. Vstup volný.

MĚLNICKÉ
KULTURNÍ CENTRUM

Богдан Галюк: Мшенo має виняткову 
атмосферу. А головне — мирнe небо
Мшенo - Українець Богдан Галюк 
зараз живе зі своєю родиною 
в Мшені. Він охоче дав нам 
інтерв‘ю.

Де ви жили в Україні до початку 
війни?

Ми з Івано-Франківська, це на 
заході України. 

 Як ви пережили четвер, 24 
лютого, коли Путін напав на 
Україну?

Вдосвіта мене розбудила 
дружина. В приміщення 
аеропорту, який недалеко від 
нашого дому, влучили російські 
ракети. Я відкрив новини і важко 
було розібратися, чи це сон чи 
реальність. 

Коли Ви вирішили виїхати з 
України?

Ми, як багатодітна сім’я, мали 
можливість вивезти наших 
трьох дітей у безпечніше місце. 
Дружина наполягала, щоб ми 
поїхали разом, оскільки вона не 
водить автомобіль. Згодом до 
нашої квартири, яка на 7 поверсі 
в Івано-Франківську, заїхали дві 
сім‘ї пасторів з Київщині (всього 
8 людей), де ще значно гірша 
ситуація і які офіційно не можуть 
виїхати за кордон. 

Чому ви приїхали до Чеської 
Республіки, а не в Польщу?

Ми виїхали через Угорщину, 
зупинялися у випадкових людей 
на ніч чи дві ночі. Потім через 
Австрію добралися до Чехії, де в 
нас є знайомі. 

Як ви потрапили до Мшена?
 Друзі поселили нас на кілька 

ночей у Празі в гостинній оселі 
Eva Bendlova, оскільки їхній 
власний дім вже був наповнений 
біженцями. Сусідка Єви — Pa-
tricia познайомила нас зі своєю 
подругою Mirka Pernikarova, яка 
люб’язно запросила до своєї 
оселі в Мшено. 

Як вам тут подобається?
 Гарне містечко з власною 

особливою атмосферою. А 
головне — з мирним небом. 
Як примусовий переїзд зносить 
ваша сім‘я?

 Нам дуже комфортно у пані 
Мірки, вона дуже гостинна 
до нашої сім’ї, дозволила 

безкоштовно проживати в 
себе. Тому перебуваючи тут 
ми маємо можливість служити 
і дистанційно допомагати 
своїм землякам. Разом із 
командою однодумців створили 
і обслуговуємо Телеграм-бот 
«Своїм по вірі», через який до 
десяти тисяч українців вже 
знайшли тимчасовий прихисток 
в Україні та за кордоном. 
Також працюємо як редактори 
щоденної інформаційної 
відеопрограми «Хроніки війни», 
яка виходить на офіційному 
Ютуб-каналі Департаменту 
освіти Української церкви 
християн віри євангельської - 
УЦХВЄ. 

Ви є служителем Української 
Церкви Християнської Віри 
Євангельської. Чи можете ви 
представити її детальніше, 
включаючи кількість зборів і 
членів?

На сьогоднішній день до складу 
УЦХВЄ входять 27 об’єднань, у 
тому числі — обласні об’єднання 
церков ХВЄ, Київське міське 
об’єднання, а також об’єднання 
українських церков ХВЄ в Європі. 
Усього церков у братерстві ХВЄ – 
1731. Загальна кількість членів 
– 117177. Молитовні будинки 
мають 1285 церков, ще 123 
церкви ведуть будівництво. При 
церквах існує 27 сиротинців, 90 
центрів реабілітації, ведеться  
служіння у 99 установі Державної 
пенітенціарної служби України 
(місця позбавлення волі). 

Як Ви працювали у Вашій 
Церкві до приїзду в Чехію? Що 
було основою вашої роботи?

В Україні я працюю замісником 
керівника Департаменту освіти 
of Ukrainian Pentecostal Church, 
а також служителем місцевої 
церкви в Івано-Франківську. 
Наше завдання — поширення 
здорової євангельської науки 
в місцеві церкви братства, 
курування навчальних духовних 
закладів, а також організаційне 
та методологічне забезпечення 
цього процесу. 

Чи є у вас можливість збиратися 
на спільні збори тут, у Чеській 
Республіці? 

Так, тут у Празі ми маємо нашу 
Українську Церкву ХВЄ, яка 

називається «Спасіння».

Де ви зустрічаєтеся? 
Щосереди о 19:00 церква 

збирається — в євангельській 
церкві в Празі на Сміхові, 
а щонеділі о 13:00 — в 
євангельській церкві в Празі в 
Стержевіце. 

Йде війна. Яку роль у цій 
ситуації, на Вашу думку, відіграє 
в українців молитва, читання 
Біблії та духовний вимір життя? 

Ми, як християни, віримо, 
що найперше невидима битва 
відбувається у духовному світі. 
Україна була благословенням для 
багатьох країн світу, бо тисячі 
наших християнських місіонерів 
проповідували в Росії, Азії та 
Європі. Сатані це не подобається, 
тому він намагається знищити 
Україну, використовуючи своїх 
російських слуг. Ми віримо, що 
Українська Армія може багато, а 
молитва може все!

Як довго, на Вашу думку, 
триватиме війна?

 Це відомо лише Господу. Ми 
сподіваємося, що перемога від 
Нього прийде якнайшвидше 
і мільйони українців зможуть 
повернутися додому. 

Чи захочете ви повернутися 
в Україну, коли закінчиться 
війна? 

Так, це щоденні слова моєї 
молитви, молитви моєї дружини 
та наших трьох дітей.

Незабаром буде Великдень. Що 
ці дні означають для вас? Як 
будете святкувати цього року? 

Після місяця геноциду 
українського народу до нас всіх 
прийшло усвідомлення того, 
що вогняна піч, яка не шкодила 
юдейських юнакам Шадраху, 
Мешаху та Авед-Него, сьогодні 
чомусь дуже пече... Але в ній 
кожен охочий обов‘язково 
побачить Сина Божого, Який, 
обпечений, страждає разом з 
нами... Пасха — це перемога 
кожного християнина. І перемога 
ця, в впершу чергу, не у блиску 
золотої корони на голові нашого 
Переможця, а в Його рішенні 
бути разом з усіма українцями в 
попелі та вогні цієї болючої печі.

Міхал Шімек
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I n z e r c e

ROUBENKY STŘIHAVKA
■ novostavby roubených domů

■ opravy a rekonstrukce roubených domů
■ dřevostavby a sakrální stavby

■ ruční práce a tradiční materiály
■ 20 let zkušeností

■ kompletní stavební servis
■ realizace staveb po celé České republice

E-mail: rstrihavka@volny.cz
Mobil: 602 357 542

www.roubenky-strihavka.cz

Udělejte radost svým blízkým, 
popřejte jim k jubileu, vzpo-
meňte na zesnulé nebo podě-
kujte těm, kteří pro Vás udělali 
něco hezkého... Text zašlete jako 
SMS zprávu na 724 846 381 
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

PŘÁNÍ / VZPOMÍNKA

I n z e r c e

ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

PARTNERSKÁ FIRMA PRO MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

VÝROBNÍ FIRMA HLEDÁ
ELEKTRIKÁŘE / 

TECHNIKA 
DO VÝROBY PLECHOVé 

STŘEŠNÍ KRYTINY
Náplň práce:

instalace a údržba výr. zařízení
Nabízíme:

● práci v rostoucí společnosti
● výkonnostní fin. ohodnocení  

30.000 Kč  + os. ohodnocení
● možnost pracovního postupu

● dobré pracovní zázemí
● jednosměnný provoz, stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 
Hlovecká 316, Mšeno

Informace na telefonu:

602 521 213

I n z e r c e

Seniorky potěšil muzikant

Obyvatelům mšenského domova se-
niorů, především pak ženám, přijel v 
pondělí 7. března zpříjemnit odpoledne 
písničkou hudebník Miloslav hartman. 
Klienti i návštěvníci domova tak za zvuku 
známých českých písniček společně osla-
vili Mezinárodní den žen. Dámy se navíc 
těšily z kytiček. Foto: Josef Havel 3x
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Vážení spoluobčané, při-
náším vám opět postřehy 
z jednání zastupitelstva. 

Březnové jednání zastupitelstva 
města se neslo především v duchu 
pomoci Ukrajině, která je zasaže-
na válkou. 

V návrhu usnesení byly již při-
praveny částky a druhy pomoci 
tak, jak je schválila rada města. My 
jsme byli samozřejmě pro, pouze 
jsme chtěli navrhnout jednu drob-
nou změnu. Tou změnou bylo, že 
bychom neposílali 200 tisíc korun 
na účet organizace Člověk v tísni, 
ale chtěli jsme tyto finanční pro-
středky přesunout do balíku, ze 
kterého budou podporováni naši 
občané, kteří pomohou s ubytová-
ním uprchlíků. To se ovšem nese-
tkalo s pochopením starosty. A my 
jsme nechtěli kolem tohoto téma-
tu vést zbytečně dlouhé diskuze, 
a proto jsme návrh pomoci schvá-
lili tak, jak byl předložen. Důležité 
pro nás je to, že město v této ne-
lehké situaci Ukrajině prokázalo 
solidaritu.

Pomoc Ukrajině byla asi hlav-
ním bodem jednání zastupitelstva, 
ale projednávaly se samozřejmě 
i další body. Jedním z nich bylo 

v Mělnické ulici ve Mšeně

V Á M  N A B Í Z E J Í :
■ hranoly, palubky, prkna

■ betonové prefabrikáty, suché směsi
■ drobné nářadí, spojovací materiál
■ sortiment Den Braven a Detecha

■ dveře a zárubně Masonite, pracovní oděvy
Otevřeno: PO-PÁ: 7.30 - 16.00

v SOBOTU od října do jara zavřeno

! NOVě PLATBA KARTOU !
Zavolejte nám: 602 664 490

schválení rozdělení dotací spol-
kům a organizacím v rámci gran-
tového řízení města. Tady bych 
chtěl poděkovat předsedovi gran-
tové komise Jirkovi Guttenbergovi 
ml. a také všem členům komise za 
to, že se dokázali rychle sejít ještě 
před konáním zastupitelstva. Ná-
vrh rozdělení v rámci sportovních 
klubů byl bez připomínek, ale u 
návrhu pro ostatní spolky tomu 
tak nebylo. 

Kolega Václav Novák upozornil 
na to, že mezi žádosti byla zařaze-
na také žádost útulku pro zvířata 
Dogsy z.s., který působí v Dok-
sech. Vzhledem k tomu, jak jsou 
nastavena pravidla v „Zásadách 
pro poskytování dotací z Gran-
tového fondu města Mšena“, byla  
tato žádost zařazena mezi žádosti 
ostatních spolků ze Mšenska ne-
správně. V průběhu diskuse vyšlo 
najevo, že se tak stalo na pokyn 
pana starosty. Byl proto změněn 
návrh usnesení a žádost spolku 
Dogsy z.s. byla z navrženého roz-
dělení financí vyřazena a finanční 
prostředky přerozděleny ostat-
ním spolkům. Na to pak ještě v 
závěrečné diskuzi reagoval kolega 
Martin Kauler, který byl ze změny 
usnesení zklamán. Navrhl jsem 
mu, aby předložil usnesení o při-
dělení samostatného finančního 
daru spolku Dogsy z.s., o kterém 
jsem mimo jiné přesvědčen, že 
pracuje s odloženými zvířaty vel-
mi dobře. Na to ale reagoval vel-

mi podrážděně pan starosta, který 
řekl, že si finanční podporu spol-
ku Dogsy z.s. zařídí v radě města.  
Přitom jsem přesvědčený, že vět-
šina zastupitelů by dar spolku 
Dogsy z.s. schválila bez problémů, 
protože v budoucnu bude město 
jeho služeb určitě využívat. 

V diskusi jsem se ptal na jedno 
usnesení rady města. Tím usne-
sením byla schválena nabídka fir-
my TIMAO s.r.o. na zpracování 
technického návrhu dokumentace 
– ETAPA I. – vodohospodářská 
infrastruktura v lokalitě Na Čiha-
dle. Můj názor na vynaložení 100 
– 150 milionů korun na tuto loka-
litu je známý. Nesouhlasím s tím. 
Ale spíš mě zajímalo, jaká byla na-
bídnuta cena za dokumentaci. A 
především mě zajímalo, proč tuto 
nabídku neschvalovalo zastupitel-
stvo města. 

Zasedání zastupitelstva města Mšena 
perem Jiřího guttenberga (Pro Mšeno)

I n z e r c e

aa

I n z e r c e

V Y K O U P Í M E
Staré sklo, porcelán, různé figurky, skleničky,

různé sošky, obrazy, rámy (i pomlácené), židle, křesla, 
světla ( i dílenská), lustry, staré plechové vany, hrnce, 

mince, bankovky, odznaky, vyznamenání, šavle,
bodáky, staré uniformy, staré hračky, pohledy,

staré časopisy, pohledy, fotografie, různé písemnosti, 
fotoaparáty, vzduchovky, motorky, mopedy…

Prostě všechno, co dříve sloužilo a teď
už o to akorát doma zakopáváte.

MůžETE VOLAT NEBO POSLAT SMS ZPRÁVU 
 A My SE VÁM OZVEME ZPÁTKy

 704 545 743
@    805jirka@centrum.cz

Podle pořád platného usnesení 
musí veškeré investiční akce nad 
200 tisíc korun schvalovat zastupi-
telstvo města. A tak tu máme další 
porušení usnesení zastupitelstva 
města. Starosta se to sice snažil 
obhájit slovy, že ve schváleném 
rozpočtu je položka na projekty. 
To ale není pravda. V rozpočtu 
města je pouze položka „Nákup 
ostatních služeb“. Nikde tam není 
uvedena přímo akce „ETAPA I. – 
vodohospodářská infrastruktura 
Na Čihadle“.  Je naprosto zřejmé, 
že starosta a členové rady města se 
rozhodli, že nebudou respektovat 
usnesení nejvyššího orgánu města 
– zastupitelstva. I pokud by cena 
projektu byla nižší než 200 tisíc 
korun, konečná cena za celou akci 
bude určitě vyšší a investiční akce 
se vždy musejí posuzovat vcelku 
(studie, projekt, realizace). 

V diskusi se ještě projednávaly 
možnosti parkování, ale už neza-
znělo nic nového. Vedení města 
se tváří, že parkování řeší, i když 
jsem přesvědčený o opaku. Co mě 
ale v diskusi hodně zklamalo, bylo 
vystupování kolegy Vaška Nováka 
a starosty. Jejich názorové střety v 
zastupitelstvu jsou vždy ostré. Ale 
to, co oba pánové předvedli tento-
krát, bylo podle mne už za hranou. 
Asi poprvé vám mohu s klidným 
svědomím říct, že pokud jste ne-
dorazili, o nic jste nepřišli.

Jiří Guttenberg st., zastupitel 
za sdružení Pro Mšeno

jiří Guttenberg, st. Foto: archiv
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Tentokrát se na chvíli podí-
váme do jiného světa. Před 
devíti lety jsem strávil deset 

dní poznáváním přímořských a hor-
ských oblastí Černé Hory. A protože 
jsme bydleli nedaleko albánských 
hranic, podnikli jsme jednodenní 
výlet do sousední Albánie. Navští-
vili jsme město Shkoder ležící u 
velkého Skadarského jezera. Nikdo 
z nás tuto zemi dosud nenavštívil, 
ono se tam také v době největšího  
„bolševického blahobytu“ nesmělo. 

Plni otazníků zastavujeme u hra-
ničního přechodu s velkým komple-
xem polorozpadlých bývalých stráž-
ních budov a bunkrů. Tak jestlipak 
nás pustí? Kupodivu probíhá vše bě-
hem minuty, ve dveřích autobusu se 
nás jenom ptají, jestli máme pasy a 
jak dlouho se zdržíme. Jedeme dále, 
k našemu cíli to máme necelou ho-
dinu jízdy. Silnice nové, zachovalé, 
auta téměř nevidíme. Vyrobili jich tu 
v minulosti dost, ale jen pro armádu, 
policii, záchranou službu a stranické  
papaláše. Řadoví občané v oné době 
auta mít nesměli. Před městem se 
podíváme na zbytky středověké 
pevnosti Rozafat, kterou postavili 
na obranu proti Turkům. Vyjíždí-
me místními mikrobusy na vrchol 
kopce a pořádně si ho procházíme. 
Skoro nikdo tu není, prohlížíme si 
několik věží a rozlehlých podzem-
ních prostor. Máme odtud výhledy 
na blízká pohoří, poměrně velké 
město a Skadarské jezero, které je v 
celé oblasti nerozlehlejší. Větší část 
patří Černé Hoře, kde jsme strávili 
včerejší den. 

A jsme dole ve městě. Jsou to dva 
světy. Ten původní, dosud neopra-
vený  se zchátralými domy, neukli-
zenými ulicemi. Nepořádek, jaký 
tady mají, se vidí málokde. Ulice 
plné odpadků, rozbitého skla, dvo-
ry zaplněné vším možným. Kdy se 

Krásná i děsivá Albánie je rájem mercedesů
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       53.

S elektroinstalací se nikdo netrápí...

tady naposledy uklízelo, asi nikdo 
neví. Popelnice plné, kolem nich 
vysoké haldy nepotřebných věcí, 
otlučené omítky na domech, vy-
mlácená řada oken, domy bez dveří. 
Korunu tomu dodává elektroinsta-
lace. Z jednoho sloupu vedou ke 
mnoha domům kvanta drátů bez 
izolace, nikterak napnuté, co to s 
nimi asi dělá za větru? Na domech 
pojistkové a rozvodné schránky bez 
zakrytí, vytřískané lampy poulič-
ního osvětlení. Hrůza! Tohle vidět  
Vašek Hájek, náš mšenský elektri-
kář a revizor, tak to hned odstřihne. 
Taky jsem mu to vyfotil. 

Dnes se tu koná trh, šéfová nás 
tam  vede. Převažuje zelenina, ve-
lice pěkná, vše čisté, ovoce všech 
druhů, zájem lidí je velký. Mám na 
něco chuť. Jedna velice příjemná, 
pohledná a upovídaná paní mi na-
bízí broskve, tak velké jsem ještě ni-
kde neviděl. Za tři chce jenom jedno 
euro. Mají zde sice místní měnu, ale 
eura berou všude. Jezdí často do Itá-
lie a Německa, kde kupují v Albánii 
ještě málo prodávanou elektroniku, 
vybavení domácností a hlavně auta. 

Snem každého chlapa je mít mer-
cedes, taky jsme jich tu dost viděli. 
Podle stavu karoserií je znát, že při 
nákupu odlehčili vrakovištím. To je 
jedno, hlavně že mají mercedes. 

Zboží nabízejí všude dost, vybave-
nost  tržiště ale nic moc. Pulty tvoří 
na bednách položená prkna, někdy 
jim musí stačit plachta na zemi. To 
platí hlavně o prodejcích ryb a moř-
ských potvor, výběr mají dostatečný. 
Ptám se chlapů, jestli si můžu po-
řídit pár fotografií, hned souhlasí a 
staví se do hrdé pózy. Vzápětí nám 
ty ryby za malý peníz nabízejí, jeden 
ukecaný strejda nám dokonce radí, 
jak je doma  připravit. Docela mu 
rozumíme, patlá dohromady místní 
řeč v kombinaci s několika slovy v 
němčině a angličtině. Naše ženské 
nakupují prý velmi dobrou fíkovou 
marmeládu. To nemusím. Cestou 
sem jsme viděli, jak fíky popadané 
do trávy hrabe jedna bába a vše, 
co má na hrábích, dává do velkého 
kbelíku. Navíc pobíhají kolem stro-
mů hejna slepic, ty fíky jistě produk-
ty svého metabolismu obohatí. Tak 
dámy, dobrou chuť! 

Jdeme se teď podívat do nové 
čtvrti, tady je jiný svět. Moderní 
budovy, krásné parky, vše uklizené, 
ulice plné aut. Postavili tu i několik 
nových kostelů, z jednoho místa 
vidíme katolický, protestantský a 
pravoslavný. Všechny tři víry zde 
vyznávají bez jakýchkoli rozporů. 
Do jednoho katolického kostela se 
podíváme, je opravený. Za Hodžovy 
éry byla řada z nich zbořena nebo 
proměněna na kravíny a sklady. Ja-
kýkoli  náznak pobožnosti se tehdy 
trestal mnohaletým vězením. Na 
dlouhé boční zdi nás upoutala řada 
velkých nástěnek s fotografiemi 
kněžích, prý jich je několik tisíc. Je 
to pietní místo, všichni byli totiž za 

minulého režimu během třiceti let 
popraveni. Na stěně vedle hlavního 
oltáře visí malovaný portrét Matky 
Terezy, která se ve Skopje v albánské 
části Kosova roku 1910 narodila. Je-
jím hlavním působištěm se později 
stala indická Kalkata, kde vyučovala 
na křesťanské škole. Roku 1997 ze-
mřela a s obrovskými poctami byla v 
Kalkatě pohřbena. O šest let později 
ji Jan Pavel II. svatořečil. 

Projdeme ještě část nového města, 
stavíme se v hezky vypadající ho-
nosné restauraci a spláchneme do-
jmy jedním Amstelem. Těch dojmů 
odtud máme opravdu dost. Ještě 
projedeme několik předměstí, mají 
tu všechno nové, zřejmě tu bydlí 
snaživí lidé a o svá obydlí skutečně 
pečují. Hádejte, jaké auto stojí před 
domem? 

O kousek dál nás na malém kopci 
upoutalo jiné centrum. Malé chatr-
če splácané z odpadu všeho druhu, 
okna bez skel, na střechách igelitové 
plachty proti větru zatížené kameny. 
Všude pobíhají psi a spoře oděné 
malé děti. Je jasné, že tady žádná 
honorace nebydlí. Místní tomu prý 
říkají Cigo de Janeiro. 

Tak a jedeme zase zpět do civi-
lizace. Na hraničním přechodu se 
ještě stavíme v místní prodejně. Být 
v Albánii a nekoupit si Skanderbeg, 
všude v Evropě uznávaný místní  
koňak, by byl vážný nedostatek. 
Kdysi se prodával i u nás a byl vy-
soce nedostatkovým zbožím. Tak 
jsem pustil chlup a tři lahve po třech  
eurech mám v ruksaku. Skanderbeg, 
vlastním jménem Georgi Kastriota, 
se postavil v 15. století se svým voj-
skem proti armádě Osmanské říše a 
vyhnal ji ze země. Stal se národním 
hrdinou a dodnes je v zemi uctíván. 

A jedeme domů, už se těšíme na 
pořádnou večeři a koupel v moři.

Chudinská čtvrť, kterou prý místní nazývají Cigo de janeiro.

Na trhu nabízejí prodejci vedle výpěstků hlavně ryby. Foto: Z. Bergl 3x


