
Studenti z Mělnicka si užívali
na praxi ve slunečné Senigalii
JIŘÍ ŘÍHA

Mělnicko, Horky – Tři týdny
strávilo na začátku nového
školního roku jedenáct stu-
dentů horecké střední školy
a středního odborného učiliš-
tě ve slunné italské Senigallii.
Byli mezi nimi i budoucí cuk-
ráři Filip Bareš a Simona Ku-
želková.

Student z Dolního Slivna
strávil zahraniční stáž v jedné
z tamních cukráren. „Vyrá-
běli jsme tam typické italské
croissanty, brioše, koláče,
dorty i zmrzlinu,“ vyjmeno-
vává šikovný cukrář, který v
italské cukrárně pracoval
společně se třemi Italy. „Tro-
chu jsem se divil, že tam ne-
pracovala žádná žena,“ připo-
míná s úsměvem Filip Bareš z
druhého ročníku oboru cuk-
rář, na jehož výrobcích si po-
chutnávali hosté nedaleké ka-
várny.

Nejvíc mladého cukráře
bavilo tvořit croissanty, které

mu také nejvíce ze všeho
chutnaly.

Spolužačka Simona Kužel-
ková v italské cukrárně
uplatnění nenašla, bylo tam
místo jen pro Filipa. A jako
dívka by mezi samé muže asi
ani nezapadla. „Se sestrou a
ještě jedním spolužákem jsme
pracovali v restauraci s moř-
skými specialitami. Kamarád
obsluhoval a my jsme byly v
kuchyni,“ líčí své třítýdenní
místo studentka z Kojetic.

V paměti jí utkvělo otrhá-
vání bazalky, která je v ital-
ských specialitách nepostra-
datelným kořením. „To bylo
asi to nejhorší, co jsem tam
dělala. Otrhávala jsem líste-
ček po lístečku, třeba čtyři
svazky,“ říká česká stážistka,
která si vyzkoušela i přípravu
krevet. „Loupala jsem je a vy-
ndávala z nich takové střív-
ko,“ popisuje studentka, která
do práce chodila pokaždé na
odpolední směnu. „Pracovala
jsem od 18 do 22 hodin, takže

jsem měla v podstatě celý den
pro sebe. Chodili jsme se spo-
lužáky do města, na trhy a
často jsme se opalovali na plá-
ži. Bylo to moc fajn,“ pochva-
luje si Simona Kuželková.

Její spolužák Filip chodil
naopak na ranní směny. V
cukrárně se bravurně oháněl
od osmé ráno a končil hodinu
po poledni.

Oba studenti se shodují na
tom, že by se bez základní zna-
losti italštiny s Italy zřejmě
vůbec nedomluvili. „Italové
na tom nejsou s angličtinou
vůbec dobře, takže jsme se do-
mlouvali hodně složitě. Na-
štěstí jsme měli ve škole jazy-
kovou přípravu, kde jsme se

učili základní italské výrazy.
A při komunikaci jsme pak u
sebe měli stále česko-italský
slovník,“ dodává Filip.

Studenti z Horek si to v Se-
nigallii opravdu užili. Byly to
pro ně takové prodloužené
prázdniny. Často vzpomínají
na velkou pohostinnost, kte-
rou v hotelu, kde byli ubyto-
vaní, zažili. „Každý den jsme
měli bohatou snídani, k obědu
a večeři pak tříchodové menu
s dezertem. Měli jsme se tam
hodně dobře,“ připomíná Fi-
lip Bareš a doplňuje, že na zá-
věr pobytu dostali pozvání do
partnerské hotelové školy,
kde dostali k obědu český ří-
zek i italské těstoviny.ČLENKOU výpravy z Horek byla i Simona Kuželková (vpravo).

CUKRÁŘ Filip Bareš vyráběl italské dobroty. Foto 2x: Archiv školy

Právo nad životem a smrtí poddaných měl dlouhá léta král

Správa obcí a
okresu

Téměř do konce 15. století v
Čechách známa nebyla podda-
nosť, která v pozdějších letech
se vyvinula; právo nad živo-
tem a smrtí poddaných až do té
doby vykonával jedině král.
Ještě v první polovici téhož
(15.) století měl každý občan
právopohnatisvéhopánapřed
soud. Teprve v následujících
stoletích, zvláště ve století 17.
poddanstvím poroben byl ná-
rod český. Za povstání protes-
tantských stavů r. 1618 choval
se lid nečinně, nebo tušil, že se
jedná povstalým pánům také o
rozšíření a upevnění jich vý-
sad na ujmu lidu. Po bitvě bě-
lohorské pak celý národ, po-
zbyv své samostatnosti, úpěl

po dvě století v porobě. V době
té vyvinuly se úřady patrimo-
niální čili vrchnostenské, kte-
rým příslušela moc správní
(politická a policejní) a moc
soudní, kterou vykonávali dr-
žitelé panství nad lidem pod-
daným skrze své úředníky zá-
konů znalé, jenž nazýváni byli

vrchními, právními, kontri-
bučními, kancelářskými a pí-
saři. Rozdělením České země
na 12 krajů za císaře Karla VI.
R. 1714 a později r. 1751 na 16
krajů náleželo panství Měl-
nické ku kraji Mladoboleslav-
skému.

Revoluce francouzská také
národ náš k novému životu vo-

lala. Leč dobou Metternicho-
vounačaszastřenoještěsvětlo
svobody a samosprávy, které
teprve r. 1848 zasvitlo. V červ-
nu t.r. rozepsán konstitující
sněm zemský; za vikariát Měl-
nický zvoleni byli za poslance
Jan Heřman z Nebužel a Ema-
nuel Arnold, spisovatel z Pra-

hy; za náhradníky Antonín
Šulc z Vysoké a Jiří Šesták
(vulgo Stráchal) z Chodče, za
město Mělník zvolen poslan-
cem Václ. Heger, měšťan a ná-
hradníkem Petr Vála, majet-
ník hostince „Hvězda“. Ale
tento sněm nebyl držen pro
udalosti svatodušní v Praze.
Robota zrušena, rovnopráv-

nosť občanská nastala, úřady
vrchnostenské čili patrimoni-
ální na základě říš. Zákona ze
dne 7. září 1848 zrušeny a zří-
zeny jsou na místě nich c.k.
úřady státní. Každý okres slo-
žen byl z několika někdejších
panství.

Okres Mělnický zřízen byl z
veškerých obcí panství Měl-
nického, Kokořínského, Ře-
pínského, Liblického, z kr. v.
města Mělníka, potom z obcí
panství Dolnobeřkovického, z
kraje Rakovnického a z obcí
panství Obřístevského a Je-
ňoveského, které dříve patřily
ku kraji Kouřimskému, poz-
ději (r. 1874) i z některých obcí
panství Stráneckého a Lobeč-
ského, jakož i z města Mšena,
kteréžto obce náležely ku kraji
Mladoboleslavskému. Tento
nový okres Mělnický připojen
jest k novému kraji Pražské-
mu; r. 1849 rozdělena byla ze-
mě Česká na 7 krajův a když r.
1855 rozděleny Čechy na 13

krajův, zůstal okres Mělnický
přikrajiPražskému.Zákonem

obecním ze dne 17. března 1849
byly záležitosti obecní upra-
veny, hranice obcí určeny dle
výměru katastrálního z r. 1842
a zvoleno představenstvo
obecní, obecní výbor od voličů
z obce a obecní rada s předsta-
veným v čele od výboru obec-
ního.

Ještě jednou, v době Bacho-
va absolutismu a sice paten-
tem ze dne 31. prosince 1851,
kterým zrušen byl zákon obec-
ní ze dne 17. března 1849, zadr-
žána byla samospráva obecní;
zastupitelstva obcí zvolená v
letech 1849 a 1850 nebyla obno-

vena a trvala ku škodě samo-
správy nepřetržitě až do r.

1860, kdy vydán byl 20. října cí-
sařský diplom na státoprávní
upravení říše, kterým uznána
jest historická samostatnosť a
rovnoprávnosť všech národů
říše. Zásady diplomu říjnové-
ho pak porušeny a omezeny
Schmerlingovými ústavními
řády ze dne 26. února 1861. Ří-
zením obecním ze dne 16. dub-
na 1864 samospráva obecní
obnovenaarozšířena.

(Z knihy Královské věnné
město Mělník a okres Mělnický
Ludvíka Böhma, vydané v roce
1891)

Z historie regionu

Rozdělením České země na 12 krajů za císaře
Karla VI. R. 1714 a později r. 1751 na 16 krajů
náleželo panství Mělnické ku kraji
Mladoboleslavskému.

Revoluce francouzská také národ náš k novému
životu volala. Leč dobou Metternichovou na čas
zastřeno ještě světlo svobody a samosprávy,
které teprve r. 1848 zasvitlo.

Po sto letech se do mělnického chrámu...
...dokončení z titulní strany

„Abychom se mohli uchá-
zet o dotaci, musela vzniknout
projektová dokumentace ob-
novy kostela a varhan za 509
tisíc korun, kterou zaplatili
dárci s farností. Stejně jako
opravy elektroinstalace za 418
tisíc korun,“ doplnila Renata
Špačková.

Celková hodnota nových
mělnických varhan včetně
veškerých restaurátorských
prací přesáhla devět a čtvrt
milionu korun.

Návštěvníkům chrámu se
nástroj představí 23. listopadu
na akci, která patří ke Dni
města Mělníka, připomínající

v letošním roce 740. výročí od
vydání privilegia Přemysla
Otakara II., v němž byl Mělník
poprvé zmíněn jako město.

Zahájí ji v 9.30 hodin v chrá-
mu mše svatá za podporova-
tele projektu, sloužit ji bude
generální vikář litoměřické
diecéze P. Stanislav Přibyl. V
16 hodin následuje benedikce,
tedy požehnání varhan lito-
měřickým biskupem Janem
Baxantem, po níž nástroj po-
prvé rozezní varhanní virtuos
Aleš Bárta.

„Další dění se přenese do
Masarykova kulturního do-
mu, kde v 18 hodin začne Slav-
nostní večer města modero-
vaný Jitkou Čvančarovou. Je-

ho obsahem bude shrnutí prů-
běhu projektu obnovy varhan
a předání grafického listu Ol-
gy Vychodilové dárcům za po-
slední dva roky a největším
dárcům celého projektu, po
němž bude vyhlášena Cena
města Mělníka za rok 2014. Zá-
věr bude patřit publikaci Pří-
běh mělnických varhan,“
uvedla Renata Špačková.

Po uvedení nových varhan
do liturgického i koncertního
života budou následovat další
akce. Možnosti nástroje před-
staví 7. prosince od šestnácti
hodin varhaník Pavel Černý
spolu s varhanáři Jaromírem
Kánským a Josefem Bracht-
lem. Na Varhanní půlhodince
18. prosince v sedmnáct hodin
nástroj rozezní František
Šťastný.

„Výtěžek adventních pořa-
dů chceme věnovat charita-
tivní organizaci Debra, zabý-
vající se pomocí lidem s ne-
mocí motýlích křídel. Bylo
nám pomoženo, proto chceme
také pomoci,“ poznamenala
Renata Špačková.

Hodnota nového
nástroje včetně
restaurátorských
prací přesáhla devět
milionů korun.

Havránek sbírá vánoční krabice od bot
Mělník – Do projektu vánočních krabic od bot se opět zapojilo i
veltruské rodinné centrum Havránek. V jeho sídle v Palackého
ulici ve Veltrusích je totiž sběrné místo. Jde o sbírku pro děti z
chudých rodin, které zřejmě pod stromečkem nic nenajdou.
Podle Katky K. Vitochové je důležité, aby se při balení krabic za-
pojily i děti. V krabicích od bot mohou být hračky, trvanlivé
sladkosti, pastelky a další drobnosti nebo třeba tričko. Na kra-
bici má být štítek s nápisem, zda je dárek pro děvče, nebo chlap-
ce, a zda pro věk dva až čtyři, pět až devět nebo deset až čtrnáct
let. (pe)

Zájemci se zúčastní školení o povodni
Obříství – Jan Papež, autor nového povodňového plánu obce
Obříství, chystá školení vlastníků nemovitostí ohrožených po-
vodní. Zájemci o školení z řad fyzických i právnických osob se
sejdou ve čtvrtek 27. listopadu v osmnáct hodin v aule obřístev-
ské základní školy. (btk)

Zeměchy budou dopoledne bez elektřiny
Kralupy – Kralupská část Zeměchy bude v úterý 25. listopadu
bez elektřiny. Přerušení dodávek zasáhne od osmi hodin do půl
dvanácté před polednem ulice Na Rybníkách, Josefa Janury, 9.
května, Školní, Nad Rybníkem, Na Šachtě, Pod Špičákem, Pod
Lipami, Za Humny, V Rokli, U Studánky a U Kovárny. Podrob-
nosti zjistí zájemci na lince 840 850 860. (pe)

Mezi kralupskými radními nejsou ženy
Kralupy – Nově zvolení kralupští zastupitelé už za sebou mají
ustavující zasedání. Vedení města zůstává stejné, starostou je
Petr Holeček, uvolněnými místostarosty Petr Lesák a Marek
Czechmann. Dalšími radními se stali Petr Listík, Martin Luk-
sík, Tomáš Pekárek a Jan Špaček. Předsedou finančního výbo-
ru je Ivan Ottis a předsedou kontrolního výboru Antonín Sei-
del. (pe)

Cítovské děti půjdou vesnicí s lucernami
Cítov – Adventní čas přivítají cítovské děti s dospělými v prv-
ním prosincovém dni průvodem s lucerničkami. Sraz mají pat-
náct minut po šestnácté hodině před školou, odkud se s lampió-
ny vydají na cestu vesnicí. V sedmnáct hodin dosáhnou cíle na
koupališti, kde jim budou při slavnostním rozsvěcení vánoční-
ho stromu zpívat děti z místní školy a školky i sokolský pěvecký
sbor. (pe)

Obřístevský bazárek nabídne zimní oděvy
Obříství – V zasedací místnosti obřístevského obecního úřadu
se od 13. do 15. listopadu koná Obřístevský bazárek. Jde o ko-
misní prodej dětského, dámského i pánského oblečení na zimu.
Zájemci o předání věcí pořadatelům mohou psát na mail
luciestepankova1@seznam.cz. Prodávat se bude ve čtvrtek a v
pátek mezi jedenáctou a patnáctou hodinou, v sobotu od devíti
do jedenácti hodin. (pe)

Čtyři ženy a jejich hosté představí svá díla
Mělník – Poslední listopadový pátek začíná v hudebním sále
mělnického Masarykova kulturního domu výstava absolventů
vzdělávacího programu akreditovaného ministerstvem škol-
ství pod záštitou místní základní umělecké školy. Své práce
tam představí Romana Přibylová, Ivana Mikušová, Hana Víto-
vá a Jitka Vodolánová. Připojí se k nim i jejich hosté Petra Hake-
nová, Raduše Čermáková, Zdeňka Šubrová a David Horáček.
Vernisáž začíná v 16.30 hodin. (pe)

Průvod doprovázejí karlštejnští trubači
Kralupy– V sobotu se v kralupském kulturním domě Vltava ko-
ná Svatomartinská slavnost. Začíná ale na sokolském hřišti v
Jodlově ulici, kde se děti mohou od 15.30 hodin projet na ko-
ních. O hodinu později zamíří lampiónový průvod provázený
karlštejnskými trubači do Lobečku, kde v sedmnáct hodin za-
číná veselice se staropražskými písničkami, Kozelkovou troj-
kou a tancem. Na děti čeká v osmnáct hodin v malém sále lout-
ková pohádka. (pe)
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