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Mělnický osvětový a okrašlovací spolek se představuje 
 

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek byl založen 2. července 2004. Podle stanov je cílem spolku: „aktivně osvětově působit na 
širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost...“ Vznik spolku inicioval 
přípravný výbor ve složení: PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Renata Špačková, František Černický, Mgr. František Purš. Od roku 2016 
je  předsedou spolku Martin Klihavec, místopředsedkyní Mgr. Aida Líhová Legnerová a členkou rady spolku Jana Grossová. 
Spolek má 35 členů. Sídlo spolku: Na Vyhlídce 18/2, 276 01 Mělník. Kontakt: moosmelnik@seznam.cz, www.moosmelnik.cz.  

 
———————————————————————————————————————————————————— 
 

Nové varhany 
 

Od roku 2005 se stal Mělnický osvětový a okrašlovací spolek 
organizátorem projektu obnovy varhan chrámu kostela sv. Petra 
a Pavla. V letech 2005 až 2014 došlo k restaurování skříně 
pozitivu varhan, restaurování řezbářské výzdoby a konstrukce 
prospektu původních varhan z roku 1712, vypracování 
projektové dokumentace obnovy kostela sv. Petra a Pavla, 
k výměně elektroinstalace, obnovení varhanní skříně a zhotovení 
nových varhan. Zakončení celého projektu a slavnostní 
představení nových varhan veřejnosti se konalo na Den města 
Mělníka 23. listopadu 2014. Hodnota celého díla dosáhla částky  
9 375 538,- Kč a byla financována z darů, příspěvků a dotací, 
které spolek na realizaci tohoto projektu získal.  
 

————————————————————————————————————————————— 
 

Ediční činnost spolku 
 

Za dobu své existence vydal Mělnický 
osvětový a okrašlovací spolek celkem 
14  pohlednic a 4 publikace: „Mělník - 
Chloumek, poutní kostel Nejsvětější 
Trojice“, Renata Špačková, František 
Purš (2005), „V trenkách a naboso“, Jiří 
Čumpelík (2007), „Putování za pamětí 
mělnické krajiny“, R. Špačková (2008), 
„Příběh mělnických varhan“ (2014).  

 

V dubnu 2017 vydal spolek tři nová leporela, dvě jsou sestavena z historických pohlednic a jedno je ze současných fotografií našeho 
města. Historické pohlednice pocházejí ze sbírky Martina Klihavce, autorem současných fotografií je Ing. Jiří Čermák. V květnu 2017 
nechal spolek vyrobit klasické zapichovací kovové odznaky s motivem 
mělnické siluety. Odznaky jsou provedené ve čtyřech barevných 
variantách. Výrobu těchto odznaků finančně podpořilo Město Mělník. 
Dále MOOS nechal zhotovit odznaky s logem spolku, na kterých je 
ztvárněna polovina Pražské brány. Všechny publikace i tyto novinky jsou 
k dostání v mělnickém Turistickém informačním centru.  

 

    
 

————————————————————————————————————————————— 
Občasník MOOS   �   srpen 2017                                                                                                                                                                 1 



————————————————————————————————————————————— 
 

Svatotrojická pouť z Mělníka na Chloumek 
 

V neděli 11. června 2017 půl hodiny po poledni vyšlo od kostela sv. Petra 
a  Pavla v Mělníku procesí, které prošlo městem a zamířilo na nedaleký vrch 
Chloumek. Tři desítky poutníků se vydaly za krásného slunečného počasí na cestu 
dlouhou 4 kilometry. Na své cestě měli několik zastávek. Jedna z nich byla u sochy 
svatého Jana Nepomuckého v Chloumecké ulici. Po přibližně hodinové cestě 
přivítal příchozí hlas zvonů ze sanktusní věžičky kostela Nejsvětější Trojice na 
Chloumku. Poté následovala od 14 hodin mše svatá, kterou celebroval P. Jacek 
Zyzak MS. Tradice Svatotrojické pouti byla obnovena v roce 2005 Mělnickým 
osvětovým a okrašlovacím spolkem. Po mši následoval jarmark místních 
výtvarníků, kde se nabízelo občerstvení, perníková srdce a také koláče, které 
věnovalo pekařství U Nováků. Koláče k této pouti neodmyslitelně patří, protože se 
jí říká také pouť koláčová. Součástí byl i doprovodný program, na kterém před 

stovkami diváků vystoupily jak místní folklorní soubory Jarošáček a Jarošovci, tak i soubory z dalekého zahraničí: z Kanady a z Jižní 
Koree. Závěr patřil divadelnímu představení, které se konalo rovněž v přilehlém parku pod širým nebem. Tentokrát přijelo divadlo 
eMILLIon s loutkovou pohádkou pro děti „Jak šlo tele do světa“. Svatotrojickou pouť finančně podpořilo Město Mělník.   

 

 

 
————————————————————————————————————————————— 
 
 

Dny evropského dědictví 
 

Po šesti letech se Mělnický osvětový a okrašlovací spolek 
opět připojí ke Dnům evropského dědictví samostatnou akcí. 

V sobotu 9. září 2017 otevře a na 
jeden den zpřístupní široké 
veřejnosti další část úžasného 
a  dosud nepoznaného mělnického 
podzemí. Od 9.00 do 17.00 hodin 
bude možnost si prohlédnout sklepy 
domu č. p. 5 a č. p. 11 na náměstí 
Míru v Mělníku. Sklepní prostory 
těchto dvou domů dosud nikdy 
nebyly pro veřejnost otevřeny. 
Velmi děkujeme majitelům těchto 
objektů - paní Olze Douděrové 
a Městu Mělník.  
 

————————————————————— 

 
Vztah k městu, ve kterém 

žijeme, pomůže podpořit samolep-
ka na auto, kterou nechal v červen-
ci 2017 vyrobit Mělnický osvětový 
a  okrašlovací spolek. Nalepením 
samolepky na svůj automobil se 

mohou zájemci více identifikovat s Mělníkem. Nálepka je 
vyrobena z materiálu, který odolá všem povětrnostním 
podmínkám.  
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Mělnický osvětový a okrašlovací spolek 
Římskokatolická farnost - Proboštství Mělník 

Město Mělník 
 

Vás zvou na 
 

 

 V A R H A N N Í  P Ů L H O D I N K U  
 

 

 
chrám sv. Petra a Pavla v Mělníce 
čtvrtek 14. prosince 2017 v 17 hod. 

 
 

FRANTIŠEK ŠŤASTNÝ – varhany 

 


