
 

      VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2017 
 

           Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku 
                                                   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Sídlo spolku: Na Vyhlídce 18/2, 276 01 Mělník.  Kontakt: moosmelnik@seznam.cz, www.moosmelnik.cz. 
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...“  
Předsedou spolku je Martin Klihavec, místopředsedkyní Mgr. Aida Líhová Legnerová a členkou rady spolku Jana Grossová.  
Spolek měl na začátku roku 41 členů. V průběhu roku 2017 své členství ve spolku ukončilo 10 členů, nyní má spolek 31 členů.  
6. dubna 2017 se v zasedací místnosti Městského úřadu Mělník konala řádná Valná hromada spolku, které se zúčastnilo 14 členů. 
V květnu 2017 jsme založili pro spolek nový bankovní účet u Poštovní spořitelny, který je pro spolky bez poplatků za jeho vedení.  
V červnu 2017 jsme zrušili nevýhodný účet u Moneta bank, kde byly vysoké poplatky za jeho vedení, a peníze převedli na nový účet.  
 

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

Svatotrojická pouť z Mělníka na Chloumek 
 

V neděli 11. června 2017 ve 12:30 hod. vyšlo od kostela sv. Petra a  Pavla v Mělníku procesí, které prošlo městem a zamířilo na 
nedaleký Chloumek. A tak se tři desítky poutníků vydaly za krásného slunečného počasí na cestu dlouhou 4 km. Na své cestě měli 
několik zastávek, z nichž jedna 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. Před kostelem se rozložil řemeslný jarmark, nabízely se pouťové koláče, které věnovalo pekařství 
U Nováků. Ty sem neodmyslitelně patří, protože se této pouti říká „koláčová“. Součástí byl i doprovodný program, na kterém před 
stovkami diváků vystoupily místní folklorní soubory Jarošáček a Jarošovci, moravské soubory i soubory z dalekého zahraničí: 
z  Kanady a z Jižní Koree. Závěr odpoledne patřil divadelnímu představení, které se konalo v přilehlém parku pod širým nebem. 
Tentokrát přijelo divadlo eMILLIon s loutkovou pohádkou pro děti „Jak šlo tele do světa“. Tradice Svatotrojické pouti byla obnovena 
v roce 2005 Mělnickým osvětovým a okrašlovacím spolkem a finančně ji podpořilo město Mělník.  

 

    
 

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

Dny evropského dědictví 
 

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

V sobotu 9. září 2017 otevřel a na 
jeden den zpřístupnil široké veřejnosti 
další část úžasného a dosud nepoznané-
ho mělnického podzemí. Od 9.00 do 
17.00 hodin měli zájemci 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.  

 

Varhanní půlhodinka 
 

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se konala v kostele sv. Petra a Pavla 
Varhanní půlhodinka. Na dobrovolném vstupném se vybralo 
4 120,- korun. Celou částku náš spolek věnoval charitativní 
organizaci DEBRA ČR. Po skončení koncertu bylo pro 
návštěvníky připraveno svařené víno a linecké cukroví.  
 

   
 

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

Veletrh občanských aktivit 
 

V sobotu 19. srpna 2017 od 14 do 18 hodin se na náměstí Míru v Mělníku konal první ročník 
místního Veletrhu občanských aktivit. Společně s deseti dalšími organizacemi se na akci prezentoval 
i náš spolek. Zájemci měli možnost seznámit se s náplní a aktivitami jednotlivých organizaci.  
 

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



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

Odznaky 
 

                  
 
Mělnický osvětový a okrašlovací spolek vydal v průběhu celého roku 2017 několik různých odznaků. Jedním z nich je odznak se 

znakem města Mělníka. Jedná se o klasický kovový odznak, na kterém je zobrazena současná nejnovější verze městského znaku včetně 
všech jeho částí nacházejících se okolo vlastního štítu, jako je kolčí helm se zlatým medailonem na krku, zlatou korunou, s křídly 
a splývajícími pokryvadly po obou stranách. Dosud nikdy v minulosti nebyl odznáček vyroben v této kompletní podobě. Grafik rovněž 
vhodným způsobem doplnil znak města o nápis Mělník. Rozměr odznáčku je 2,2 x 3,1 cm a je vyhotoven jako zapichovací s jehlou 
nebo na uchycení pomocí mechaniky zvané pin. Lze ho zakoupit v mělnickém Turistickém informačním centru za 65,- Kč.  

Dále nechal spolek zhotovit ražený plechový odznak s vyobrazením mělnického motivu doplněného o hrozen a listy vinné révy. 
Průměr odznaku je 2,3 cm a je zhotoven ve dvou barvách kovu - zlatá a stříbrná. Prodejní cena tohoto odznaku je 45,- Kč.  

Před příchodem turistické sezóny nechal spolek vyrobit klasické zapichovací kovové odznaky s motivem mělnické siluety. Odznaky 
jsou provedené celkem v osmi barevných variantách. (Bílá, žlutá, zelená a černá se nacházejí ve zlatém kovu, červená a modrá jsou 
vyhotoveny ve zlatém i stříbrném kovu.) Výrobu těchto odznaků finančně podpořilo Město Mělník. V prodeji jsou za 45,- Kč.  

Dále MOOS nechal zhotovit odznaky s logem spolku, na kterých je ztvárněna polovina Pražské brány. I tento odznak s logem 
spolku si mohou zájemci zakoupit. Jeho cena je 39,- Kč. Všechny odznaky, které spolek vydal jsou k dostání pouze v mělnickém 
Turistickém informačním centru v ulici Legionářů.   

 

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

Model z papíru 
 

Uprostřed náměstí Míru v Mělníku se nachází 56,5 metrů hluboká 
studna. Jedná se o nejširší známou studnu v České republice. Její průměr 
dosahuje až 4,543 m. Studnu v minulosti zakrývala šestiboká barokní 
stavbička připomínající kapličku. Dodnes nám tuto část mělnické historie 
připomínali jen staré fotografie. Nově si však zájemci o mělnickou historii 
mohou zhotovit papírový model této stavby, který lze jako vystřihovánku 
zakoupit za 30,- korun v mělnickém Turistickém informačním centru. 
O jeho vydání se postaral Mělnický osvětový a okrašlovací spolek. Model 
v měřítku 1:50 se skládá z malého počtu dílů, proto jeho sestavení a slepení je poměrně jednoduché a zvládne ho i začátečník. Součástí 
je také podrobný návod, který i úplného laika provede správným postupem krok za krokem až ke zdárnému cíli.  
 

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

Leporela               
 

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 Jiří Čermák.  

  

                                                                             Tři nová leporela                       Kapesní kalendáříky na rok 2018            PF 2018 
 
V srpnu 2017 vyšlo nové číslo Občasníku spolku. Na konci roku nechal spolek vytisknout kapesní kalendáříky a novoročenky Moos.  
 

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

Samolepka na auto 
 

Vztah k městu, ve kterém žijeme, pomůže podpořit samolepka na auto, kterou nechal v červenci 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.  

 

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

Výroční zpráva Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku za rok 2017 � Texty, fotografie a grafické zpracování: Martin Klihavec 
————————————————————————————————————————————— 


