
 

      VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2019 
 

           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. V roce 2019 oslavil 15 let svého trvání.  

Podle platných 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, členkou rady Jana Grossová.  

Spolek měl na začátku roku 32 členů. V průběhu roku 2019 přistoupil 1 nový člen, nyní má spolek 33 členů.  

Dne 4. dubna 2019 se v zasedací místnosti Městského úřadu Mělník konala řádná Valná hromada spolku, které se zúčastnilo 16 členů.  

2 členové se omluvili, ale dodali plnou moc k zastupování. Přítomni byli i 3 hosté, kteří nejsou členy, ale o vstupu do spolku uvažují.  

Internetové stránky spolku spravuje a pravidelně aktualizuje pan Tomáš Vlček. O facebook spolku se stará Jana Grossová. Děkujeme.      

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

Čestné občanství města Mělníka panu Karlu Lojkovi 
 

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek navrhnul udělit čestné občanství města Mělníka panu Karlu Lojkovi. 

Karel Lojka se sice narodil na Mělníku, ale od narození žil s rodiči ve Skuhrově, kde bydlí dosud a tudíž je občanem 

Velkého Borku a občanem města Mělníka prý nikdy nebyl. Přesto pro propagaci města Mělníka v současnosti vykonává 

více, než kterýkoliv jiný občan našeho města. Před 4 lety založil na internetu facebookovou skupinu „Mělník – historie 

a současnost“, kde od té doby publikuje nejen historické snímky, ale i texty o historii Mělníka. Současně plní i funkci 

fotoreportéra informujícího o téměř všech kulturních a společenských akcích konající se na Mělníku. Čestné občanství 

mu bylo slavnostně uděleno 25. listopadu 2019 v Masarykově kulturním domě při oslavách Dne města Mělníka.  

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

Odhalení pamětní desky věnované Františku Černickému  
 

V sobotu 23. listopadu 2019 byla na mělnickém hřbitově sv. Václava na rodinném hrobě Františka Černického odhalena pamětní 

deska, kterou náš spolek nechal zhotovit. Na desce je vyryto jméno a v rozích 4 emblémy, které symbolizují zájmy a činnosti Františka 

Černického (divadlo, spolek Sokol, spolek MOOS a HDP – Hudebně recitační spolek Františka Černického).  
 

                            

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

Mělnické podzemí 
 

Mělník má zajímavé, rozsáhlé a několikapatrové podzemí. V roce 2017 přišel 

MOOS s myšlenkou otevírat postupně pro veřejnost alespoň na jeden den jeho 

jednotlivé části. V roce 2019 náš spolek díky panu Petru Kopeckému otevřel 

dvoupatrové sklepení domu čp. 134 na rohu Palackého ulice a ulice Kněžny 

Emmy, které 16. března navštívilo 643 lidí. Dalším vstřícným člověkem byl 

JUDr. Petr Kowanda, který nám umožnil 18. května 2019 zpřístupnit pro 

veřejnost nádherné starobylé několikapodlažní podzemí bývalého hotelu 

„U Zlatého beránka“ na náměstí Míru. Podzemní chodby vyhloubené našimi 

předky si během jednoho dne přišlo prohlédnout 881 lidí. Pod tímto domem se 

nachází druhý nejrozsáhlejší podzemní komplex chodeb na Mělníku. 

V nejhlubším patře tvoří labyrint chodeb dokonce i uzavřený samostatný okruh. 
 

             
 

                                                Plánek sklepení pod čp. 134 v Palackého ulici     Plánek chodeb pod domem čp. 10 „U Zlatého beránka“       

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



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

Zasazení památného stromu svobody  
 

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek si připomněl výročí 30 let od revolučních změn, které se udály v listopadových dnech v roce 

1989. V neděli 17. listopadu 2019 v 10 hodin jsme zasadili památný strom jírovec maďal (kaštan) v Jungmannových sadech v Mělníku.  
 

       
 

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

Stopy svobody  
 

Ve Svatováclavské ulici se v měsíci listopadu konal streetartový projekt „Stopy 

svobody“. Přímo na dlažbě bylo nalepeno 30 stop. Každá stopa reprezentovala jednu 

osobnost spojenou s Mělníkem a významnou událost, která se odehrála v posledních 

30 letech. Jedna stopa byla věnovaná i našemu spolku a jeho zakladatelce.  
 
 

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

Spolek v roce 2019 vydal 
 

Mělnický kronikář a předseda spolku Martin Klihavec nakreslil a zhotovil dvě 

nové papírové vystřihovánky. Jedná se o model věže chrámu sv. Petra a Pavla 

v měřítku 1:200 a model kostelíčka sv. Ducha a Božího hrobu, který stojí na 

viniční hoře v Liběchově. Tuto vystřihovánku v měřítku 1:150 vydal náš spolek 

ve spolupráci se spolkem pro záchranu kostelíčka – Liběchov sobě. Prodej 

modelu byl slavnostně zahájen v sobotu 14. září 2019 v Liběchově v rámci 

programu Dnů evropského dědictví.  
 

V roce 2019 uplynulo 150 let od postavení cukrovaru na Mělníku. K tomuto významnému výročí nechal Mělnický osvětový 

a okrašlovací spolek vyrobit upomínkové předměty – homole cukru. Homole byly na zakázku ručně vyrobené přímo v mělnickém 

cukrovaru. Menší homole jsou vysoké 10 cm a obal byl vyhotoven ve dvou dalších barevných variantách. Pro velký zájem sběratelů 

i mělnických obyvatel jsme nechali vyrobit i větší homole, které jsou vysoké 17 centimetrů.   

 

     
 

Před koncem roku jsme vydali tři nové mělnické vánoční pohlednice. Na jedné je zobrazen vánoční strom, 

který zdobil v minulém roce mělnické náměstí Míru. Na druhé pohlednici je fotografie dřevěného betlému, 

který stává v posledních letech pod tímto vánočním stromem. A na třetí je nádherný odraz budovy radnice ve 

skleněné vánoční ozdobě. Autorem všech tří snímků je známý mělnický fotograf Jiří Čermák. Při příležitosti 

zasazení památného stromu jsme nechali vyrobit pohlednici, na které je zobrazena pamětní destička informující o této události.  
 

         
 

 Na konci roku nechal spolek vytisknout 2 kapesní kalendáříky na rok 2020.                               Novoročenka spolku     

 
Všechny homole, vystřihovánky a pohlednice, které náš spolek vydal jsou v prodeji v mělnickém  Turistickém informačním centru. 

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

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

Výroční zpráva Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku za rok 2019  Texty a grafické zpracování: Martin Klihavec, předseda. 

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


