
činnost v roce 2011 



Procesí směřující z kostela sv. Petra 

a Pavla do kostela Nejsvětější 

Trojice na Chloumku, kde se koná 

mše. 

Zastávky se konají v místech, kde 

býval křížek na křižovatce ulic 

Dobrovského a Chloumecké 

a u sochy sv. Jana Nepomuckého. 



Svatotrojická pouť je poutí 

koláčovou, které nám dodává téměř 

chloumecké pekařství pana Václava 

Nováka. K názvu pouti se hodí 

jméno perníkářky Radky Koláčné. 



Košíkář Petr Král se na Mělníku snaží 

oživit kdysi zde tradiční řemeslo 

Obrázky, šperky, 

oděvy, paličkovaná 

krajka a další 

výrobky řemeslníků 

patří k jarmarku na 

pouti. 



Chloumek 

hostinec U České koruny 

Divadlo Drak Hradec Králové 

Černošská pohádka 

grant města Mělníka 10.000 Kč 



 POŘÁDÁNY MOOS, LOKÁLNÍM GARANTEM  

VE SPOLUPRÁCI 
S MĚSTEM MĚLNÍK, O. S. PILGRIM, 

REGIONÁLNÍM MUZEEM MĚLNÍK, SOA PRAHA – SOKA MĚLNÍK, 

ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ - PROBOŠTSTVÍM MĚLNÍK, 

FARNÍM SBOREM ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 

A MĚLNICKÝMI ZVONÍKY, 

LOBKOWICZ VINAŘSTVÍM MĚLNÍK, 

ČZU PRAHA – VINAŘSKÝM STŘEDISKEM MĚLNÍK 

A ALEXANDREM ONISHENKEM 

VE DNECH 8. – 11. ZÁŘÍ 2011 

 

 TÉMA:  

PAMÁTKY – TVŮRCI PANORAMATU NAŠICH MĚST A MĚSTEČEK 



spolupráce s malířem Alexandrem Onishenkem a Galerií Jakubská v Praze 



kaple sv. Jana Nepomuckého na Chloumku, kde má ateliér Alexandr 

Onishenko, představitel nového impresionismu 



Z tvorby Alexandra Onishenka 



z Dykovy vyhlídky  

u kaple sv. Jana Nepomuckého 



S Alexandrem Onishenkem na Dykově vyhlídce 



spolupráce s mělnickými zvoníky 

(12. září – den sv. Quida, patrona zvoníků) 



ve vinařství Bettiny Lobkowicz v Rybářích 



ve vinařství ČZU v Praze v bývalém kartuziánském lisu  na Chloumku 



spolupráce s o. s. Pilgrim, o. s. Pšovka, o. s. Drobné památky severních Čech 

– představení projektu Máchovy poutnické cesty PhDr. Jiřím Zemánkem 

jeden z návrhů loga cesty od 

ak. soch.  Petra Císařovského 



František Černický se svými svěřenci v malém sále muzea na Setkání X, 

tentokrát s jubilanty kraje,  24. 11. 2011 



Benefiční koncert 15. 5. 2011 
Cyklus chrámových koncertů Mělník 

2011 (17. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10.) 
Varhanní půlhodinka 15. 12. 2011 
Prodej Vína pro varhany z vinařství 

Bettiny Lobkowicz 
 

stav na účtech k 31. 12. 2011 
RB: 3,197.188 Kč 
KB: 122.337 Kč 



ČEZ a. s. – koncert (40.000 Kč) 

Psalterium – varhany (100.000 Kč) 

SlotGame a. s. – koncert (10.000 Kč) 

 

Na rok 2012 podány žádosti: 

Nadace ČEZ – varhany (nevyhověno) 

MK ČR / PZAD – kostel (vyhověno) 

Středočeský kraj – kostel (nevyhověno) 



Aleš Bárta a Lívia Ághová 

Poděkování dárcům 

P. J. Zyzak , Dr.  C. Mikeš 



Na mělnické radnici přijal hosty 

– podporovatele projektu 

obnovy varhan MVDr. Ctirad 

Mikeš, starosta města 



I. Němcová a varhaník F. Šťastný 



Plánovaná výstavba na náměstí Karla IV. 

město Mělník ukončilo spolupráci  

s potenciálním investorem, který nedoložil 

ekonomickou rozvahu 

Parkoviště vedle kina SOKOL 

od záměru, který nepovoloval územní plán 

MPZ Mělník, město ustoupilo 



MěÚ Mělník – odbor výstavby a rozvoje 

nevyhověl naší žádosti s odůvodněním, že 

stanovy spolku dostatečně neprokazují 

opodstatněnost požadavku 

MěÚ Mělník – odbor životního prostředí 

na naši žádost vůbec neodpověděl, 

neobesílá nás v případě kácení veřejné 

zeleně 



 Za spolek jsou členkami Mgr. Renata Špačková a PhDr. 

Ilona Němcová. 

 Komise byla za nového vedení města sloučena s komisí 

stavební. 

 Na zasedání komise byly projednávány především 

převody a prodeje pozemků v majetku města, problémy 

MPZ se na pořad jednání vůbec nedostaly – pouze na 

naše upozornění (viz stanoviska spolku na 

www.moosmelnik.cz) 

 Komise pro regeneraci existovala pouze de iure, nikoli 

de facto, proto jsme podaly návrh na její osamostatnění, 

což se na počátku roku 2012 uskutečnilo, avšak komise 

se zatím nesešla. 



Zasedací místnost MěÚ Mělník, 22. 3. 2012 
 
Připravila:  Mgr. Renata Špačková 
 
Foto:    ing. Jiří Čermák 
   Mgr. Aida Líhová-Legnerová 
   Martin Klihavec 
Kresby:  Mgr. Aida Líhová-Legnerová 
   Alexandr Onishenko 
Obrazy:  Alexandr Onishenko 


