Přehled činnosti za rok 2004
Mělnický osvětový a okrašlovací spolek byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR dne
2. července 2004. Jeho základní cíl je uveden ve stanovách Spolku (§ 1, odst. 1) – chce
„aktivně osvětově působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme
a za které máme spoluzodpovědnost. Spolek chce šířit pochopení pro ochranu historických
památek jako jednoho ze zdrojů poznání minulosti a duchovního obohacení přítomnosti, chce
napomáhat jejich obnově“.
Dosud Spolek zastupoval přípravný výbor ve složení: PhDr. Ilona Němcová - zmocněnec
členů přípravného výboru, Mgr. Renata Špačková, František Černický, Mgr. František Purš.
Počet členů k 24. 2. 2005: 54
Spolek se podílel na organizaci následujících akcí:
znovuotevření obnoveného kostela sv. Vavřince v Mělníku – Pšovce
Den pro věž v rámci Dnů evropského dědictví
(zpřístupnění věže kostela sv. Petra a Pavla, zpřístupnění mělnických
kostelů, výstava fotografií z věže kostela, jarmark tradičních řemesel,
vystoupení mladých hudebníků)
Místa známá i neznámá aneb hudebně literární putování po významných kulturně
historických objektech Mělnicka:
3. 10.
kostel sv. Vavřince
24. 10.
Zámek Mělník (koncertní sál)
15. 8.
11. 9.

Spolupracující subjekty: Město Mělník, Římskokatolická farnost – Proboštství Mělník,
Římskokatolická farnost Mělník – Pšovka (P. Jan Jucha MS), Zámek Mělník (Bettina a Jiří
Lobkowiczovi), p. František Šťastný, pí Soňa Svobodová, Divadlo – Hudba – Poezie,
Regionální muzeum Mělník, Rhiannon, TenSing Mělník.
V srpnu roku 2004 Spolek vydal Občasník mělnický, kterým se představil a podal
základní informaci o připravovaných akcích. Vedle toho obsahoval článek o pozdně gotické
věži kostela sv. Petra a Pavla v souvislosti s pozváním na Den pro věž.
Spolek vydal šest druhů pohlednic (2 – kostel sv. Vavřince; 2 – záběry z věže kostela sv.
Petra a Pavla, 2 – betlém kostela sv. Petra a Pavla), přání, obrázek s Pannou Marií Potěšující
(kostel sv. Vavřince).
Spolek má webové stránky: www.moosmelnik.cz.
Dvakrát se spolek obrátil na vedení města se svými připomínkami. Poprvé to bylo
v souvislosti s udělováním Cen města Mělník při příležitosti 730. výročí města. Druhý se
týkal vybudování parkoviště v Čertovské ulici v těsné návaznosti na prostor obnoveného
kostela sv. Vavřince, který je součástí rozsáhlého památkově chráněného areálu bývalého
augustiniánského kláštera. Tato záležitost ještě není uzavřena, zástupci spolku se zúčastnili
dvakrát jednání na radnici i setkání občanů se starostou města. Dosud nebylo dosaženo
pozitivního výsledku a Spolek chce dále pokračovat ve snaze dosáhnout takové úpravy okolí
kostela sv. Vavřince, která bude odpovídat jeho významu.
Spolek navázal kontakt se spolky: Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska, Občanské
sdružení Drobné památky severních Čech, Lapis refugii – Sdružení pro kolínský zámek,
Občanské sdružení Zahrada.
Renata Špačková

