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Nové letáčky – Mělnické věže a sochy  
 

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek 
vydal dva nové letáčky. Jeden letáček 
seznámí nejen místní obyvatele, ale i ná-
vštěvníky našeho města se 40 věžemi nebo 
věžičkami, které se na území Mělníka 
nacházejí. Všech 40 fotografií je doplněno 
i o informaci, kde se která věž nebo věžička 
nachází. Druhý letáček zobrazuje 43 soch, 
sousoší nebo drobných plastik, které lze na 
Mělníku najít a spatřit, protože se nacházejí 
buď přímo na veřejných prostranstvích nebo 

jsou v budovách a areálech, které jsou za jistých podmínek veřejnosti přístupné. Součástí obou letáčků je i mapka, na které je označena 
přibližná poloha jednotlivých objektů. Autorem obou letáčků je předseda našeho spolku Martin Klihavec. Vydání letáčků finančně 
podpořilo Město Mělník. Děkujeme. Letáčky jsou zdarma k dispozici v mělnickém Turistickém informačním centru v ulici Legionářů.  
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Nové mělnické odznaky  
 

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek vydal na konci roku 2022 nové odznaky. Jedná se o klasické kovové odznaky. Jedním z nich 
je tvar lahve (nebo demižonu). Odznak byl vydán v pěti různých barvách: bílá, červená, zelená, modrá a černá. Rozměr odznáčku je 
2,5 x 1,3 cm a je vyhotoven jako zapichovací s jehlou. Prodává se za cenu 50,- Kč.  

Dále nechal spolek zhotovit kovový odznak ve tvaru hroznu vína, doplněného listem vinné révy a nápisem Mělník na barevném poli. 
I zde vzniklo pět barevných variant: bílá, žlutá, červená, zelená a modrá. Rozměr odznaku je 2 x 3 cm. Prodejní cena tohoto odznaku je 
65,- Kč. Všechny odznaky, které spolek vydal jsou k dostání pouze v mělnickém Turistickém informačním centru v ulici Legionářů.  
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                          Novoročenka spolku                                                       Kapesní kalendářík vydaný na konci roku 2022 
 

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

O činnosti našeho spolku se pochvalně zmínil Mgr. Lukáš Snopek ve sborníku „Confluens č. 12“, který vyšel na začátku letošního roku.   
 

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

 

Sídlo spolku: Na Vyhlídce 18/2, 276 01 Mělník. Kontakt: moosmelnik@seznam.cz, www.moosmelnik.cz.  
Spolek byl založen 2. července 2004 a v současnosti má 32 členů.  
Předsedou je Martin Klihavec, místopředsedkyní Mgr. Aida Líhová Legnerová, členkou rady Jana Šebestová.  
Internetové stránky spolku spravuje a aktualizuje Tomáš Vlček. O facebook spolku se stará Martin Klihavec.  
V roce 2022 činnost spolku finančně podpořilo město Mělník. Děkujeme.  
 

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

 

Výroční zpráva Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku za rok 2022  Texty a grafické zpracování: Martin Klihavec, předseda. 
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