Královéměstecký okrašlovací spolek vznikl jako dobrovolný spolek občanů a příznivců
Městce Králové, aby zveleboval veřejný prostor pro lepší život nás všech. Navazujeme
na přerušenou tradici Českých spolků okrašlovacích, zalesňovacích a pro ochranu
domoviny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Původní Spolek v Městci Králové byl
založen r. 1881 a v roce 1912 měl 55 aktivních členů.
Královéměstecký okrašlovací spolek z.s. byl založen 16.7.2015, aby usiloval o ochranu
přírody a krajiny, obnovoval a udržoval místní tradice a podílel se na vyhledávání
historických dat o slavných rodácích Městce Králové. Ke konci roku 2015 má 7 členů.

Od svého založení uspořádal spolek v druhé polovině roku 2015 následující akce:
V červenci 2015
jsme vyhlásili výtvarnou
soutěž pro občany
Městce Králové
o nejkrásněji
vyzdobenou popelnici.
Účastníci byli pozváni
na vyhlášení výsledků
v rámci tradičního
rozsvícení vánočního
stromku. Nejlepší
výtvarník obdržel jako
odměnu částku
na celoroční svoz své
popelnice a všichni
obdrželi drobnou
odměnu za účast
v soutěži.
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V různých archívech a knihovnách České republiky jsme v rámci badatelské činnosti
vyhledali faktografické údaje a kroniky městeckého rodáka Karla Kněžourka. Dohledali jsme
na 400 autorských prací a článků publikovaných v tehdejších přírodovědných časopisech
Rakouska-Uherska. Tyto materiály jsme roztřídili a uspořádali, aby byly připraveny jako
podklady pro další využití. Pro Město Městec Králové jsme zajistili ojedinělý dvoudílný Velký
přírodopis ptáků z roku 1912. Podařilo se nám dohledat přímého potomka Karla Kněžourka
pravnuka pana Jana Hrdinu, který přijal naše pozvání na slavnostní odhalení pamětní
desky.
V rámci pátého ročníku celostátní
soutěže neziskového sdružení
Arnika „Alej roku 2015“ jsme
nominovali Kaštanovou alej
u skautské klubovny. Do soutěže
bylo nominováno přes šedesát
alejí v České republice. Díky
aktivnímu přístupu městeckých
občanů alej získala 66 hlasů a
umístila se v první polovině
zúčastněných.

Vyvěsili jsme na vhodných stanovištích v Městci Králové ptačí budky pro silně ohrožené
(sova pálená) i běžné druhy ptáků (sýkora koňadra, sýkora modřinka). Zvyšujeme tak
hnízdní příležitosti vzácných i běžných druhů pro zajištění biodiverzity našeho města a okolí.
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Na opuštěném
hřbitůvku
v Markovicích
u Žleb se nám
podařilo objevit
místo posledního
odpočinku
městeckého rodáka
Karla Kněžourka
a jeho manželky
Marie.
Zarostlý hrob jsme
vyčistili a památku
Karla Kněžourka si
připomněli
zapálením svíčky a
položením věnce.
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K uctění památky a připomenutí výročí úmrtí významného městeckého rodáka Karla
Kněžourka jsme zajistili výrobu, montáž a následné odhalení pamětní desky na místě jeho
tehdejšího rodného domku. 3.11.2015 jsme tak přiblížili veřejnosti tuto slavnou osobnost české
ornitologie a připomenuli její odkaz pro dnešní dobu. Prostřednictvím tisku se o tomto
opomíjeném městeckém rodákovi dozvěděla více i veřejnost mimo Městec Králové. U této
příležitosti jsme vydali kapesní kalendáře pro rok 2016 s portrétem Karla Kněžourka.
Vytvořili jsme v rámci celosvětové hry Geocaching schránku s údaji o městeckém
rodákovi Karlu Kněžourkovi. Za čtvrt roku své existence ji navštívilo 49 účastníků a
dozvědělo se tak o životě a díle slavného ornitologa.

Inspirovali jsme Základní školu, aby v rámci rekonstrukce obvodového pláště budovy,
vytvořila hnízdní příležitosti pro ohrožený druh rorýse obecného. Vyvěšením rorýsích budek
získala škola titul „Rorýsí škola“ udělovaný Českou ornitologickou společností a stala se tak
jednou ze 35 škol, které se v České republice aktivně zapojili do ochrany tohoto ohroženého
ptačího druhu.
Výše uvedené akce se uskutečnili díky laskavé dotaci Města Městec Králové, finance byly řádně
vyúčtovány a schváleny odborem vnitřní kontroly.
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