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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 2016 má 8 členů. 
 

Královéměstecký okrašlovací spolek uspořádal v roce 2016 následující akce: 
 
V únoru 2016 jsme odebrali ze dvou památných stromů Královéměstecka štěpy 
a uložili je v genovém fondu památných stromů Dendrologické zahrady v Průhonicích. 
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V městském kině jsme v březnu uspořádali přednášku pro veřejnost o předním ornitologovi 
a přírodovědci, rodáku z Městce Králové - Karlu Kněžourkovi. 

 
 

16.4.2016 - V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko jsme uspořádali úklid Městce 
Králové. Přes nepřízeň počasí, dorazilo velké množství účastníků, kteří nasbírali přes 30 
pytlů odpadu. 
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25.4.2016 - Pro žáky 
základní školy jsme ve 
spolupráci s Českou 
ornitologickou společností 
v rámci projektu „Rorýsí 
škola“ uspořádali ukázku 
kroužkování ptáků 
u Dlouhopolského rybníka. 
Žáci se seznámili se 
zařízením na měření 
průhlednosti vody (Secciho 
deska). 
 

18.5.2016 - 
Pokračujeme 
ve výrobě ptačích 
budek pro běžné 
i vzácné druhy 
ptáků a podílíme se 
na monitoringu jejich 
výskytu na 
Královéměstecku. 

10.6.2016 - Iniciovali jsme 
setkání s akademickou 
sochařkou paní Dagmar 
Štěpánkovou v Hořicích  
a požádali ji o zpracování 
návrhu uměleckého 
monumentu. 
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V říjnu jsme zorganizovali přírodovědnou vycházku pro veřejnost. Po trase vycházky měli 
účastníci možnost se seznámit s místními rodáky, historií a přírodou soutěžní formou. Na konci 
vycházky jsme pouštěli draky, opékali brambory a kroužkovali ptáky.  

 

    

 

 

Nadále pokračujeme ve vyhledávání archivních informací o městeckých rodácích. Jejich 
život a dílo jsme přiblížili vydáním informačního letáku, který bude pro veřejnost k dispozici 
na městském úřadě a knihovně. 
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Pro rok 2017 jsme vydali nástěnný kalendář k jubilejnímu výročí narození 

královéměsteckého rodáka Karla Kněžourka. 

 

 

 

Výše uvedené akce se uskutečnili díky laskavé dotaci Města Městec Králové, finance byly řádně 
vyúčtovány a schváleny odborem vnitřní kontroly. 


