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 2018 má 15 členů.

Královéměstecký okrašlovací spolek uspořádal v roce 2018 následující akce:

3.2. 2018 - uspořádali jsme vycházku
pro veřejnost k příležitosti Světového
dni mokřadů ve spolupráci s Českou
ornitologickou společností. Vydali jsme
se z Městce Králové do lesa Holička,
kde se původně mokřady nacházely.
V průběhu
vycházky
proběhla
tematická přednáška o mokřadech a
na závěr ukázka kroužkování ptáků.
-foto Petr Junek

7. a 14.4. 2018 - V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko jsme uspořádali úklid
Městce Králové a okolí Vinic. Počasí nám přálo a během dopoledne jsme za hojné
účasti členů i dobrovolníků nasbírali přes 20 pytlů odpadu.
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26.5. 2018 - uspořádali jsme botanickou exkurzi pro bezmála třicet účastníků do významné
přírodní památky Žehuňsko - Báň poblíž obce Hradčany. Pozorovali jsme vzácné druhy
rostlin a živočichů s odborným výkladem manželů Ireny a Oldřicha Formanových.

28.6. 2018 - jsme realizovali zastřešení
lesní studánky v lese Holička. Vyčistili
jsme okolí studánky a na obě strany
studánky umístili dřevené lavice.
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15.7. 2018 - uspořádali jsme pouťovou
procházku z vršku Kostelíček k obnovené lesní
studánce v lese Holička. Počasí nám přálo,
během putování ke studánce jsme zazpívali
v doprovodu
opočnického
pěveckého
souboru.. Studánku pokřtil náš milý pan farář
jménem patronky Městce Králové na
studánku sv. Markéty. Příjemné odpoledne
s krásnými
písničkami
a
výborným
občerstvením si všichni přítomní velice užili.

12.8. 2018 - podnikli jsme výpravu do obce
Poušť, kde jsme se během příjemného setkání
s panem doktorem Česákem, dozvěděli mnoho
zajímavých informací o historii regionu a
rodině Josefa Otakara Štěrby.

.
21.9. 2018 - zorganizovali jsme představení
divadelního souboru Hálek Nymburk Slunce
seno jahody a pár facek, které mělo u
veřejnosti pozitivní ohlas.
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22.9. 2018 vysekali jsme a
vyčistili část lesní
louky v lokalitě
Holička, kde se
vyskytují
chráněné druhy
rostlin.
Tímto
zásahem
jsem
podpořili
jejich růst v další
vegetační
sezóně..

27.10. 2018 - společně s obcí Opočnice jsme u studánky sv. Markéty v lokalitě Holička
vysadili dvě lípy ke stoletému výročí naší republiky.

3.11. 2018 - zorganizovali jsme divadelní
představení Norma Forstera Naostro,

část uvedených akcí se uskutečnilo díky laskavé dotaci Města Městec Králové, finance byly řádněvyúčtovány a schváleny
odborem vnitřní kontroly.
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