
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020  

KRÁLOVÉMĚSTECKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK vznikl jako dobrovolný spolek občanů 

a příznivců Městce Králové, aby zveleboval veřejný prostor pro lepší život nás všech. Nava-

zuje na přerušenou tradici českých spolků okrašlovacích, zalesňovacích a pro ochranu do-

moviny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Původní spolek v Městci Králové byl založen 

v r. 1881 a v roce 1922 měl 55 členů.  

Novodobý Královéměstecký okrašlovací spolek byl založen 16. 7. 2015, aby usiloval 

o ochranu přírody a krajiny, obnovoval a udržoval místní tradice, obohacoval společenský 

život a podílel se na vyhledávání historických dat o slavných rodácích Městce Králové. Ke 

konci roku 2020 má KOS 20 členů. Nutno dodat, že ne všichni z nich jsou občany Městce 

Králové, což samozřejmě vůbec nevadí. 

Rok 2020 byl mimořádný. Téměř každý aspekt našich životů i celé společnosti ovlivnila pande-

mie virového onemocnění COVID-19. Nejprve na jaře jako velká neznámá, na podzim se sku-

tečnými dopady na zdraví a životy našich spoluobčanů, přátel a rodinných příslušníků. Nouzo-

vý stav vyhlášený vládou ČR (na jaře a pak opět od října do konce roku) a řada omezení běž-

ných činností samozřejmě významně proměnily plán spolkové činnosti vytyčený na začátku 

roku 2020. Bohužel jsme nemohli uspořádat akci plánovanou na květen pod názvem Restau-

rant Day, divadelní představení Slaměný klobouk či podzimní koncert. Ano, představovali 

jsme si to všechno jinak. Rozhodně jsme ale nezaháleli. Naopak jsme síly nasměrovali i pro 

nás zcela novým směrem – a to na pomoc spoluobčanům. Rok 2020 nás tedy naučil něčemu 

novému – že okrašlovat a zvelebovat se dají nejen historická místa, přírodní prostory, ale také 

mezilidské vztahy. A to je pro pětileté výročí novodobé historie spolku docela pěkné zjištění.      

Děkujeme všem členům, příznivcům a dobrovolníkům za čas a energii, kterou společným 

akcím věnují. 

 

 

      MUDr. Alžběta Chrzová 

předsedkyně Královéměsteckého okrašlovacího spolku 



AKCE USPOŘÁDANÉ V ROCE 2020 

Kniha „Městec Králové - Jak šel čas…“ 

1. 2. 2020 – tradiční vycházka u příležitosti Světového dne mokřadů 

1. 2. 2020 – 30. 9. 2020 – Fotosoutěž „Městec okem objektivu“ 

Tradiční procházka tentokrát vedla ze severovýchodního cípu 

Městce Králové – od „uhelných skladů“ směrem k Máchovu 

jezírku a Kartouzskému rybníku, kde proběhla ukázka měření 

čistoty vody a také toho, co je doupný strom. U Továrenských 

rybníků na účastníky vycházky čekal názorný odchyt 

a kroužkování ptáků. Zasvěcený výklad pro 24 účastní-

ků vycházky zajistil čestný KOSák Vlasta Osoba.  

Z podnětu našeho aktivního člena Zdeňka Suchánka vznikla 

k retrospektivní výstavě fotografií „Městec Králové, jak šel 

čas…“ (součást vzpomínkového dne 30 let SVOBODY) na za-

čátku roku 2020 stejnojmenná kniha. Fotografie zachycují 

proměny Městce Králové během téměř 120 let. Některé staré 

pohlednice  pochází až z r. 1900. Jejich novější „kopie“ vznikly 

nejprve v roce 2001 (autor – Jiří Vaverka) a nejnovější pak 

pochází z října 2019 (autor – Zdeněk Suchánek). Až v těsné 

blízkosti vynikne, co dokáže s jedním místem proměna v ča-

se… Kniha byla v prodeji v lednu 2020. 

Možná se to někdy na první pohled nezdá, ale Městec je docela fotogenický. A protože víme, že mnoho z vás 

rádo a dobře fotí, vyhlásili jsme na začátku února fotografickou soutěž. Zadání bylo velmi prosté – cokoliv, co 

souvisí s Městcem Králové. Původně plánovaná výstava všech fotografií se bohužel uskutečnit nemohla, a tak 

jsme fotografie pustili alespoň do virtuální světa Facebooku, kde proběhlo od 14. do 21. října veřejné hlaso-

vání. Soutěže se zúčastnilo 14 autorů se 41 fotografiemi.  

Z prvních 13 umístěných fotografií vznikl KOSí kalendář pro rok 2021 (první tři umístěné fotografie níže 

v pořadí zleva: 1. až 3. místo - 1. a 2. Radek Holý, 3. Věra Michlová).  



9. 3. 2020 – autorské čtení: Michal Vrba - Kolem Jakuba 

Do místního kina Biásek jsme pozvali novobydžovského spiso-

vatele Michala Vrbu, aby v rámci autorského čtení přečetl ze 

své nové knihy „Kolem Jakuba“ (2019). Ta se skládá z pěti his-

torických povídek, které se dějově váží k nedalekému rybníku 

Jakub, a jedna se dokonce odehrává přímo v Městci Králové. 

Poutavé ukázky a následnou besedu vyslechlo téměř 60 hos-

tů. Kniha, kterou autor na místě zájemcům podepisoval, získa-

la nominaci Magnesia Litera pro rok 2020. 

Březen – MĚSTEC SOBĚ  

Do 31. 10. 2020 – Naše Jiráskova stezka  

Na jaře nám rychle došlo, že divadla a další akce budeme muset na nějaký ten čas oželet a je třeba realizovat 

se jinak. 18. března schválila vláda ČR povinné nošení roušek, a protože na trhu byl 

roušek kritický nedostatek, připojili jsme se spolu se skauty do organi-

zovaného šití a distribuce roušek pro naše spoluobčany. Postupně se 

zapojilo 15 švadlenek a další dobrovolníci pomáhali 

s převozem materiálu apod. Několika starším spolu-

občanům jsme pomohli se zařizováním nákupu po-

travin a léků. Během zhruba 10 jarních týdnů takto 

bylo ušito a distribuováno téměř 3000 roušek. Mimo 

jiné třeba i formou „rouškovníku“ před Lékárnou BE-

NU. 

Také v roce 2020 pokračoval projekt revitalizace a zkrášlování Jiráskovy stezky, který byl v roce 2019 podpo-

řen grantem z Nadace České spořitelny. Čerpání grantu bylo po dohodě s nadací prodlouženo do 

31. 10. 2020. Na stezce přibyly nové prvky: dřevěné stoly a lavice k posezení – na začátku stezky a na konci 

u lesa, bylinková zahrádka u lesa, ze které už se sklidila první úroda, a panoramatická vyhlídka, díky které za 

dobré viditelnosti na horizontu spolehlivě poznáte nejen Sněžku, ale hned dalších dvacet vrcholů. V červnu 

dostal nejvíce zanedbaný stometrový úsek v přední části stezky zbrusu nový kabát, takže ani v podzimních 

plískanicích hned nezapadnete do bahna. Poslední říjnový víkend se v rámci akce adopce stromů podařilo 

nasadit 14 nových ovocných stromů. Adoptivní rodiče si svůj strom nejen zaplatili, ale také sami zasadili. 

V závěru roku byly usazeny tři informační panely, které se zkraje roku 2021 dočkají také zajímavého obsahu. 

Podrobné mapování průběhu projektu včetně fotografií je k dispozici na www.nasestezka.cz. Zkrášlování 

stezky podpořilo finančně také město Městec Králové a svou prací desítky dobrovolníků.  



2. 8. 2020 – Česko jde na piknik  

19. 9. 2020 – Ukliďme Česko  

28. 10. a 17. 11. 2020 – netradiční oslavy  

Spolu s místními skauty jsme se připojili do celorepublikové akce „Česko jde spolu na piknik“. Její smysl spočí-

val v dosažení co největšího počtu míst, kde se ve stejný čas koná piknik, tedy venkovní akce s občerstvením. 

A protože jsme dostali pořadové číslo 10, vytvořili jsme poblíž našeho piknikového stanoviště na Jiráskově 

stezce desítku z lidských těl. Kromě toho se jedlo, pilo a besedovalo. V rámci akce byla rovněž pokřtěna nově 

instalovaná panoramatická vyhlídka, ze které lze dobře rozpoznat přes dvacet vrcholků na horizontu.  

V omezeném počtu, ale přece jsme spolu se skauty přispěli do podzimní části celore-

publikové akce „Ukliďme Česko“. Vyčistili jsme okolí skautské chaty, koupaliště, Háj-

ku, prostor kolem hřbitova a Jiráskovu stezku, včetně cesty v lese. Několik pytlů 

s odpadem budiž důkazem o „pokladech“, které jsme našli – nejen PET lahve, ple-

chovky a papíry, ale taky třeba injekční stříkačky.   

Není-li možné slavit výročí republiky a sametové revoluce společně, třeba koncertem, je 

třeba hledat jiné způsoby. Kdo chtěl, mohl si 28. října udělat procházku ke studánce 

sv. Markéty, kde čekalo malé překvapení nejen od nás, 

ale i od studánky. Ve studánce byla voda, dokonce tolik 

vody, že ze studánky i vytékala (to se moc často nevidí). 

Dárek, který si výletníci mohli odnést, bylo srdíčko 

s bylinkami z Jiráskovy stezky. A zdalipak jste si zazpíva-

li českou státní hymnu?  

17. listopadu jsme pak na pěší zóně nabídli městeckým možnost zapálit si 

svíčku a přidat ji do hořícího srdce. Při loňských kulatých oslavách totiž 

vzniklo srdce na závěr celodenního akce zcela spontánně, a tak jsme se tímto nápadem nechali inspirovat. Na 

pěší zóně se opět rozdávala bylinková srdíčka a prodával se KOSí kalendář „Městec okem objektivu“. 

DĚKUJEME DÁRCŮM! 

Ladislav Kvasnička, Radek Majerčin, Jitka, Věra Michlová,  

Martin Herčík, Monika Maliová, Eva Mrázková, Zubařství s.r.o., 

Pavel Minařík, Valtr Kolban, Jan Cadílek, Lukáš Velechovský, 

Lukáš Novotnuý, Chrzovi, Tomáš Drobík, Pařízkovi, Petr Kolář, 

Marie Šnáblová, Olga Eliášová, Dita Daňková, Ondřej Sobota, 

David Schneider 

Část akcí se mohla uskutečnit také díky dotaci města Městec Králové. Finanční prostředky byly řádně vyúčtovány 

a schváleny odborem vnitřní kontroly.  


