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Soutěž zpravodajů Rychnovska 2011 již podruhé

Dagmar Honsnejmanová

Vydávání zpráv o činnosti obcí neboli obecní zpravodaje mají u nás na Rychnovsku již dlouhou tradici. Díky 

technickému pokroku, počítačovému vybavení a hlavně internetu počet obecních zpravodajů stále roste. V Mokrém zpravodaj 

vydáváme již od roku 2006. Není to relativně dlouhá doba, ale za těch pár let i náš zpravodaj doznal významného pokroku.

Zpravodaj je takovou živou kronikou obce. Někde ho vydávají barevný, někde jen černobílý, někde každý měsíc, jinde 

4x ročně nebo zcela nepravidelně, obsah však bývá hodně podobný. Obecní zpravodaj má za úkol především informovat 

občany o hospodaření obce, o jejích záměrech, ale také o kulturním a společenském životě. A to je to, co dělá zpravodaj 

čtivým. Ne jen strohé finanční informace.

            Dalo by se říct, že v současné době probíhá rozkvět obecních zpravodajů a záměrem jejich vydavatelů je občany nejen 

seznámit s řádným chodem obce, ale také občany pobavit, potěšit, vrátit je do historie, pozvat na zajímavou akci apod. Obecní 

zpravodaje jsou pěkné i na pohled, grafické počítačové programy skýtají v současné době téměř nevyčerpatelné možnosti a 

jejich tvůrci si s některými opravdu vyhrají.

            Obsah zpravodajů bývá velmi pestrý a záleží na fantazii i možnostech vydavatele, co všechno se v něm objeví. 

Základem jsou informace obce a obecního úřadu, rozpočet obce, usnesení zastupitelstva, důležité majetkové záměry a 

zpravidla nechybí úvodní proslov starosty nebo některého ze zastupitelů. Dále zde najdeme kulturní a sportovní činnost obce, 

různých spolků, místní knihovny, hasičů nebo fotbalistů, mateřské nebo základní školy, pozvánky na akce v obci i okolí. Dále 

jsou to oblíbené články z kroniky obce, rozhovory se zajímavými lidmi. Do zpravodaje patří také inzerce a nabídky místních 

podnikatelů, zajímavosti z blízkého okolí a také třeba dětská stránka plná hádanek nebo křížovek.

            To vše se snažíme vkládat i do našeho Mokerského zpravodaje, ale pokud člověk chce, aby byl zajímavý, originální a 

čtenáři oblíbený, je potřeba hledat zajímavé informace, občas požádat spoluobčany o příspěvek nebo aspoň nějaký nápad. 

Není to jednoduché. Snad proto mne napadlo uspořádat soutěž nesoutěž místních zpravodajů, aby všichni jejich tvůrci, kteří 

se tvorbou zpravodajů zabývají, mohli nakouknout i jinde a trochu se inspirovat.

Od nápadu k akci nebylo daleko, a tak jsem velmi brzy sehnala lidi, kterým se nápad zalíbil a šli do toho se mnou. 

Cílem této soutěže však nebylo vybrat nejlepší zpravodaj, protože to ani není možné a všichni nemají stejné možnosti, tj. 

finanční i personální, jej tvořit, ale především zpravodaje představit veřejnosti, že obce a města vydávají zpravodaje, které stojí 

za to číst, trochu se inspirovat, vyměnit si zkušenosti a také se jako obce setkat. A to se jistě podařilo.

V roce 2010 Knihovna u Mokřinky Mokré vyhlásila spolu s partnery Rychnovským deníkem a občanským sdružením 

ABAKUS první ročník a do soutěže se přihlásilo 33 obcí, městysů a měst. Na Rychnovsku je celkem 80 obcí. Hlavní cenu 

Rychnovského deníku získal zpravodaj Častolovice – Zdroj. Další oceněné zpravodaje: Rokytnice v O. h., Dobruška, Kostelec 

n. O., Bačetín, Borovnice, Podbřezí, Bolehošť, Deštné v O. h. a Lično. Celkem na výstavách a webu Rychnovského deníku 

hlasovalo 1 961 osob.

Ohlas na soutěž byl velký a díky němu nás oslovila knihovnice Olga Hájková z obce Veselice z regionu Moravský kras. 

Se souhlasem tuto soutěž uspořádali ve svém kraji, jedinou podmínkou bylo vystavení zpravodajů z Rychnovska a propagace 

našeho regionu. A byl o ně opravdu velký zájem.

            Druhého ročníku v letošním roce se zúčastnilo 47 obcí, tj. o 14 obcí více než ročníku prvního. Elektronickou verzi 

zpravodaje zároveň zaslalo 43 obcí. Soutěže se mohla zúčastnit každá obec, město a městys okresu Rychnov nad Kněžnou, 

která zaslala 2 ks zpravodaje (dle vlastního výběru) vydaného v roce 2011 nebo případně poslední vydané číslo.

            Výstavy zpravodajů proběhly od června do začátku září na 14 místech,  postupně v knihovnách, informačních 

centrech, obecních úřadech, na setkáních kronikářů a v redakci Rychnovského deníku. Na těchto výstavkách mohli čtenáři i 

hlasovat a této možnosti využilo 294 osob. Dále probíhalo hlasování na webu Rychnovského deníku.

Vyhodnocení se konalo 20. 9. 2011 v Mokrém a probíhalo v duchu literárním. Návštěvníky přivítala nejdříve starostka 

obce Blanka Kučerová. Slova se pak ujal recitátor Jaroslav Brendl. Recitoval ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena, a to 

básně Kytice, Vrba a na závěr Vodník. Dílo K. J. Erbena nebylo vybráno náhodou. V letošním roce uběhlo již 200 let od 

narození tohoto básníka. Název "MOKRÉ"  k recitaci těchto básní přímo vybízí. A aby vše bylo dokonalé, recitaci Vodníka si 

přišel poslechnout i živý nefalšovaný mokerský vodník Mokeráček. Recitace Jaroslava Brendla sklidila velký úspěch. Zvlášť 



Vodník byl v jeho podání opravdu nezapomenutelným zážitkem, jak o tom svědčí i poutavý článek 22. 9. 2011 v Rychovském 

deníku, z něhož citujeme: „Perličkou celého odpoledne se stal úchvatný závěr. Přímo v Mokrém, kde se vyhlašování konalo, 

zazněla Erbenova báseň Vodník. Jak příznačné... Navíc tak úchvatný přednes nikdo z přítomných nečekal. Všem běhal až 

mráz po zádech…“

Celkem bylo předáno 22 cen osmnácti obcím, a to hlavně díky mnoha sponzorům a nadšencům, kteří sami také 

vybírali ten svůj zpravodaj. Z některých můžeme jmenovat alespoň Václava Klause, prezidenta ČR, senátora Miroslava Antla, 

Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje, cestovatele Jiřího Máru a Jana Tomšíčka, námořního kapitána Petra 

Ondráčka, spisovatelku Vítězslavu Klimtovou, Josefa Lukáška a dále novináře, organizace zabývající se historií, kronikářskou 

činností atd.      

Nejvíce ocenění si odnesl Deštník obce Deštné v Orlických horách, Cenu novinářů získaly Častolovice a Bačetín. 

Ceny si odnesly také obec Pohoří, Synkov-Slemeno, Čermná nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Rokytnice v 

Orlických horách, Dobruška, Hřibiny-Ledská, Přepychy, Králova Lhota, Zdelov, Bolehošť, Borovnice, Skuhrov nad Bělou a 

Mokré.

            Během celého odpoledne si návštěvníci mohli prohlédnout všechny soutěžní zpravodaje a také zpravodaje, které nám 

na tuto výstavku zaslaly obce i ze vzdálenějších koutů naší republiky. Ze zahraničí se představily zpravodaje a tiskoviny, které 

vydává pro českou menšinu žijící na území Chorvatska Svaz Čechů v Chorvatsku a novinově-vydavatelská instituce Jednota 

se sídlem v Daruvaru. Dále také noviny Satellite 1-416 - Toronto, Ontario, Canada, noviny vydávané pro českou menšinu žijící 

v Kanadě, které otiskly i několik příspěvků Knihovny u Mokřinky v Mokrém.

K nahlédnutí byly zpravodaje z kroniky Mokré – Silvestrovská kudla z let 1927–1935, zpravodaje obce Mokré 2006–2011 a 

dále zpravodaje města Opočna z let 1987 a 1988.

            Tuto akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR v rámci grantového programu Knihovna 21. století v projektu Knihovny u 

Mokřinky „Domov je nejhezčí místo na světě“.

„Druhý ročník byl sice náročný, celá organizace trvala více než půl roku, ale velmi úspěšný a dovolím si říct, že splnil 

hlavní úkol pořadatelů, což je získat novou inspiraci, nové kontakty, navázat spolupráci a třeba i přátelství, vzájemně 

se podpořit a hlavně se setkat a pohovořit o své práci. To dokazuje účast zástupců obcí a redakcí, nejen 

vyhodnocených obcí, na slavnostním vyhodnocení v Mokrém. Jejich pochvalné názory se objevily i v návštěvní knize 

naší obce, povětšinou zakončené slovy: Těšíme se na třetí ročník! Všem patří poděkování za účast v soutěži a velká 

gratulace.“

S celou soutěží a jejím vyhodnocením se můžete seznámit na webových stránkách: www.obecmokre.cz/knihovna .

Poznámka a nabídka i knihovnám:

            Jaroslav Brendl je jedním z těch, kteří si poezii zamilovali natolik, že se snaží ji přiblížit opět široké veřejnosti tak, že si 

vytvořil svůj vlastní recitální program a navštěvuje s ním divadelní kluby, kavárny, knihovny a především školy. Projekt, kterým 

se snaží studentům přiblížit kouzlo poezie, je pro ně zároveň přípravou k maturitě. Pásmo básní zpestřuje soutěží o sedm růží, 

kdy studenti hádají jména básníků. Jeho osobní vnímání poezie je velmi procítěné a spontánní, krásně pojaté, rytmické a čas 

vymezený jeho programu uteče neskutečně rychle.

            Jaroslav Brendl v současné době nabízí pět programů: Poezie přelomu 19. a 20. století, Poezie 20. století –

meziválečná, Poezie po roce 1945, Prokletí básníci, Karel Jaromír Erben - Kytice.

Jaroslav Brendl začal recitovat již na střední škole. Od roku 2003 je členem Divadelního spolku Vojan Libice nad 

Cidlinou. Již několik let také spolupracuje se Svazem Čechů v Chorvatsku, se sídlem v Daruvaru, kam jezdí recitovat 

především českou poezii: Jiřího Wolkera, Josefa Kainara, Petra Bezruče, Jaroslava Seiferta a další české básníky. O tom, jaký 

úspěch mají tato turné, se můžeme dočíst i na stránkách Jednoty, novinově-vydavatelské instituce, která vydává a podporuje 

česky psanou literaturu v Chorvatsku. V současné době hraje Jaroslav Brendl v divadelní hře Oxygen pod režijní taktovkou 

Pavla Trávníčka v pražském divadle Broadway.

Více o jeho recitaci, divadelnictví na jeho stránkách www.ezopagency.cz .
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