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Soutěž zpravodajů Rychnovska v Mokrém

Dagmar Honsnejmanová

Knihovna u Mokřinky s Rychnovským deníkem na konci roku 2012 vyhlásily již 3. ročník soutěžní přehlídky zpravodajů 

místního regionu. Cílem celého projektu je představit zpravodaje obcí a měst co nejširší veřejnosti. Jsou v nich nejen

povinné obecní zprávy, ale především spousta zajímavých akcí, událostí a vzpomínek z historie. Stávají se tak 

inspirací pro jejich tvůrce a člověk se může, když hledá nějaký nápad, podívat třeba právě do sousední obce či města. 

Proč vymýšlet něco, co je už vymyšlené a osvědčené?

Život na Rychnovsku prezentovalo 40 zpravodajů z 26 obcí, 9 měst, 2 městysů a 3 jiných organizací (sdružení, MAS).

Nejpočetnější skupina vydávaných zpravodajů jsou čtvrtletníky – 20 a měsíčníky – 9, k málo početným skupinám patří 

občasníky, ročníky, dvouměsíčníky a našel se také jeden třínedělník. Některé zpravodaje překročily již šedesátku, ale 

do důchodu se jistě ještě nechystají, a některé jsou téměř ještě v plínkách.

 Knihovna děkuje i touto cestou všem sponzorům a dárcům, kteří do soutěže přispěli zejména na ocenění a 

dárky pro zúčastněné obce. Slovo soutěž je zapotřebí brát s rezervou; důležitá je především propagace a zviditelnění

obce.  V podstatě jsou vítězi všichni, protože je určitě těžké vybrat nejhezčí, nejlepší zpravodaj: to snad není vůbec ani 

možné.

 Na Rychnovsku je 80 obcí a měst, zpravodaj se vydává zhruba v padesáti obcích. Své materiály do soutěže 

poskytly následující obce a města (řazeno abecedně): Albrechtice nad Orlicí, Bohdašín, Častolovice, Deštné

v Orlických horách, Hřibiny-Ledská, Kostelec nad Orlicí, Lično, Lípa nad Orlicí, Mokré, Opočno, Pohoří, 

Potštejn, Rokytnice v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, 

Vamberk, Vrbice a Zdelov.

Nejmenší obcí, kde se vydává zpravodaj, je Neratov (součást obce Bartošovice v Orlických horách) – vydává jej 

stejnojmenné sdružení. V Neratově žije 50 obyvatel, ale není snad člověka, který by tuto malebnou vísku neznal. 

Zpravodaj vydávají sice krátký, ale zato pravidelně každý měsíc. 50 let vydávání zpravodaje letos slaví například 

Vamberecký zpravodaj, ale přesto není mezi zpravodaji nejstarší. Některé zpravodaje se snaží přilákat čtenáře i 

neotřelým názvem, jako např. Zdelovská drbna, Syslojed, Brodík, Deštník nebo Horský kurýr.

Během prázdnin se potulné výstavy zpravodajů uskutečnily na 24 místech našeho regionu. Zpravodaje Rychnovska ve 

třetím ročníku opět zavítaly do jiného kraje, tentokrát Pardubického, a to do knihovny Cerekvice nad Loučnou, kde paní 

knihovnice Pavlína Nejedlá zorganizovala výstavu regionálních zpravodajů a požádala nás o zaslání naší výstavy. 

S radostí jsme jí vyhověli a jsme rádi, že zpravodaje prezentovaly život v našem regionu.

Při potulných výstavách celkem hlasovalo 459 občanů. I když hlasování nebylo podmínkou, na většině výstav se 

hlasovalo, někde více, někde si jen zpravodaje prohlíželi. Největší počet hlasů se sešlo v Černíkovicích (71 občanů), 

dále v Dobřanech, Deštném v Orlických horách, Mokrém a  Kostelci nad Orlicí. Na webových stránkách bylo uděleno 

celkem 3 076 hlasů.

Soutěž zpravodajů doprovázela i fotosoutěž Se smutnou tváří na výlety nechoď, kterou pořádal hotel Studánka u 

Rychnova nad Kněžnou ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové a Knihovnou u Mokřinky Mokré. Soutěž 

měla dvě části: vědomostní a fotografickou.

Soupis oceněných přesahuje rozsah článku. Podrobné informace a mnoho dalších zajímavostí naleznete na webových 

stránkách knihovny: http://www.obecmokre.cz/knihovna/.
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