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     Mokré je malá vesni�ka asi se 160 obyvateli, která leží západn� od Opo�na, a jak se 
m�žeme do�íst z archiválií, v okolí jest rovina, d�íve zde byly rozsáhlé rašelinové bažiny. 
Vypráví se dokonce, že se tam propadl celý povoz i s ko�mi. V dob� deš�� byla zde 
nebezpe�ná i ch�ze obyvatelstva, nebo� jeden neproz�etelný krok �lov�ka, dob�e neznajícího 
krajinu, znamenal d�snou smrt ve zrádné bažin�. Tehdy zde m�ly své reje bludi�ky, ale ty 
vypudila moderní meliorace, takže na n� zbyly jen vzpomínky starších pam�tník�. Od t�chto 
mo�ál� dostala obec své pojmenování Mokré. 
V sou�asné dob� obyvatel stále ubývá, mladí lidé se st�hují blíž k m�st�m, za prací, za 
pohodlím. Ale p�esto se Mokré m�že pochlubit knihovnou, která zde má dlouhou tradici. Již v 
roce 1889 dal podn�t k založení Besedy pan správce školy Emil Musil. Po delších poradách 
ze strany zastupitelstva obce, že je t�eba i p�es p�ekážky, kterým jako malá obec musí �elit, 
založit �tená�sko hospodá�skou besedu. Snahou po osv�t� a vzd�lání a pokroku bylo 
svoláno ob�anstvo mokerské ke dni 15.7.1889. Na této sch�zi, které se zú�astnila v�tšina 
obyvatel, vytkl správce školy všechny prosp�chy, jakých ob�anstvo m�že míti ve sdružení 
besedním. �innost besedy byla všestranná. Byla z�ízena knihovna, z níž se p�j�ovaly knihy 
�len�m zdarma a pozd�ji i ne�len�m za poplatek. V roce 1921 byla knihovna o 600 svazcích 
prop�j�ena obci, která se zavázala ji každoro�n� doplnit knihami v cen� 400 K�. Dále byly 
vyv�šovány r�zné �asopisy v hostinci, konaly se p�ednášky rázu pou�ného, �leny i 
pozvanými �e�níky. Byla také po�ádána divadla i plesy st�ídav� s hasi�ským sborem za 
nejlepší shody. Když byla �tená�sko hospodá�ská beseda zrušena, knihy byly p�evedeny do 
knihovny v Rychnov� nad Kn�žnou. 
Knihovna v Mokrém byla znovuzaložena v roce 1997. O jejím založení rozhodlo 
zastupitelstvo obce nejen z d�vodu, že v minulosti již knihovna v obci byla, ale i z d�vodu 
zájmu ob�an�, kte�í její znovuzaložení p�ivítali. Obec Mokré do nové knihovny postupn� 
vložila nemalé prost�edky (nákup vlastních knih a nábytku), ale také bylo pot�eba najít 
�lov�ka, který se bude této �innosti v�novat. To se poda�ilo a výsledkem je dnes velký zájem 
�tená��, kte�í knihovnu pravideln� a �asto navšt�vují. 
Dne 5. b�ezna 1997 obec Mokré uzav�ela první smlouvu „Dohodu o odborné pomoci“ s 
M�stskou knihovnou v Opo�n� za ú�elem odborné pomoci a zap�j�ování knih z vým�nných 
fond�. Tato spolupráce je velmi dobrá a trvá dodnes. V knihovn� je v sou�asnosti k dispozici 
�tená��m zhruba 2500 vlastních knih. Knihy jsou pr�b�žn� dopl�ovány z vlastních 
rozpo�tových zdroj� obce a z výp�j�ního fondu M�stské knihovny v Opo�n�. Knižní fond se z 
v�tší �ástí skládá z krásné literatury pro dosp�lé, d�ti, �áste�n� zájmové a nau�né literatury 
jak pro dosp�lé, tak i pro d�ti. V nabídce jsou i �asopisy. Po�et �len� se pr�b�žn� pohybuje 



okolo 40 osob v�etn� d�tí. Statisticky nejv�tším po�tem �len� jsou ženy, dva muži a 
pr�b�žn� okolo 10 d�tí. 
Jak dokládají statistické údaje, zájem �tená�� je veliký v každé dob�. Nap�íklad v roce 1933 
si v knihovn� vyp�j�ilo knihy 39 �tená�� v po�tu 433 svazk�, v roce 1934 to bylo 37 �tená�� a 
370 vyp�j�ených svazk�. V sou�asné dob�, o 70 let pozd�ji, je v knihovn� p�ihlášeno okolo 
40 pravidelných �tená��, z toho je asi 10 d�tí. Ro�n� navštíví knihovnu okolo 350 �tená��, 
kte�í si vyp�j�í zhruba 1200 knih.  
Návšt�vníci knihovny v Mokrém jsou spokojeni se skladbou a výb�rem knih. D�kazem toho 
je, že knihovnu navšt�vují i �tená�i z okolních obcí. Snad práv� proto v srpnu 2004 obec 
Mokré uzav�ela smlouvy o zap�j�ování knih z vlastního souboru obcím O�elice a Ledce. Již 
toto sv�d�í o velké oblíbenosti naší knihovny. Je to však i závazek, aby knihovna takto dob�e 
pracovala i do budoucna. Nejv�tším problémem místní knihovny jsou však malé prostory 
obecního ú�adu. 
V roce 2004 jsme si p�ipomn�li již 115 let od založení naší knihovny. Tyto „narozeniny“ jsme 
�ádn� oslavili, a sice akcí pro d�ti. Knihovna ve spolupráci s obecním ú�adem uspo�ádala v 
�ervenci první ro�ník akce „Prázdninové malování“ pro d�ti do 15 let. Téma letošního roku 
bylo „Namaluj svoji oblíbenou pohádkovou postavu“. Do sout�že se p�ihlásilo celkem 13 d�tí. 
Obrázky byly postupn� vystaveny v místním obchod� a na obecním ú�ad�. O vít�zi 
rozhodovali prost�ednictvím hlasovacích lístk� obyvatelé i náhodní návšt�vníci Mokrého. 
Jednu cenu ud�lila i ZUŠ Opo�no. A tak se na poslední �íjnový pátek v Mokrém t�šily 
všechny d�ti, které o letních prázdninách malovaly. V kategorii do 6 let zvít�zil u obyvatel 
Mokrého obrázek D. Krej�ího (6 let), v kategorii od 7 let N. Pfeiferová (11 let) a cenu ZUŠ 
Opo�no získal P. Vávra (5 let). Ceny do sout�že v�novaly krom� obce Mokré také Stuha, 
a.s., Dobruška, Komer�ní banka, a.s., Dobruška, Agentura Rege Opo�no, T. Fábera – 
Klenotnictví Opo�no a paní N. �iháková z Mokrého. 
Jako v�tšina knihoven jsme se i my, v jedné z nejmenších obcí Královéhradeckého kraje, 
zapojili do celostátní ankety o nejoblíben�jší knihu �eské republiky. Hlasování se v naší obci 
zú�astnilo k 30.9.2004 celkem 35 �tená��, z toho 25 dosp�lých a 10 d�tí. Nejv�tší po�et 
hlas� v naší knihovn� obdržela kniha od Betty MacDonaldové – Co život dal a vzal (3 hlasy) 
a z d�tských knih od Joëlle Barnabé Dauvisterové – Markétka a Bojar (2 hlasy). 
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