Mokré 24.6.2010 – 14.00 hodin
Vyhodnocení soutěže zpravodajů Rychnovska
Přivítání hostů starostkou obce paní Blankou Kučerovou
Přivítání hostů a partnerů Dagmar Honsnejmanovu, knihovna U Mokřinky Mokré
………………………………………………………………………………………………
Všechny srdečně vítám v Mokrém a představím nejdříve všechny pořadatele a partnery,
kteří přijeli na první ročník soutěže o nejlepší zpravodaj Rychnovska.
Záměrně říkám první, protože doufáme, že jsme všichni chytli inspiraci a nějaký ten
nápad, buď na vylepšení nebo dobrý začátek začít psát obecní zpravodaj.
Pořadatelem je tedy:
knihovna U Mokřinky Mokré
a občanské sdružení Abakus, provozovatel informačního centra Opočno a vítám zde:
za občanské sdružení pana Jiřího Králíčka, předsedu sdružení, Dalibora Štěpána
a vedoucí informačního centra v Opočně Terezu Rabenseifnerovou
Hlavním mediálním partnerem je:
Rychnovský deník, který zde zastupuje šéfredaktorka paní Eva Zerzánová
Státní okresní archiv Rychnov n. K. a senátor Miroslav Antl
Ceny do soutěže také věnovali známé osobnosti:
Lenka Tomsová – novinářka na volné noze, cestovatelka, spisovatelka
Petra Braunová – spisovatelka románů pro děti i dospělé
Vítězslava Klimtová –malířka a grafička, spisovatelka, autorka oblíbených Lexikonů
strašidel a dalších románů pro děti i dospělé
Jiří Mára – cestovatel a spisovatel
Jan Řehounek – novinář na volné noze, spisovatel, manažer veletrhů
Ti všichni do soutěže věnovali svoje knihy a někteří vybrali i zpravodaj, kterému ji
předáme.
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Děkujeme také za propagaci soutěže těm, o kterých víme, a to Informačnímu centru
Opočno, městu Kostelci nad Orlicí, obci Mokré, Borovnice, senátoru Miroslavu Antlovi,
internetovému magazínu Místní kultura, internetovému portálu Kroniky a kronikáři,
deníku Mladá fronta dnes, kteří zveřejnili soutěž na svých stránkách nebo zpravodajích
a především Rychnovskému deníku, který na svých stránkách umístil všechny zpravodaje
s možností hlasování veřejnosti.
Celkem soutěžilo 33 soutěžích, z toho 7 měst, 24 obcí a 2 městyse.
V okrese Rychnov nad Kněžnou je 80 obcí. Ne všechny obce nám sdělily, zda zpravodaj
vydávají. Z oslovených nám tento údaj sdělilo 17 obcí. Z předpokládaného počtu zhruba
63 zbývajících zpravodaj zaslalo 33, takže předpokládaná účast je 52 %.
Ocenit zpravodaje bylo velmi těžké a proto jsme zvolili především hlasování veřejnosti
a výběr zpravodaje novináři a lidmi, kteří mají velmi kladný vztah ke psaní.
V této soutěži však nešlo o to vybrat nejlepší zpravodaj jen po stránce odborné, protože
ne všichni mají stejné možnosti, tj. finanční i personální, jej tvořit. Berte to, prosím,
s mírným nadhledem, chtěli jsme především představit veřejnosti, že obce a města
vydávají zpravodaje, které stojí za to číst, trochu se inspirovat, vyměnit si zkušenosti
a také se setkat a pohovořit.
A nyní předávám slovo paní šéfredaktorce Rychnovského deníku Evě Zerzánové, aby
řekla pár slov a předala ceny obcím za Rychnovský deník
Hlavní cena Rychnovského deníku: Častolovice – zpravodaj Zdroj
Na webu RK deníku hlasovalo celkem 1 814 osob.
Cena veřejnosti Rychnovského deníku, kategorie město – všechna hlasování
1. místo - město Rokytnice v Orlických horách – 95 hlasů
2. místo – město Dobruška – 48 hlasů
3. místo – Kostelec nad Orlicí – 29 hlasů
Cena veřejnosti Rychnovského deníku, kategorie obec – všechna hlasování
1. místo – Bačetín – 416 hlasů
2. místo – Borovnice – 413 hlasů
3. místo – Podbřezí – 228 hlasů
Cena čtenáři Rychnovského deníku – Marek Nekvinda, který napsal:
Dobrý den,
rád bych se zapojil do soutěže "Vyberte nejlepší zpravodaj Rychnovska!", která je
zveřejněná na stránkách Rychnovského deníku.
Hlasuji pro zpravodaj č. 28 "Rokytnice v Orlických horách" a to zejména pro jeho
grafické zpracování, obsahovou stránku každého výtisku. Vždy se dozvídáme spoustu
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užitečných informací z jednání rady města a zastupitelstva, o dění ve městě jako
takovém a v jeho okolí. V neposlední řadě pak hlasuji pro tento zpravodaj, protože je
tištěn nově na kvalitnějším papíře a publikované fotografie dostávají rázem lepší
informační hodnotu.
S pozdravem Marek Nekvinda
Další cenou je Cena obce Mokré. V Mokrém jsme využili voleb a tak si zpravodaje
prohlédlo celkem 91 osob a z toho bylo odevzdáno 85 hlasů. Musím říct, že v Mokrém
opravdu vyhrálo Mokré (27 hlasů) a za to svým občanům moc děkujeme, přesto jsme
pro cenu naší obce vybrali zpravodaj, který se líbil hned jako druhý a to je zpravodaj
obce Bolehošť (12 hlasů)
V Opočně na výstavě hlasovalo 62 osob a Cenu Rodného kraje Františka Kupky získal
za nejvíce hlasů zpravodaj obce Deštné v Orlických horách (24 hlasů)
Další cenu předá pan Jiří Mára, který si vybral svůj zpravodaj a tím je zpravodaj obce
Bolehošť.
Další cena je vybraná novinářskou paní Lenkou Tomsovou a jsou to dvě obce Lično
a Borovnice.
Celkem ve všech hlasování hlasovalo 1 961 osob.
Na závěr bychom chtěli všem obcím a městům poděkovat za účast, partnerům za čas
i ceny. Některé obce projevily zájem o zapůjčení zpravodajů a prezentovat je při svých
akcích. Určitě budeme rádi, pokud o tuto výstavku bude zájem.
28.6.2010 budou zpravodaje prezentovány na tradičním setkání kronikářů Rychnovska
v Dobrušce. Potom je určitě podle zájmu zapůjčíme. Zpravodaje na konec převezme
do svých sbírek Státní okresní archiv v Rychnově n. K.
Dagmar Honsnejmanová
Tereza Rabenseifnerová
Dalibor Štěpán
Jiří Králíček
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