Projekt
"Soutěţ zpravodajů Rychnovska aneb Rychnovsko obrazem
a ve zpravodajství" byl finančně podpořen Královéhradeckým
krajem

Slavnostní vyhodnocení soutěţe zpravodajů Rychnovska 2012 dne 1.10.2013
v Mokrém.
Vyhodnocení moderoval herec a recitátor Jaroslav Brendl
Knihovna U Mokřinky s Rychnovským deníkem na konci roku 2012 vyhlásili
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.
Do letošního, třetího ročníku, přispělo svými věcnými cenami 35 dárců, které
vyjmenujeme a také 19 obcí a měst. Všem moc děkujeme. Sešlo se opravdu
hodně cen a také jich hodně udělíme. I na obec či město, které nezabodovalo
třeba v hlasování, čeká také malý dárek na památku. Pro všechny jsou
nachystaná čestná uznání. V podstatě vítězi jsou všichni, protože je určitě těžké
vybrat nejhezčí, nejlepší zpravodaj, to není vůbec snad ani možné. Proto berme
název „soutěž“ spíše s rezervou, důležitá je především propagace a zviditelnění
své obce. A bylo to vidět i na zájmu zorganizovat výstavu.
3. ročníku soutěže se zúčastnilo 40 zpravodajů, prvního 33 a druhého 47.
V prvním ročníku hlasovalo 1961, ve druhém téměř deset tisíc. Ve třetím
ročníku byla účast hlasujících také velká, hlasovalo 3076 osob.
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Partneři zpravodajů Rychnovska
1. Obec Mokré
2. Rychnovský deník
3. Václav Klaus
4. Český rozhlas Hradec Králové
5. Královéhradecký kraj
6. Moravskoslezský kraj
7. Státní okresní archiv Rychnov nad Kněţnou
8. Místní kultura - Magazín pro kulturní ţivot v místech a regionech
9. Časopis ČECHOAUSTRALAN
10.Noviny SATELLITE 1-416 CANADA
11.Senátor JUDr. Miroslav Antl
12.Jiří Mára – cestovatel
13.Jan Řehounek – spisovatel, novinář
14.Město Nymburk a PhDr. Pavel Fojtík – historik, spisovatel,
kronikář města Nymburk
15.Aleš Prager –spisovatel
16.Dr. Josef Ptáček - regionální spisovatel a historik
17.Ing. Petr Ondráček, CSc. – námořní kapitán
18.Mgr.Jaromír Košťák - předseda Sdruţení kronikářů Čech,
Moravy a Slezska
19.Asociace nositelů legionářských tradic – neziskové občanské
sdruţení ANLET
20.Ing. Václav Malovický – spisovatel a gurmán
21.Lenka Tomsová - novinářka
22.Tiskárna a vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí
23.Kateřina Vošlajerová, Eva Holancová – autorky knihy Čánka
24.Veolia Voda Královéhradecká provozní a. s.
25.PhDr. Milena M. Marešová, PhD. - literární kritička a publicistka
26.Vítězslava Klimtová - spisovatelka, grafička, ilustrátorka.
27.AKRON - volné sdruţení archivářů, kronikářů a rodopisců
Orlicka a Náchodska
28.Mgr. Jiří Mach - historik, spisovatel regionální literatury
29.Památník Lidice
30.Novinově vydavatelská instituce Jednota Chorvatsko
31.Knihkupectví a vydavatelství Šuplík.cz
32.Firma martisys.com – digitalizace kronik
33.Jiří Bartoš - autor kníţek pro děti
34.Somipo - specializované papírnictví Opočno
35.Adéla Moravcová – ilustrátorka

2

Obce, které věnovaly své prezentační materiály
Řazeno dle abecedy
1. Albrechtice nad Orlicí
2. Bohdašín
3. Častolovice
4. Deštné v Orlických horách
5. Hřibiny-Ledská
6. Kostelec nad Orlicí
7. Lično
8. Lípa nad Orlicí
9. Mokré
10.
Opočno
11.
Pohoří
12.
Potštejn
13.
Rokytnice v Orlických horách
14.
Rychnov nad Kněţnou
15.
Skuhrov nad Bělou
16.
Slatina nad Zdobnicí
17.
Vamberk
18.
Vrbice
19.
Zdelov
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Během prázdnin se potulné výstavy zpravodajů uskutečnily na 24 místech
našeho regionu.
Zpravodaje Rychnovska ve třetím ročníku opět zavítaly na do jiného kraje,
tentokrát Pardubického, a to do knihovny Cerekvice na Loučnou, kde paní
knihovnice Pavlína Nejedlá zorganizovala výstavu regionálních zpravodajů
a požádala nás o zaslání naší výstavy. S radostí jsme ji vyhověli a jsme rádi, že
zpravodaje z našeho regionu prezentovaly život na Rychnovsku. I odtamtud
byly velmi pozitivní hlasy na adresu našich zpravodajů. Paní knihovnice
zodpověděla pár otázek, které budou zveřejněny v Rychnovském deníku.
Jaroslav Seifert – Skleněný dţbán
Vyhodnocení se zúčastnilo opět mnoho lidí, nejen, že hlasovali při potulných
výstavách či na webu Rychnovského deníku, ale zapojili se i někteří sponzoři.
Tradičně cestovatel Jiří Mára, novinářka Lenka Tomsová, firma Martisys.com,
knihovna U Mokřinky, a nově také Tiskárna a vydavatelství OFTIS Ústí
nad Orlicí.
Ceny jsou tedy velmi rozmanité – vánoční zpravodaj, nejzajímavější obálka,
propagace kroniky, i věk zpravodaje.
Ještě než přistoupíme k samotnému rozdávání cen, řekněme si pár zajímavostí.
Pro porovnání na Rychnovsku je 80 obcí a měst, zpravodaj se vydává zhruba
v padesáti obcích, z nich přihlásilo zpravodaje 40.
Nejmenší obcí, kde se vydává zpravodaj je Neratov (součást obce Bartošovice
v Orlických horách), stejnojmenného 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.
Obce od 100 do 200 obyvatel, které také vydávají zpravodaj, jsou:
Bohdašín
Bystré
Dobřany
Mokré
Očelice
Sedloňov
Vrbice
Zdelov
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Obce od 300 do 400 obyvatel:
Borovnice
Hřibiny-Ledská
Synkov-Slemeno
Žďár nad Orlicí
Obce od 500 do 1000 obyvatel:
Bílý Újezd
Bolehošť
Černíkovice
Deštné v Orlických horách
Lično
Lípa nad Orlicí
Pohoří
Potštejn
Přepychy
Slatina nad Zdobnicí
Záměl
Obce nad 1000 obyvatel:
Albrechtice nad Orlicí
Kvasiny
Skuhrov nad Bělou
Dva městyse: Častolovice a Doudleby nad Orlicí
Města:
Borohrádek
Dobruška
Kostelec nad Orlicí
Opočno
Rokytnice v Orlických horách
Rychnov nad Kněžnou
Solnice
Vamberk
Týniště nad Orlicí
K dalším neobecním regionálním zpravodajům od MAS Pohoda patří:
Doma v ORLICKÝCH HORÁCH
Venkovský občasník vždy plný pohody
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50 let vydávání zpravodaje letos slaví například Vamberecký zpravodaj, ale
přesto tu máme zpravodaje starší.
Mezi zpravodaji se najdou i neotřelé názvy, jako např. Zdelovská drbna,
Syslojed, Brodík, Deštník nebo Horský kurýr.
Při potulných výstavách celkem hlasovalo 459 občanů. I když hlasování nebylo
podmínkou, na většině výstavách se hlasovalo, někde více, někde si jen
zpravodaje prohlíželi. Největší počet hlasů se sešlo v Černíkovících (71 občanů),
dále v Dobřanech, Deštném v orlických horách, Mokrém a Kostelci nad Orlicí.

Jaroslav Seifert – Večerní píseň
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Výsledky soutěţe zpravodajů Rychnovska
Hlasování na webu podle počtu hlasů, kterých přišlo celkem 3 076
Certifikát Rychnovského deníku získávají:
MĚSTA
3. místo město: Opočno
2. místo město: Vamberk
1. místo město: Rokytnice v Orlických horách

44 hlasů
62 hlasů
495 hlasů

OBCE
3. místo obec: Lípa nad Orlicí
2. místo obec: Mokré (čtvrtletník)
1. místo obec: Neratov (měsíčník)

268 hlasů
694 hlasů
939 hlasů (zároveň nejvíc)

Cenu novinářů vybírali redaktoři okresních deníků a získávají ji:
Město: Rychnov nad Kněžnou
Obec: Sedloňov
Cena byla udělena vzhledem k jejich možnostem a skutečně širokému záběru
informací, jež se snaží svým obyvatelům poskytnout a také za snahu o tvorbu,
byť jednoduché, ale graficky velmi zajímavé titulní strany.
Vánoční zpravodaj
Nejvánočnější zpravodaj mají
v obci Albrechtice nad Orlicí
a městě Rokytnice v Orlických horách
Cena knihovny U Mokřinky
Obec Lípa nad Orlicí, a to pro zajímavou obálku a inspirující články, jejichž
témata jsem s dovolením také v našem zpravodaji využila – Dáša
Honsnejmanová, šéfredaktorka Mokerského zpravodaje
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Cena cestovatele Jiřího Máry
Slova Jiřího Máry: Rád bych své jméno spojil s obcí, která má nejsložitější
výchozí pozici. Buď protože je nejmenší, má nejnižší rozpočet nebo prostě
překonává největší překážky. Přes startovací těžkosti však dokáže snahou a pílí
dosáhnout cíle. My taky nejsme nejlepší cestovatelé a já nejúspěšnější
spisovatel, ale lidé si váží, jak překonáváme složité životní problémy a přitom
má naše výsledné dílo solidní úroveň. Není umění být nejlepší, když mám tým
lidí, grafika a velký rozpočet, ale dosáhnout úspěchu, když jsem chudý, slabý
a na začátku nic neumím, toho je potřeba si vážit…a Bohdašín se mi jeví jako
sympatická malá dědinka navíc s příjemným a hezkým poutním místem. Rád
bych tedy podpořil obec…
Bohdašín
Cena novinářky Lenky Tomsové
Velkou pozornost věnuji především zpravodajům, které vydává malá obec.
Sama jako novinářka vím, co to dá za práci, když se zpravodaj píše na obci, kde
k tomu není vyčleněn jeden kvalifikovaný pracovník. Přesto jsou obecní
zpravodaje velmi čtivé a zajímavé. Podporuji proto obec…
Bystré
Potulné výstavy, při kterých celkem hlasovalo 459 osob
Čtvrtletníky:
3. místo Deštné v Orlických horách 48 hlasů
2. místo Mokré
50 hlasů
1. místo Černíkovice
51 hlasů
Měsíčníky a třínedělník:
3.místoČastolovice
2. místo Opočno
1. místo Kostelec nad Orlicí

20 hlasů
25 hlasů
31 hlasů

Občasníky a ročníky:
Obec Vrbice

23 hlasů

Nejstarší zpravodaj
Obec Slatina nad Zdobnicí
Město Dobruška
Město Týniště nad Orlicí

od roku 1971 (42 let)
od roku 1961 (52 let)
od roku 1961 (52 let)

Cena pro MAS Pohoda Venkova
Zpravodaj pro celý region, zprávy a informace jak pro širokou veřejnost, tak
pro ostatní obce.
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Nejzajímavější obálka
Obec Sedloňov
Město Solnice
Cena Tiskárna a vydavatelství OFTIS Ústí nad Orlicí
Touto cenou tiskárna chce podpořit především malou obec, a tak certifikát
na zhotovení 200 ks pohlednic obce za jejich zpravodaj věnuje obci HřibinyLedská
Cena firmy na digitalizaci kronik Martisys.com Olomouc
Firma Martisys.com se snaží podporovat zveřejňování obecních kronik
na internetu a poukaz na digitalizaci kroniky věnuje obci Mokré.
Čestná uznání získávají obce:
Bílý Újezd
Bolehošť
Borovnice
Borohrádek
Dobřany
Doudleby nad Orlicí
Kvasiny
Lično
Očelice
Pohoří
Potštejn
Přepychy
Skuhrov nad Bělou
Synkov-Slemeno
Záměl
Zdélov
Žďár nad Orlicí

Ceny, pokud je nevybírali konkrétní osoby, firmy nebo samotní čtenáři,
hodnotili redaktoři deníku ve spolupráci s knihovnou U Mokřinky.
Do hodnocení firem či sponzorů komise složená ze zástupců Deníku a knihovny
U Mokřinky nijak nezasahovala. Byla to jen jejich volba.
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Doprovodná soutěţ zpravodajů Rychnovska!
Se smutnou tváří na výlety nechoď!
Fotosoutěţ pořádali:
Hotel Studánka u Rychnova nad Kněţnou
ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové
a knihovnou U Mokřinky Mokré
Hotel Studánka

Český rozhlas Hradec Králové

Knihovna U Mokřinky Mokré

Soutěž, do které se mohl zapojit úplně každý, měla dvě části. Vědomostní
a fotografickou. Dnes vylosujeme výherce vědomostní soutěže, jejíž otázka
zněla:
KDO JE AUTOREM?
Autor motta fotosoutěže psal i pod pseudonymem Stanislav Vraný nebo Gaston
Hubert a jeho jméno je:
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
vlastním jménem Jiří Guth,
byl český propagátor sportu, generální tajemník Mezinárodního olympijského
výboru, byl předsedou Českého a po vzniku republiky Československého
olympijského výboru, spoluzakladatel a první předseda České amatérské
atletické unie, předseda a redaktor Klubu turistů.
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LOSOVÁNÍ Z KLOBOUKU
Losování se ujala Zdenka Burešová z Neratova
Vylosovaný výherce: Dana Marková Opočno
Cena: kniha od nakladatelství OFTIS
FOTOSOUTĚŢ
Do fotosoutěže, jejímž tématem bylo svým objektivem zachytit radostné
okamžiky v našem kraji, bylo zasláno 30 fotografií.
Cena veřejnosti: Průvodce Orlickými horami a jejich podhůřím, autor Josef
Lukášek, věnovalo nakladatelství OFTIS
Cenu veřejnosti získala fotografie Říčky v Orlických horách s počtem 139 hlasů
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Cena odborné poroty: Dárkový poukaz v hodnotě 1 000,-Kč, který platí
v Hotelu Studánka, věnoval Hotel Studánka
Cenu odborné poroty získala fotografie: Mokré. Vodník Mokeráček – autorkou
fotografie je Dagmar Honsnejmanová z Mokrého.
Vodník Mokeráček se v hlasování veřejnosti umístil na 4. místě s 58 hlasy.

Předsedou odborné poroty byl Karel Steiner, profesor fotografie na Parsons
School of Design v Paříži
Patronem akce byl moderátor Standa Berkovec
Organizačně soutěž zajišťovalo o.s. ABAKUS, autor projektu Rodný kraj
Františka Kupky.
Ceny výhercům předal Jiří Králíček, autor tohoto projektu.
Jiří Wolker – Balada o nenarozeném dítěti
Vítězslav Nezval – Sbohem šáteček
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Poděkování
Děkuji všem účastníkům soutěže za to, že se jí zúčastnili, za jejich trpělivost
i shovívavost, za zpravodaje, které tvoří povětšinou z lásky ke své obci.
Děkuji za přihlášky a nabídky pomoci do dalšího ročníku.
Děkuji všem sponzorům a partnerům celé akce za jejich přízeň.
Děkuji obci Bačetín za výborné štafetky a prezentaci své obce, ačkoliv se
soutěže nezúčastnili.
Děkuji paní Věře Hrubé z Mokrého za pomoc, podporu, nadšení a nakonec
i trpělivost, kterou se mnou má 
Děkuji Jaroslavu Brendlovi za recitaci a průvodní slovo, které pravděpodobně
většinu z nás naladily narůžovo a na chvíli nás zanesly do světa zapomnění
bez všedních starostí a povinností, naopak nás zahřály u srdce, a za to, že v nás
vzbudil pocit, že jsou činnosti, které mají smysl…a na které můžeme být pyšní!

Dáša Honsnejmanová, organizátorka soutěže
V Mokrém 1.10.2013
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