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Oslava na druhou

Dagmar Honsnejmanová

V Knihovně u Mokřinky v Mokrém jsme měli opravdu rušný rok. Nejen že jsme připravili spoustu zajímavých akcí pro místní a 

okolní obyvatele, ale zvládli jsme téměř za pochodu i rekonstrukci budovy obecního úřadu a knihovny. Díky skvělé organizaci 

nebyla knihovna pro čtenáře téměř ani uzavřena. A tak především skalní návštěvníci internetu surfovali za igelitem 

zakrývajícím skříňky a počítače. Nikomu to nevadilo, nikdo si na bojové podmínky nestěžoval J

Celková rekonstrukce budovy obecního úřadu a knihovny byla započata již v roce 2009. Na konci roku 2010 byly dokončeny 

veškeré vnitřní úpravy, především dlouho chybějící sociální zázemí. Knihovna byla rozšířena z 20 m2 na víc než dvojnásobek. 

Děti jsou nadšené z větších prostor, které si okamžitě vyzdobily a získaly tak svůj vysněný koutek pro svoji zájmovou činnost. 

Návštěvníci jsou spokojeni, je tu větší klid. 

Další významnou akcí bylo vydání již třetí knihy, tentokrát knihy historické. A tak se dne 14. 12. 2010 se v Mokrém konalo 

nejen slavnostní otevření nově zrekonstruované knihovny a obecního úřadu, ale také křest první knihy o historii obce 

s názvem „Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390-2010“, která byla vydána u příležitosti 620 let od první zmínky o obci. 

Autory knihy jsou Dagmar Honsnejmanová a dr. Josef Ptáček. Kniha zachycuje ucelený přehled nejstarších dějin obce až do 

současnosti. K důležitým dokumentům, které obec do knihy získala, patří kopie listiny o první písemné zmínce z  25. 7. 1390, 

jejíž originál je uložen v archivu Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Do knihy se podařilo vložit i nový znak a vlajku obce, 

které schválil 20.10.2010 podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V knize je spousta 

dobových fotografií. K nejstarším a nejzajímavějším patří fotografie Bible mokerských evangelíků z roku 1766, pozvánka na 

ples z roku 1872, ukázky výučních listů, jediné dochované evidenční číslo knihy s pokyny čtenářům Čtenářsko-hospodářské 

besedy v Mokrém a obálka z knihy Lovecká besídka Emila Musila-Daňkovského, patrně nejvýznamnějšího mokerského 

občana, z roku 1896.

Pozvání na tuto mimořádnou akci přijaly knihovnice z Opočna, Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou a paní Jarmila Gruntová, 

dcera významného kronikáře obce Mokré Stanislava Baše, s manželem.

Po přestřižení symbolické stuhy si hosté prohlédli knihovnu a všem se moc líbila. O vzniku knihy a o spolupráci s obcí Mokré 

pak pohovořil dr. Josef Ptáček. Samotného křtu se ujali autoři knihy a kmotrem se stala paní Jarmila Gruntová, která stejně 

jako její otec velmi podporuje mokerskou kroniku.

Podrobnější informace a fotografie z této slavné události jsou na stránkách knihovny www.obecmokre.cz/knihovna.
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