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Kéž bychom opět našli své kořeny…

Božena Blažková

„Kéž bychom se poučili z chyb našich předků. Kéž bychom opět našli své kořeny…“

Začínám článek slovy, kterými knížka „Pověsti Vamberka a okolí“ končí. Útlou publikaci, obsahující 20 pověstí, 

vydala v loňském roce Městská knihovna Vamberk v nakladatelství OFTIS Ústí nad Orlicí. Dvojici dobrých 

sudiček, které se zasloužily o její vydání – knihovnu a nakladatelství –, doplňuje sudička třetí – ilustrátorka Jarmila

Haldová. Kniha vznikla za podpory města Vamberk, firmy ESAB Vamberk, s. r. o., a Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje.

Cesta od nápadu přes sběr materiálu, shánění grantů a sponzorů, výběr spolupracovníků až po redakční úpravy je 

vždy riskantním během na dlouhé trati. Každá knihovna, která se do toho pustí, si zaslouží veřejné poděkování. 

Knížka pověstí je určená hlavně dětem a těm se příběhy z dávných časů líbí. Ilustrace paní Haldové souznějí

s regionální tematikou kraje pod Orlickými horami a jsou nedílnou součástí krajkářsky jemně vyprávěných příběhů.

Ústřední pověst Jednorožec, ve které se čtenáři seznamují se vznikem znaku města Vamberk, inspirovala 

knihovnu k dalším aktivitám. V letošním roce uspořádala ve spolupráci s vambereckou pobočkou ZUŠ Kostelec 

nad Orlicí a základními a mateřskými školami výtvarnou soutěž a výstavu Jednorožec v nás. Knížka, soutěž,

výstava – tři pohádkové úkoly, jejichž naplněním vamberecká knihovna podpořila knihovnickou kampaň 

(Regionální fondy knihoven) s mottem: „Víme, kde jsme doma“.

Končím svůj krátký článek slovy z úvodu knížky. Slovy, která osobně cítím jako poselství nejen čtenářům, ale i 

nám knihovníkům: „Jděte i vy cestou pověstí a předávejte je dál, aby jejich semínko nikdy nepřišlo vniveč.“
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