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A pak že se nedějí 
zázraky!           

Blanka Růžičková           
 

     V životě bývají období, kdy události střídají jedna druhou, ale nával dění, který zažívá v 
průběhu několika měsíců Městská knihovna ve Vamberku, je podivuhodný. Je nutné 
podotknout, že tato knihovna vznikla již v roce 1857 a letos slaví 150. výročí svého vzniku. 
Stalo se tak díky prozíravosti nakladatele a vydavatele J.R.Vilímka, který věnoval městu 
Vamberk svoji soukromou knihovnu o pár desítek let dříve než jeho následovníci v dalších 
českých městech. Následně předseda Občanské besedy Ladislav Bednář věnoval v roce 
1932 městu pro kulturní účely budovu, ve které knihovna sídlí.  
 
      Od února, kdy se na základě výsledků výběrového řízení ujala vedení knihovny 
Jaroslava Martinová, se události vydaly správným směrem, a sice vstříc důstojným 
oslavám výročí knihovny. V předvečer Noci s Andersenem byl v zahrádce u knihovny 
slavnostně zasazen pohádkovník. Z jara knihovna otevřela oddělení nazvané 
Moudřenínek pro předškoláčky v doprovodu rodičů. V polovině prázdnin pro ně 
zpřístupnila zahrádku s pohádkovníkem, vybavenou lavičkami a pískovištěm. Zahrádka, 
na kterou ze zdi knihovny ve dne v noci svítí malované sluníčko, v horkých letních dnech 
skýtá příjemný stín. Slavnostního otevření za zvuku rychlých špuntů a cvakání fotoaparátu 
se krom rodin s dětmi zúčastnily i členky městského zastupitelstva.  
 
      Na dospělé čtenáře také knihovna pamatovala a navzdory okurkové sezóně na 
přednášku MUDr. Igora Spišiaka pozvala jmenovitě ženy, které se aktivně zabývají 
relaxačními metodami. Naštěstí ne všechny pozvané mohly přijít, takže se třicet 
posluchaček vešlo do nevelkého sálku knihovny a relaxace s hudbou byla pro všechny 
velmi příjemná. 
 
      Současnému kolektivu knihovny je vlastní pozitivní a aktivní přístup k problémům. A 
tak když počátkem srpna svitla naděje na výměnu podlah v půjčovně pro dospělé, 
zavládlo v knihovně nadšení a rušení plánovaných dovolených. Čtenáři s pochopením 
odnášeli co nejvíce knih, aby se jich co nejméně stěhovalo. Přesto zbývalo v úterý 7.8. 
organizovaně přemístit tisíce knih a desítky regálů. To se neobešlo bez vydatné pomoci 
spřízněných a spřátelených pomocníků. Právě oni se ujali nejšpinavější práce, kdy v potu 
tváře a spoustě prachu vrchovatě naplnili rozpadlými zbytky podlahy valník přistavený 
před okny knihovny. Naštěstí byl pod drtí nalezen suchý pevný beton a za dva dny ho 
podlaháři opravili. O víkendu je vystřídali malíři, v pondělí půjčovny opět ovládli podlaháři 
a položili zátěžový koberec. V úterý byl zahájen návrat regálů a knih do půjčoven, který 
skončil v pátek v nočních hodinách, zpestřený ve čtvrtek instalací nového osvětlení. Dva 
srpnové víkendy trávila vedoucí knihovny v práci, první kvůli malování, druhý kvůli 
doladění interiéru, což při znovuotevření knihovny v pondělí 20. srpna bylo onou 
třešničkou na dortu. Navíc před budovu pod pamětní desku zakladatele knihovny 

Stránka č. 1 z 2SVK HK - výpis článku "Blanka Růžičková: A pak že se nedějí zázraky!"

20.10.2007http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=838



J.R.Vilímka pořídila lavičky a květinovou výzdobu. Zkrátka, Jaruška Martinová to vzala 
pěkně od podlahy a renovovaná půjčovna je nyní krásnější a prostornější. A ještě stojí za 
zmínku, že všechny knihy byly při řazení do regálů v půjčovně počítačově zrevidovány. 
Celá akce, kterou lze nazvat Kulový blesk, trvala jen 13 dní.  
 
      Neuvěřitelné je, že uplynuly jen necelé tři měsíce od květnového Dne otevřených 
dveří, kdy starosta Ing. Jiří Mazúch navštívil knihovnu s pracovníkem stavebního odboru, 
aby se mimo jiné podívali, co by se dalo se zdevastovanou podlahou půjčovny udělat. A 
pak že se nedějí zázraky! Však pracovníci městského úřadu, kteří se v čele se starostou 
účastnili slavnostního přestřižení pásky renovované půjčovny, nešetřili slovy uznání, 
stejně jako naprostá většina čtenářů při svém prvním návratu do tohoto vamberského 
kulturního zařízení.  
 
      Jelikož se najdou i tací, kteří knihovně nefandí, zazněly i nepřejícné hlasy z 
opozičních řad, že výměna podlahy v knihovně byla zbytečná a že se mají řešit jen 
havarijní situace, kdy něco teče… I stalo se: v prvním zářijovém týdnu byl objeven tak 
značný průsak vody z potrubí pod budovou knihovny, že ona hezoučká zahrádka byla 
urgentně překopána výkopem až do ulice k hlavnímu uzávěru. Starý objekt totiž vyžaduje 
údržbu bez ohledu na to, co povídají zlí jazykové. Rozhodně jejich volání po havárii nelze 
v tomto případě považovat za prozíravost… 
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