SVATOVÁCLAVSKÝ

Jarmark
ohlédnutí za sobotou 16. září 2017

Foto: Jiří Sejkora,
Radoslav Vídeňský

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ

130 let masného průmyslu
ve Vamberku
(1873 - 2003)

Připravil Ing. Vladimír Sodomka
Fotografie Václav Matějka, Jiří Sejkora, Miroslav Zeman

Za podpory města Vamberka
a Krajkrářské školy Vamberk

Jindřich Kubias st. – zakladatel firmy Kubias

Kubiasovi (zleva Václav, Ottokar, Jindřich ml. Jan, Jindřich st., Eliška)

Období zrodu firmy

Areál firmy Kubias (v období 1910 – 1920)

Zaměstnanci firmy Kubias

Období 1948 – 2003

Slavnostní zahájení a zakrojení špekáčku

Potomci Jindřicha Kubiase dnes

Požehnání knihy vambereckým farářem ThDr. Pawlem Nowatkowským
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podpořili a pomohli vše připravit a zrealizovat, a v neposlední řadě vambereckým občanům
za bohatou účast a velký zájem.
Ing. Vladimír Sodomka,
Spolek přátel historie Vamberk

Poskytnutí vzpomínek:
Jana Bořková a Josef Mudruňka

Podpora a pomoc Spolku:
Město Vamberk, Podorlický pivovar Rychnov nad Kněžnou, Tiskárna Horáček Vamberk, SDH Merklovice, Technické služby Vamberk,
Školní jídelna Sodexo Vamberk,
Krajkářská škola – paní Miroslava
Šustrová a Jana Langová, Miloš Andrys – Řeznictví a uzenářství, pan
farář ThDr. Pawel Nowatkowski

Členové a příznivci Spolku přátel historie Vamberka:
Jaromír Klášterecký, Jiří Hostinský,
Miroslav Berger, Jiří Sejkora, Antonín Bartoš, Milan Sedláček, Vladimír Sodomka, Anička Novotná,
Jaroslava Kubíčková, Josef Klugar,

Poskytnutí materiálů:
paní Halgebauerová, Dvořáková,
Valešová, Lejsková, Anna a Pavel
Klug, Jiří Sejkora, Antonín Bartoš,
Václav Matějka, Oldřich Pospíšil,
Milan Sedláček
potomci Jindřicha Kubiase – Vít
Kubias, Petr Jansa

Příprava a realizace akce:
bývalí zaměstnanci Masny Miroslav Zeman, Eva Barvínková, Josef
Šubrt

Příprava přílohy do Zpravodaje:
Vladimír Sodomka, Jaromír Klášterecký, Miroslav Berger, Jiří Hostinský, Jiří Sejkora

Kniha
„130 let masného
průmyslu ve Vamberku“
dotisknuta
a opět k dispozici

Řeznické náčiní dodali na výstavu pamětníci

První náklad knihy byl během
chvíle rozebrán, proto jsme
rychle zajistili dotisk dalších
kusů. Knihu je nyní možné zakoupit v městské knihovně
ve Vamberku. Do konce listopadu bude stále za akční cenu
130 Kč.
Knihu si můžete nechat podepsat od autorů na schůzce Spolku ve čtvrtek 26.10.2017 v čase
18:00 – 18:30 v Krajkářské škole.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK

1857 - 2017

„Krásných 160 let pro Vás - a stále mladá...“
Vážení přátelé, je jednou z mála spravedlností našeho světa, že čas nelze
zastavit. O to víc je však nesmírně důležité nezapomínat – a nezapomenout… Na doby dávno minulé, které i přes své stáří zůstávají navždy
nedílnou součástí existence a života našeho města. Naše poděkování
patří právem všem, kteří se zasloužili o rozvoj kulturních hodnot, vzděla-

nost a vzdělávání všech generací města Vamberka - minulých, současné
i těch budoucích.
Přijměte naše závěrečné pozvání v rámci těchto oslav - tentokrát k listování fotografiemi zachycujícími její život... Knihovna města Vamberka tu
byla, je a bude stále pro Vás.
Ladislav Bednář starší daroval „Občanské besedě“
dům č.p. 84 ve Vamberku
ke kulturním účelům „pro
všechny budoucí časy“.
Rovněž byl štědrým podporovatelem knihovny,
které věnoval několik tisíc
svazků knih.

První zmínka o domu č.p. 84 se
objevuje již před rokem 1648 tento dům tedy patří k nejstarším
domům světské zástavby města
Vamberka. Původně patřil manželce Jan Šmidberského, Elišce z města Wismaru. Na snímku z druhé poloviny 19. století s obchodem pana
Aloise Urbana.

Podoba budovy se v průběhu času
měnila a podléhala dobovému
vkusu

Věnovací listina
Ve třicátých letech 20. století nesla knihovna hrdý název Bednářův besední dům

Současná podoba knihovny

Až do dnešních dnů se ve fondech
knihovny dochovaly historické tisky, např. z nakladatelství zdejšího
rodáka J.R. Vilímka.

Ve fondech jsou zastoupeny v různých vydáních tituly věnující se
historii našeho města.

Zápisy v knihách svědčí o mnoha
generacích štědrých podporovatelů a dárců.

Jak šel čas
v knihovně

Současné interiéry knihovny

zač. 19. stol.
Antonín Zeman půjčoval
zájemcům své knihy
před 1848
několik mladých měšťanů
si začalo kupovat
a půjčovat knihy
převzata sbírka
Antonína Zemana,
půjčovna v čp.259
1857
založena veřejná knihovna
při škole v čp.86
1867
založena knihovna
při Měšťanské besedě
1887
větší část knih ze školy
převzala knihovna
Měšťanské besedy
1921
knihovna přemístěna
z hostince Na hradě
do budovy radnice
1936
knihovna přemístěna
do čp.84 darovaného
Ladislavem Bednářem
1939
otevřena veřejná čítárna
1953
Měšťanská beseda
zrušena, dům čp.84
převzalo město
1968
profesionalizace knihovny
1969
knihovna se stala
střediskovou
1974
otevřeno samostatné
dětské oddělení
2010
ocenění Knihovna roku

Správcové
a vedoucí
knihovny
1882-1924
Josef František Král
1924-1968
František Hlaváček
1968-1991
Karla Zemánková
1991-2002
Libuše Štréglová
2002-2006
Anna Klecandrová
od 2007
Jaroslava Martinová

Ohlédnutí za akcí „Den s knihovnou...“
dne 23. září 2017

Městská knihovna Vamberk oslavila v roce 2017
- s půvabem sobě vlastním - 160. výročí svého založení…

