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Lotyšská Dundaga 
v Žamberku

Už několik let trvá snaha vedení 
malého lotyšského města Dundaga 
o navázání intenzivnějších přátel-
ských či partnerských styků. Vzhle-
dem k bohatosti našich evropských 
i zámořských kontaktů jsme váha-
li. Loni jsme se do Dundagy vypra-
vili a pochopili jsme důvody jejich 
snahy o kontakty na střední a zá-
padní Evropu.
A tak se ve dnech 18. – 21. června 2015 
uskutečnila první výměnná ná-
vštěva 32 občanů tohoto půvabné-
ho městečka na pobřeží Rižského 
zálivu. Hostiteli byli jednak Město 
Žamberk a jeho komise pro zahra-
niční styky, a pak čtyři konkrétní 
partneři na naší straně.
Byli to žáci základní školy v ul. 28. 
října, kteří se ujali skupiny 8 žáků 
základní školy v Dundaze. Dále žáci 
výtvarného oboru ZUŠ Petra Ebena, 
kteří připravili společné výtvarné 
aktivity s  8 kolegy z  tamější umě-
lecké školy. Do třetice tanečníci 
z ANIMA, kteří zapojili do festivalu 
EMA 6 mladých street gymnastů 
z Dundagy.

A v neposlední řadě členové oddílu 
stolního tenisu Sokola Žamberk, 
kteří zorganizovali pro svoje kole-
gy utkání, turnaj a mnoho dalších 
aktivit. Hosté bydleli v autokempu, 
jedli v  restauraci Babeta, užívali 
všech blízkých sportovních a re-
kreačních zařízení. Hráli s  našimi 
kolegy bowling, měli společný ta-
neční workshop a závěrečný večer 
v Tobogánu. Prohlédli si Žamberk, 
navštívili Orlické hory, malovali 
Zemskou bránu, kostel v Neratově, 
Tvrz Orlice. V sobotu je na radnici 
přijal starosta Jiří Dytrt a na závě-
rečnou sobotní prezentaci Dun-
dagy přijel i velvyslanec Lotyšska 
pan Alberts Sarkanis s manželkou.
Toho jsem požádala o krátký roz-
hovor.

HCH: „To, že jste navštívil Žamberk 
při příležitosti partnerského kontak-
tu Žamberk – Dundaga, dokládá, že 
tento kontakt má pro Vás velký vý-
znam. Vaše návštěva je velkou pod-
porou pro celou akci!“
AS: „Děkuji! Já vždycky rád ná-
vštěvuji česká města – zvláště při 
takových příležitostech! Města 
jsou krásná, životaschopná a mají 
spoustu dobrých nápadů, budují 
lepší životní prostředí. To se může-
me učit od Čechů, aby bylo radost 
žít nejen v hlavním městě, ale také 
v provincii.” 
HCH: „Máte o Žamberku nějaké po-
vědomí?“
AS: „Od známých v obci Dunda-
ga jsem se dozvěděl, že Žamberk 
je krásné město, které se nachází 
uprostřed českého území a je tam 
mnoho aktivních lidí. Věděl jsem, 
že již existují ekonomické a kul-
turní kontakty s malým městem 
Dundaga v Kuronsku. A vedení 
města Žamberk je efektivní, uva-
žuje o kvalitě života lidí ve vlastní 
obci a o zlepšování infrastruktury. 
Rád bych se dozvěděl, jak je možné 
podporovat ekonomickou aktivitu 
v malé obci. Důležitá otázka je také, 
jak udržet společnost na relativně 
podobné sociální úrovni, aby mezi 
majetnými a méně majetnými ne-
byly velké rozdíly. V tomto smyslu 
je česká zkušenost důležitá.”
HCH: „Mají takovéto výměnné poby-
ty mezi občany měst smysl. A proč?“
AS: „Samozřejmě. Jsme společně v 
Evropské unii a je nutné vědět více 
a chápat jeden druhého. Zejména 
je důležité, aby se setkávali mladí 
lidé. Aby bylo možné více přemýš-
let a rozvíjet nejen politickou, ale i 
občanskou solidaritu. Osobní zku-
šenost znamená kulturní obohace-
ní každého.”

HCH: „Má Lotyšsko v ČR ještě další 
podobné kontakty?“
AS: „Ano má. Například Náchod a 
Bauska, na základě historických 
akcentů spojených s bývalým ku-
ronským vévodstvím. Také jsou 
kontakty mezi Pískem a Smiltene, 
ale důvod této spolupráce je dost 
neobvyklý - obě města mají v názvu 
slovo písek. Samozřejmě, dnes není 
vždy jednoduché udržet kontakty, 
ale záleží vždy na schopnostech a 
finančních možnostech.”
HCH: „Pobaltské republiky mají vel-
ký zájem dostat se do Evropy, mohou 
tyto akce této snaze pomoci?“
AS: „Pobaltské státy, mezi které 
patří i Lotyšsko, geograficky a při-
rozeně mají více kontaktů se se-
verskými zeměmi. Ale svou roli v 
takových kontaktech hraje také 
střední Evropa, včetně naší histo-
rické zkušenosti. Česká republika 
je pro Lotyše především turistickou 
destinací. Tady je příroda bohatá 
na hory a kopce a města jsou nad-
herná. Je to tak jako v české státní 
hymně.”
HCH: „Děkujeme za odpovědi 
a přejeme příjemný pobyt 
v našem městě.“ 
AS: „Já děkuji starostovi města 
Žamberka a paní Haně Chvatilové 
za možnost strávit kousek času u 
vás. Přeji úspěchy všem občanům 
města!”
A na závěr už jen poděkování všem 
spoluorganizátorům, městu Žam-
berku za podporu a provozovate-
lům autokempu a restaurace Babe-
ta za perfektní služby.
Příští rok pojedou všechny čtyři 
složky navštívit svoje nové přátele 
do Dundagy.

 Za komisi pro zahraniční styky 
Hana Chvátilová

   Z městského muzea
Pozvánka na výstavu Krásy přírody
Ojedinělá kolekce výtvarných děl na téma Krásy přírody je vystavena 
v  žamberském městském muzeu. Poprvé se v  Žamberku můžete sezná-
mit s obrazy z Vojáčkovy galerie, tj. školní obrazárny, otevřené v Kyšperku 
(dnes Letohrad) v září 1904 při slavnosti posvěcení školy Karlem Vojáčkem 
(1855 – 1935), který působil v letech 1894 – 
1911 jako okresní hejtman v  Žamberku. 
Kromě jiných umělců zde najdete obrazy 
Rudolfa Faltuse (1884 – 1947), syna správ-
ce kyšperského zámku, jenž absolvoval 
vídeňskou malířskou akademii. Nechy-
bějí práce dalších autorů známých jmen, 
např. Jiřího Heřmana (1892 – 1969) či Milo-
slava Holého (1897 – 1974) z deponátu Měs-
ta Žamberka. Mezi obrazy naleznete také 
partii anglického Zámeckého parku od 
Eduarda Landy (1926 – 2006), olejomalbu 
jeho přítele Karla Hodra (1910 – 2002), kvě-
tinové zátiší či borovice bývalého žamber-
ského učitele Františka Šaška (1903 – 1995), 
jehož rozsáhlou kolekci obrazů darovala 
do muzea jeho dcera, květinový košík 

Zdeňka Havlíčka (1887 – 1957), stavitele v Žamberku, nebo tajemný les Old-
řicha Kotyzy (1922 – 2008), který žil v nedaleké Kameničné. Z muzejních sbí-
rek jsou zastoupeny nově získané olejomalby ak. malířky Julie Krčmářové 
(1900 – 1982), letos si připomeneme 115 let od jejího narození.
Zajímavou atmosféru mají i práce současných místních výtvarníků – Jana 
a Tomáše Čečetkových, Luboše Kosohorského a jeho dcery Lenky nebo ta-
juplné zákoutí Jana Polanského. Ze soukromé sbírky jsou zapůjčeny obra-
zy vrchlabské „snové“ autorky Evy Hnykové. Výstavu můžete navštívit do 
6. července, je nainstalována na poměrně malém prostoru, ale máte-li rádi 
výtvarné umění, květiny, vodu a stromy, určitě stojí za zhlédnutí!

Městské muzeum Žamberk Vás zve na výstavu HLAVOLAMY 
ve dnech 11. 7. – 30. 8. 2015. 
Jedná se o putovní výstavu zábavního 
a vědeckého parku IQLandia v Liber-
ci. Inteligentní zábava je připravena 
pro malé i velké, hravé i hlouba-
vé. Nevíte, jak dostat ježka z  klece? 
Chcete pochopit Pythagorovu větu 
nebo otestovat svůj postřeh? Víte, co 
si představit pod názvy Plasmadisk, 
Téčka nebo Elektromagnetické dělo 
či Barevná pyramida? Pojďte si hrát 
do muzea!

Z muzea Vlaďka Šulcová


