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20 LET EVROPSKÉHO SVAZKU MĚST
Jak jsme již letos připomínali, Evropskému svazku měst je dvacet. Jen pro připomenutí, v r. 1996 
podepsali zástupci šesti evropských měst, Senftenbergu J. Grasshof, a Püttlingenu R. Müller (obě 
BRD), Veszprému J. Borsz (Maďarsko), Nowe Soli K. Gonet (Polsko), St. Michel s.O. J. L. Englan-
der (Francie) a Žamberka M. Chvátil (ČR) smlouvu o spolupráci, jejímž hlavním tématem je setká-
vání mladých a kulturní výměny. O dva roky později přistoupila do svazku ještě italská Fresagrandi-
naria. Víc než tisícovka mládežníků se již vystřídala na pravidelných táborech, v jejichž pořadatelství 
se pravidelně střídají všechna města svazku. Umělci ze všech měst se třikrát sešli na malířském 
plenéru. Pokračují výměny v  různých kulturních, sportovních a jiných oblastech činnosti. Letos 
např. pěvecký sbor Corale vystoupil ve Veszprému, zástupci žamberské knihovny navštívili knihov-
nu v Nowe Soli, aby zde nabrali cenné zkušenosti. „Jednoduše řečeno, svazek i po dvaceti letech 
žije tím, co mu bylo dáno do vínku“-řekl Miloslav Chvátil ( zakládající člen Evropského svazku ).

Starosta města Senftenbergu Andreas Fredrich připravil pro zástupce všech sedmi měst setkání 
u příležitosti jubilea. Pozval i „otce zakladatele“, byli přítomni čtyři. Program setkání byl zajímavý a 
pracovně velmi obsáhlý. Především návštěva Postupimi a zemského sněmu, kde na setkání s vr-
cholnými politiky spolkové země Brandenburg a jejími zástupci v EU bylo řečeno mnoho obdivných 
slov k činnosti svazku a k délce jeho trvání. Mottem bylo to, že právě na mládeži celé Evropy záleží, 
jaký směr a vývoj v budoucnu Evropa nabere. Druhý den byl věnován pracovnímu jednání v síni 
městského zastupitelstva, na kterém se bilancovalo, ale také hledělo do budoucna. Zároveň byla 
podepsána nová listina o spolupráci, která navazuje na listinu zakládající. Byly připomenuty termí-
ny akcí v následujících letech. Především pro město Žamberk je rok 2017 důležitý s ohledem na 
pořádání setkání zástupců Evropského svazku a rok 2018 pro setkání mládeže.

Velmi přátelská atmosféra celého setkání a vůle všech pokračovat v činnosti svazku jsou zárukou, 
že další setkávání mladých a kulturní výměny neskončily a že další žamberští mládežníci se mohou 
těšit na výměnné tábory.                                                                                       Jiří Dytrt, starosta města

OTEVŘENÍ NOVÉ KUCHYŇKY 
pro praktickou výuku žáků ZŠ 28. října

Základní škola Žamberk 28. října 581 
mohla na jaře začít naplno využívat pro 
praktickou výuku moderní dílny (viz ŽL 
6/2016) a 10. října byla slavnostně otevře-
na i nová kuchyňka. Prostory se nachá-
zejí v bývalé Speciální škole, kde nyní sídlí 
školní družina. Kuchyňka byla vybudová-
na z prostředků rozpočtu města Žamber-
ka a vybavena za přispění finančního daru 
společnosti Dibaq, a.s., které patří velké 
poděkování. V moderně vybavených pro-
storách s  barevně rozlišenými pracovišti 
pro čtyři skupiny žáků se již vyučuje. Kro-
mě základů vaření, finanční gramotnosti a 
hospodaření se surovinami se žáci naučí i 
zásadám stolování. Slavnostně prostřené 
stoly a moderně zařízené prostory cvičné 
kuchyňky si při slavnostním otevření pro-
hlédli zastupitelé města, generální ředitel 
společnosti Dibaq, a.s., Petr Křivohlávek 
a pracovnice odboru REUP. Nechyběli 

ani pedagogové základní školy, kteří zde 
povedou výuku, a pan školník, který ce-
lou akci koordinoval. Školní pěvecký sbor 
Viola naladil atmosféru písničkou „Dělání, 
dělání“ za kytarového doprovodu pana 
učitele Jaromíra Žejdlíka.
Je skvělé, že se školy vracejí k praktické 
výuce, která děti připraví na běžný život 
a chod domácnosti. Doufáme, že nová 
kuchyňka poskytne dětem dobré záze-
mí pro jejich kulinářské tvoření a chlapci 
i dívky tu získají zkušenosti, které určitě 
zúročí.

Investiční náklady:
REUP: Zednické práce, instalatérské práce a 
úprava elektroinstalace: 69.240,- Kč (vč. DPH)
ZŠ: nábytek, nová podlaha, výmalba, vybavení: 
311.000,- Kč
Dibaq: příspěvek na vybavení 14.000,- Kč
Celkem: 394.240,- Kč
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