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Ukrajinský Užhorod je partner-
ským městem Jihlavy. Primátor 
Jaroslav Vymazal a jeho protěj-
šek Serhey Ratushnyak podepsali 
smlouvu o spolupráci obou měst na 
radnici v Užhorodu. 

Za Jihlavu byl přítomen také ná-
městek primátora Petr Pospíchal a 
tajemník úřadu Lubomír Dohnal. 
Hlavní město Zakarpatské Ukraji-
ny je třetím partnerským městem 
Jihlavy, dalšími dvěma městy jsou 
německý Heidenheim a holandský 
Purmerend.

„Smyslem partnerství je vytvoření 
vztahů nejen mezi radnicemi, ale také 
občany, spolky, institucemi a organi-
zacemi obou měst. Může to být cesta 
i pro rozvoj turistiky a podnikání,“ 
uvedl náměstek primátora Petr Po-
spíchal, který u projektu partnerství 
s Užhorodem stojí od počátku. 

„Už jsme zaznamenali první zájem 
jihlavských škol o zprostředkování 
kontaktů na ukrajinské straně. Pokud 
se objeví i další zájemci o spolupráci, 
radnice tomu ráda pomůže,“ potvrdil 
primátor Jaroslav Vymazal, který po 
podpisu předal užhorodskému pri-
mátorovi jihlavskou vlajku a sym-
bol města - ježka tepaného do mědi 
z dílny uměleckého kováře Erwina 
Habermanna mladšího. 

Užhorodský primátor Serhey Ra-
tushnyak provedl jihlavskou delegaci 
městem, zejména místy, která budo-
vali čeští architekti a stavitelé. Vý-

UŽHORODSKÝ primátor Serhey Ratushnyak (zleva) převzal od primátora Jaroslava Vymazala jihlavskou vlajku a sym-
bol města - ježka tepaného do mědi. Vpravo náměstek primátora Petr Pospíchal. Foto: archiv MMJ

Jihlava má třetí partnerské město 
– ukrajinský Užhorod

znamně se ve městě otiskl zejména 
rukopis českého architekta Františka 
Krupky, kterému chtějí Užhorodští 
příští rok odhalit sochu a pojmeno-
vat po něm ulici. 

Na počátku vztahu obou měst 
byla aktivita kraje Vysočina, který 
navázal partnerství se Zakarpat-
skou oblastí v roce 2008. Poprvé 

se reprezentace obou měst setkala 
v únoru, v dubnu Jihlava na Ukra-
jinu zavezla dary, které si zástupci 
českých spolků v Užhorodu nejvíce 
přáli - učebnice češtiny. 

„Od počátku jsme deklarovali, že 
partnerství měst neznamená fi nanční 
podporu. A to platí. Naši pomoc mů-
že představovat třeba právě podpora 

vzdělanosti, předávání zkušeností, vý-
měnné pobyty dětí a mládeže a podob-
ně,“ ujistil Petr Pospíchal. Následova-
la červnová návštěva užhorodského 
primátora v Jihlavě a s tím spojený 
podpis deklarace o spolupráci. Pří-
pravu završilo zářijové schválení spo-
lupráce zastupitelstvem a následný 
podpis smlouvy. -lm-

Oblíbený cíl vycházek obyvatel Jih-
lavy se konečně dočká opravy. 

Po letech se podařilo vyřešit majet-
kové záležitosti studánky na Skalce 
v Jihlavě, která už je nyní v majetku 
města Jihlavy, to se o ni teď může po-
starat. Do poloviny listopadu proběh-
ne oprava zdí a dvířek, nutné budou i 
zásahy v kanalizaci a v terénu kolem 
objektu. 

Při práci byly objeveny části sochy, 
která podle historických fotografi í stá-
la vedle vodní kaple, jak také bývá stu-
dánka nazývána. „Na místě provedeme 
sondy, zda nenajdeme chybějící části so-

PRÁCE na rekonstrukci studánky na 
Skalce započaly. Dobová fotografi e 
ukazuje podobu studánky, kdy byla 
oblíbeným místem pro Jihlavany. 
 Foto: archiv MMJ

Studánka na Skalce bude opravena
chy. Rádi bychom ji vrátili na původní 
místo,“ uvedl Ľuboš Koštial z odděle-
ní vodohospodářství jihlavského ma-
gistrátu. Podle něj budou náklady na 
základní opravu studánky asi 200 tisíc 
korun, případné další úpravy a insta-
lace sochy by náklady zvýšily. 

Oprava však nevrátí kvalitu vodě, 
pro kterou si v minulosti na Skalku 
chodili lidé z celého města. Rozbo-
ry prokázaly nadlimitní přítomnost 
radonu a manganu. „Odběry budeme 
opakovat. Určitě by mnoho lidí potěšilo, 
kdyby sem znovu mohli chodit pro vodu. 
Zatím jsme ale na místě museli umístit 
informaci o tom, že voda není pitná,“ 
dodal Ľuboš Koštial. -lm-


