
Petr
Pospíchal

Náměstek primátora Petr Pospíchal 
se v našem rozhovoru ohlédl zpět a 
popsal partnerství se třemi jihlav-
skými družebními městy. Posled-
ní z nich – Užhorod – přináší nové 
možnosti i jistou seberefl exi.

Tři partnerská města mají rozdíl-
nou dobu trvání svazku s Jihlavou. 
Pokud se ohlédnete zpět do minu-
losti - jaký byl hlavní přínos part-
nerství s jednotlivými z nich?

Město Jihlava má od roku 1991 
uzavřenu partnerskou smlouvu s ho-
landským Purmerendem, od roku 
2002 s německým Heidenheimem a 
od roku 2010 s ukrajinským Užhoro-
dem. Každá partnerská smlouva byla 
uzavírána nejen v jiném čase, ale i v 
jiném společenském klimatu. 

Partnerství s Purmerendem bylo 
uzavíráno v porevolučním nadšení 
obou stran, nám se tím otevíral po 
desítky let nedostupný západní svět 
a pro Holanďany, kteří mají „objevi-
telství v krvi“, jsme znamenali vítaný 
objekt, kterému tenkrát chtěli morál-
ně i materiálně pomoci. 

 (Pokračování na str. 3)

Partnerská města

Jihlava a občanské sdružení Alter-
nativaPro zve na slavnostní otevření 
kostela Povýšení sv. Kříže, které pro-
běhne 9. září 2011: 

10.00 hodin - slavnostní otevření 
kostela, projevy primátora města Ja-
roslava Vymazala a hostů

- hudební vystoupení – učitelé 
ZUŠ Jihlava

- prohlídka kostela s odborným vý-
kladem – Mgr. David Zimola.

19.00 hodin - koncert: Marián 
Varga + Collegium Musicum. První 
artrocková skupina v Českosloven-
sku – reinterpretace témat z klasické 
hudby, náznaky umělecké postmo-
derny. Jiří Černý, publicista, hudební 
kritik: „Varga není jen živou legendou, 
je jejím neustále se obměňujícím pokra-
čováním.“ 

Vstup zdarma do naplnění kapacity 
půl hodiny před začátkem.

Slavnostní otevření kostela 
ODBORNÁ fi rma obnovuje v kostele Povýšení sv. Kříže klenby v presbytáři z pnuté fólie v rozsahu původní klenby.

 Foto: archiv MMJ

ROZPÁLENOU DLAŽBU v centru města v horkých letních dnech ochlazovala 
voda z kropícího vozu.  Foto: Lubomír Maštera

10. září 2011 - Den otevřených 
dveří památek:

10.00 – 17.00 - otevření kostela 
Povýšení sv. Kříže

11.00 a 16.00 - prohlídka kostela 
s odborným výkladem – Mgr. David 
Zimola.

Druhá etapa rekonstrukce kostela 
Povýšení sv. Kříže v Jihlavě začala v 
červnu 2011, úpravy budou hotové 
do konce srpna 2011. V této části 
rekonstrukce odborná fi rma obno-
vuje klenby v presbytáři z pnuté fólie 
v rozsahu původní klenby, provede 
nezbytné akustické úpravy a doplní 
zábradlí u vstupních schodů, vyba-
vení v zázemí atd.), upraveny budou 
povrchy a výmalby stěn, v presbytáři 
bude nový oltář.  

Celkové náklady druhé etapy jsou 
3,5 milionu korun, dodavatelem je 
fi rma CS Lyon Praha s. r. o., projek-
tantem je Ing. arch. Martin Laštovič-
ka - Atelier Na Stoupách. 

Náklady akce:
Projektová dokumentace:
 375.457,- Kč
Autorský dozor: 42.000,- Kč
Inženýrská činnost: 156.000,- Kč
Stavební práce: 2.969.545,20 Kč
Měření hluku:  19.926,- Kč
 (-lm, tz-)

Vedení města zve občany Jihlavy 
na besedu s primátorem 

města na téma
Mateřské školky.

Beseda se bude konat v kině Dukla 
dne 12. 10. 2011 od 18.00.

Vedení města zve obyvatele města i 
návštěvníky na oslavy:

Dne otevřených dveří 
památek a Dne zemědělců 

a potravinářů, 
které se budou konat 10. září.

(Programovou nabídku přinášíme 
uvnitř vydání NJR).

Vedení města zve obyvatele města
na akce 

Evropského týdne mobility 
16. – 22. září.

(Programovou nabídku přinášíme 
uvnitř vydání NJR).


