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Anketa pro kluby politických stran
Téma: Žďár rozšiřuje obzory mezinárodního partnerství

Otázka na říjen:
Co podle vás Žďáru a Žďárákům 

mezinárodní partnerství města 
přináší; lze za ty roky uvést kon-
krétní zkušenost, uplatnitelnou 
pro život v českých podmínkách? 

Mnohé nás spojuje

Obecně vnímám mezinárodní part-
nerství jako velmi přínosnou věc, už 
kvůli bourání předsudků mezi národy, 
které v minulosti byly často zdrojem 
řady konfl iktů na evropském konti-
nentu. Pokud však odhlédneme od 
tohoto základního důvodu, tak vní-
mám přidanou hodnotu v každé vzá-
jemné spolupráci se všemi partnery. 

Jistě lze namítnout, že v přípa-
dě Cairanne či Flobecqu se jedná o 
města menší, která nejsou se Žďárem 
srovnatelná, ovšem i zde můžeme 
nalézt řadu inspirací - od přístupu k 
veřejnému prostoru v Cairanne, přes 
inspiraci v elektromobilitě ve Flo-
becqu, až po spolupráci žďárských 
škol v případě německého Schmöll-
nu. Město Chust je z tohoto pohledu 
velmi zajímavé. V řadě ohledů totiž 
odpovídá Žďáru. 

Chust je trošku větší a má střed-
ní školy, což otevírá velký prostor 
vzájemné spolupráci ve vzdělává-
ní. Vzhledem ke společné minulosti 
v období první republiky je zde vel-
mi kladný vztah k ČR, což dokládá 
i výuka češtiny na školách v Chustu. 
Jsem hrdý na to, že zastupitelé myš-
lenku tohoto partnerství jednohlas-
ně podpořili a připojili se tak ke Kraji 
Vysočina, který s celou oblastí bývalé 
Podkarpatské Rusi dlouhodobě spo-
lupracuje. 

Zapojit děti a mládež

Mezinárodní partnerství považu-
ji za velmi užitečnou a důležitou for-
mu spolupráce. S radostí jsem podpo-
řil uzavření partnerství s ukrajinským 
městem Chust. Jsem rád, že partner-
ství nesměřujeme jen na západ, ale 
i do východní Evropy, do oblasti, se 
kterou jsme tvořili mezi světovými 
válkami tzv. první republiku. Bohužel 
už takovou radost nemám z toho, co 
tahle partnerství přinášejí našim obča-
nům. Krom jedné nárazové akce za tři 
roky ve Žďáře, má možnost vyjet na 
partnerství jen omezená skupina lidí a 
do aktivit nejsou ani zapojeny příspěv-
kové organizace města, jako základní 
školy či Active. Právě pro děti a dospí-
vající mají totiž vzájemné návštěvy 
největší smysl.

Partnerství je perspektivní 

Smlouvy o mezinárodním partnerství 
s belgickým Flobecquem a francouz- 
ským Cairanne přinesly pouze spoluprá-
ci v oblasti kultury, včetně výměn kultur-
ních souborů a akcí. Vzhledem k velikosti 
obou partnerských měst nelze srovnávat 
společensko-politickou úroveň, takže v 
této oblasti je výměna zkušeností velmi 
malá. 

Město Schmölln je již srovnatelné, ale 
kromě spolupráce na poli sportovním 
a společenském (SDH) o širší výmě-
ně zkušeností také nelze hovořit. Město 
Chust je ale Žďáru daleko bližší po strán-
ce společenské, kulturní a průmyslové. 
Vždyť kdysi bylo součástí Českosloven-
ska. 

Nabízí se nám nyní možnost skutečné-
ho partnerství a výměny zkušeností, srov-
nání společensko-politického zřízení, a v 
neposlední řadě i získání objektivnějších 
pohledů na situaci na Ukrajině, než nám 
nabízí veřejnoprávní masmédia. 

Toto mezinárodní partnerství náš klub 
považuje za perspektivní a bude je pod-
porovat.

Otevírají se příležitosti

Měl jsem tu čest se osobně poznat s 
představiteli partnerských měst, a i tato 
tři města navštívit. Vztahy našich měst 
jsou velice přátelské. Každoročně pro-
běhne setkání představitelů doplněné 
o účast z řad kulturních, sportovních či 
školních skupin. To vše za velké iniciati-
vy a reálných možností našich dosavad-
ních tří západních partnerských měst.  

Jsem rád, že představitelé města Chust 
opětovně projevili zájem o vzájem-
né partnerství. Bohužel, na jejich prv-
ní dopis z roku 2013 nebylo z pozice 
minulého vedení města reagováno. Prá-
vě město podobné velikosti a blízkosti k 
našemu městu ve spektru spřátelených 
sídel chyběl. Vidím zde obrovskou pří-
ležitost nejen pro ofi ciální setkávání, ale 
i pro konkrétní spolupráci klubů, sborů, 
farností a škol našich měst s podobným 
potenciálem vzájemné nabídky. Přál 
bych si, aby právě město Chust, které má 
k naší vlasti tak blízko, bylo trvalým part-
nerem našeho města.

Máme společnou minulost

Uzavřená mezinárodní partnerství s 
Flobecquem, Schmöllnem a Cairen-
ne nás symbolicky spojila s vyspělou 
Evropou. Nově uzavíraná smlouva se 
zakarpatským Chustem nám připomí-
ná naši společnou historii: slovanský 
původ, rakousko-uherskou monar-
chii, prvorepublikové Českosloven-
sko, socialistickou minulost. Jistě jsou 
všechna tato navázaná partnerství 
hlavně symbolická v kontextu minu-
losti, přítomnosti a budoucnosti. 

Pomáhají nám uvědomit si, odkud 
přicházíme, co jsme prožili, a kam 
směřujeme. To je v dnešní, tryskem 
běžící době velmi žádoucí.

Samozřejmě, doprovodné výměnné 
pobyty, poznávání kultury, lidí a jazyka 
jsou osobně velmi přínosné a pomáha-
jí nám ke vzájemnému poznání a přá-
telství. Společné projekty v oblasti 
školství, sociální a zdravotní pomohou 
pak jistě zakarpatskému Chustu v dal-
ším rozvoji. 

A pomáhat si přeci musíme

První republiku ctí

Využití zkušeností a poznatků z 
mezinárodní spolupráce je důležitou 
a významnou součástí rozvoje samo-
správy. Může přinášet nové příklady 
přístupu v oblasti vzdělávání, kultury, 
zdravotnictví, nebo v sociální oblasti. 

Stávající partnerství, vzhledem k 
velikosti partnerů, již nepřináší žád-
né nové možnosti pro naše město, i 
když přátelství samozřejmě zůstává. 
A proto vítáme možnost spoluprá-
ce s Chustem, která by mohla přinést 

nové příležitosti nejenom samosprávě, 
ale také občanům našeho města. My 
Češi máme s tímto městem společnou 
minulost, na kterou obyvatelé Chus-
tu a Zakarpatí velmi rádi vzpomína-
jí. První republika pro ně byla příkla-
dem demokracie a rozvoje. Vyrůstalo 
zde také mnoho známých osobností, 
v Chustu se narodil například režisér 
Antonín Moskalyk. Spojuje nás baro-
ko, jsou zde barokní kostely a mno-
ho dalších kulturních památek. Neje-
nom pro naše školy, kulturu a historii, 
ale i pro spoustu jiných oblastí je zde 
dostatek příležitostí pro budoucí spo-
lupráci.  

Poprvé rovnocenný partner

„Lidé, kteří se přátelí, mezi sebou 
neválčí.“ To je základní myšlenka růz-
ných mezinárodních partnerství, kte-
ré nás prostřednictvím vzájemného 
poznání zbavují nebezpečných před-
sudků.

Žďár poprvé v historii získává part-
nerské město, které je mu rovnocen-
né jak počtem obyvatel, tak i počtem 
základních a středních škol, spolko-
vým a sportovním životem, ale i v 
problémech všedních dnů. Navíc ani 
ne před sto lety jsme s městem Chus-
tem tvořili jeden společný stát. Jak pro 
České země, tak i pro Zakarpatí to byla 
jejich zlatá éra. 

Velmi si vážím toho, že v době, kdy 
Ukrajina prochází mnoha těžkými 
zkouškami, můžeme prostřednictvím 
tohoto partnerství pomoci. 

 Připravila Lenka Kopčáková

Město Žďár nad Sázavou dne 26. 10. 
podepíše další smlouvu o mezinárod-
ním partnerství. 

Po belgickém Flobecqu (od roku 
1999), německém Schmöllnu (v roce 
2001 obnova dřívějšího partnerství) a 
francouzském městečku Cairanne (od 
roku 2003) jím nyní bude samospráv-
né 28tisícové  město Chust z Ukrajin-
ské Zakarpatské oblasti.

Žďár i Chust mají mnohé společné, 
např. historii, slovanský původ obou 
zemí, nízkou jazykovou bariéru. 

Zástupci Chustu, v čele s hejtma-
nem oblasti a tamním starostou, nav-
štívili Žďár koncem loňského roku a 
oslovili starostu nabídkou ke spolu-
práci obou měst. Když letos v květnu 
mířila do Zakarpatské oblasti delega-
ce Kraje Vysočina, přidal se i žďárský 
radní města Radek Černý (ODS). V 
Chustu byl ujištěn, že zájem o vzájem-
nou spolupráci se Žďárem stále trvá.

Pro mluví společné slovanské a 
křesťanské kořeny, prvorepubliko-
vá historie, obdobná velikost i počet 
obyvatel obou měst.

V minulých 10 letech se Kraj Vyso-

čina a region Zakarpatské oblasti 
fi nančně spolupodílely na projektech 
v oblastech školství, sociální i zdravot-
nictví. 

Mentality obou slovanských národů 
jsou velmi blízké, na školách v Chustu 
se vyučuje čeština. 

„Stále víc se dozvídáme o vazbách 
obou měst. Např. ornáty žďárských 
kněží byly vyrobeny v Chustu,“ říká pro 
zajímavost starosta Zdeněk Navrátil. 

Z oblasti Chustu také za první 
republiky přišli Žďáru na pomoc, když 
tu po velké vichřici nastaly rozsáhlé 
polomy. „Tehdy se ve Žďárských vrších 
prováděla kalamitní těžba. Mnozí dělní-
ci z Podkarpatské Rusi zde pak zůstali, 
a dnes můžeme potkávat jejich potom-
ky,“ říká Navrátil. 

Na otázku, v jakých sférách si před-
stavuje spolupráci, starosta jmenu-
je, kromě oblastí historie a kultury, i 
vzájemnou výměnu zkušeností obou 
měst v samosprávě a školství. „Chceme 
podpořit i sdružení, spolky či charitativ-
ní fondy, také spolupráci mezi podniky, 
fi rmami a obchodníky,“ plánuje.
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