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Koncem února se vydali zástup-
ci města Žďáru n. S. na první oficiální 
návštěvu nového partnerského města, 
Chustu na Ukrajině. Ze zastupitelstva 
se účastnil nejméně jeden člen každé-
ho politického klubu.

Bylo domluveno, že město Chust si 
vybere tři projekty z oblasti infrastruk-
tury, školství, vzdělávání a spolkové 
činnosti, na kterých chce se Žďárem 
spolupracovat.

Další partnerské setkání se uskuteční 
letos v září zde, ve Žďáře.

Otázka:
Jakou spolupráci by volil váš poli-

tický klub, aby byla přínosná pro 
občany obou partnerských měst? 
V čem se my, Žďárští, můžeme od 
Chustských poučit? 

Mladí potřebují perspektivu 

Spolupráci konkrétní a přirozenou. 
Oficialit už bylo dost. Jistě bych začal 
u dětí a mládeže. Pozval bych je na 
Den Žďáru. Nabídka společenských a 
kulturních akci bude pestrá. Připojme 
např. fotbalový miniturnaj různých 
věkových kategorii, korunovaný „sran-
damačem“ reprezentace zastupitelů 
partnerských měst. Mimochodem, sta-
rosta Chustu Volodymyrij Pavlovič je 
bodrý chlapík a nadšený fotbalista. 

Určitě přizvěme Žďáráky ukrajinské 
národností. Víte, že jich s námi žije 
více než 300? Na babí léto nabádám k 
pozvání dětí a mládeže k vícedennímu 
poznávacímu pobytu. K ubytování v 
rodinách se již hlásí zájemci…

Víte, co se těžce nedostává mladým 
na Zakarpatí? Podle mne hlavně per-
spektiva. Těžko se jim hledá motiva-
ce, třeba i ke vzdělávání a kvalifikaci, v 
zaostalé zemi ztracených generací bez 
zřetelné perspektivy. Většina se ještě 
nikdy nepodívala na západ od Užgoro-
du. V tom jim můžeme prospět. A pak 
už to stejně bude záležet na nich. Nej-
lepší formou výchovy a učení jsou pří-
klady. Ať už pozitivní, nebo ty nenásle-
dováníhodné. Obojí máme. 

Všichni jsme Slované

Partnerství s ukrajinským městem 
Chust bylo uzavřeno po zralé úvaze, 
a obě města k němu přistupují velmi 
vážně, a s nadějí na budoucí vztahy. Je 
možné navazovat na dobré jméno Čes-
koslovenska z dob 1918 až 1938. 

Je také možná velká spolupráce škol, 
dokonce v jedné se tam učí i česky. 
Některé organizace jistě v budoucnu 
projeví zájem o přímé kontakty, dojde 
ke vzájemnému poznávání, prohloubí 
se osobní přátelství. 

Žďárští zastupitelé v partnerském Chustu, před pomníkem tGM. Prvního 
československého prezidenta má Zakarpatí dodnes ve velké úctě. 
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Téma: Spolupráce Žďáru se zakarpatským Chustem začíná… 
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Každé město má zřejmě jiné úkoly 
a řeší odlišné priority, má jiné finanč-
ní možnosti. Některé úkoly mají 
města společné - ekologii, budová-
ní infrastruktury, podporu kultury, 
zaměstnanost.

Navíc zde není velká jazyková bari-
éra, vždyť jsme všichni Slované. A i 
když to zpočátku vypadalo, že nikdo 
ze žďárské opozice nepojede, nakonec 
jsme se mezi sebou domluvili taky.

Češi jsou vzorem stavitelů

Každá správně uchopená spoluprá-
ce může být přínosná pro obě strany. 
Předsudky, které vůči Ukrajině mnoho 
lidí u nás má, jsou zcela neopodstat-
něné. Ukrajina je sice chudá, ale zato 
hrdá země, a Zakarpatská oblast je i v 
ní raritou. 

Území bylo historicky těžce zkouše-
no, patřilo pod Polsko, Uhry, Česko-
slovensko, Sovětský svaz, a nyní pod 
Ukrajinu. Přestože je v současnos-
ti velkou národnostní směsicí, místní 
lidé nejvíce vzpomínají na Českoslo-
vensko, protože pouze v té době vládla 
opravdová svoboda a demokracie. 

I proto si nynější svobody v rámci 
Ukrajiny velmi považují, a nyní nám 
mohou být vzorem právě v demo-
kratickém cítění. Naopak Česi byli 
místním vždy vzorem jako stavitelé a 
budovatelé. 

My jim můžeme předávat know how, 
které díky třiceti letům transformace a 
naší ekonomické situaci dnes máme. 

Je třeba myslet zejména na mla-
dou generaci, do té je vždy investice 
nejúčinnější. Proto kromě vzájem-
ných setkávání odborníků považuji 
za nejdůležitější, aby se setkávali i žá-
ci a studenti našich škol, vzájemně se 
poznávali, obohacovali se a společně 
hledali cesty, jak své země posouvat na 
poli ekonomickém, etickém a demo-
kratickém.

Vzájemně se poznat

Je zatím předčasné určovat přes-
ně oblasti spolupráce obou partner-
ských měst. Únorová cesta do Chus-
tu měla za úkol nejprve zmapovat 
oblasti, ve kterých by skutečně vzá-
jemné setkání a poznávání bylo pří-
nosem. 

Byla snaha spolupracovat např. se 
školou s výukou českého jazyka, ta 
však v Chustu není. Jako perspektiv-
ní se jeví spolupráce v oblasti kultu-
ry, lépe řečeno její poznávání, a pak 
ve sportu, jenže i tady je nejprve 
nutno najít druhy sportu pro případ-
né výměny. Stejně tak nelze určit, v 
čem se můžeme od Chustských pou-
čit, na to se známe zatím velmi málo. 

První vlaštovkou zejména v kultur-
ní oblasti by měla být podzimní náv-
štěva ukrajinských partnerů, včetně 
dětí, na barokních Santiniho slav-
nostech, ovšem vše záleží i na zájmu 
chustských spolků.

Máme společné kořeny

Naše čtvrté partnerské město, ukra-
jinský Chust, má s naší zemí kus spo-
lečné historie. Letošní stoleté výročí 
vzniku Československa, jako prvního 
demokratického zřízení, připomíná i 
krátké dvacetileté přičlenění současné 
Zakarpatské oblasti k tehdejší repub-
lice. 

Obyvatelé Chustu s nostalgií vzpo-
mínají na naši společnou minulost a 
vyjadřují se s velkou úctou o preziden-
tovi Masarykovi. Právě naše společné 
historické kořeny, velikost města se 
zhruba 26 tisíci obyvateli, jsou před-
pokladem aktivní spolupráce našich 
měst. 

Aktuálně není ještě na pomyslném 
stole žádný konkrétní projekt. Ale na 
oficiálním setkání vedení obou měst 
zazněla ze strany Žďáru jasná nabídka 
v oblasti školství a spolků. Ukrajinští 
partneři byli vyzváni ke sdílení kon-
taktů v této oblasti, aby se mohla roz-
běhnout konkrétní spolupráce. Osob-
ně mě příjemně překvapila jejich velká 
hrdost na vlast a demokracii, na kterou 
bychom neměli zapomínat ani my.

Umět také tak rozlišovat

Náš klub Žďár – Živé město spatřuje 
přínosnost spolupráce ve výměnných 
pobytech žáků základních a středních 
škol, spolkové činnosti v oblasti spor-
tu (fotbal, basket, volejbal a házená) 
a spolupráce prostřednictvím evrop-
ských programů, podporujících tzv. 
východní partnerství. 

A v čem se můžeme poučit? Ukrajina 
se dívá směrem na Západ, a moc dob-
ře ví, jak by její zemi pozvedlo člen-
ství v EU. Lidé by bohatli, měli mno-
hem lepší životní perspektivy. V tom 
se můžeme učit – že Ukrajinci (tj. i 
Chustští) mají schopnost rozlišit mezi 
tím, co jejich zemi prospěje (EU) a 
tím, co jí naopak škodí (válka a vliv 
Ruska). 

Přál bych si, abychom ani my tuto 
schopnost neztráceli a měli vždy jasno 
v tom, co naší zemi prospívá.

Spolupráce je o lidech

Základní evropská myšlenka těchto 
mezinárodních přátelství je, že lidé, 
kteří se znají, mluví spolu, vzájemně 
se podporují a sdílejí své zkušenosti, 
tak mezi sebou neválčí a v krizových 
situacích si dokáží pomoci. 

Kvalita této spolupráce se bude pří-
mo odvíjet od počtu zapojených oby-
vatel Žďáru a Chustu. Byli bychom 
velmi rádi, kdyby své nové přátele v 
Chustu nalezli žďárští sportovci, spol-
ky, školy, atd. 

Obzvláště pro naše děti a mládež 
by mohla být návštěva Chustu dob-
rou životní lekcí „z pokory“. Je dobré 
si uvědomit, že náš životní standard 
není samozřejmostí, a že je krátko-
zraké nalézat štěstí jen v nejnovějších  
typech smartphonů.  -lko-
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