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Petr Pospíchal: Partnerská města
(Dokončení ze str. 1)
V Holandsku má město Jihlava od 

té doby, jako v jediném partnerském 
městě, pronajatý dům, který je hojně 
využíván jihlavskými spolky, sportov-
ci, dětmi, učiteli a samosprávou. 

Rovněž město Purmerend má v Jih-
lavě v Husově ulici pronajatý dům k 
témuž účelu. 

Partnerství s holandskou stranou je 
uzavřeno do září 2012, nicméně po 
dvaceti letech spolupráce by, alespoň 
z jihlavského pohledu, mohlo být ob-
noveno, třeba už ne na bázi pronájmů 
domů na obou stranách. Bylo by pod-
le mého názoru škoda, kdyby naváza-
né vztahy mezi spolky  a jednotlivci na 
obou stranách nezaštítily samosprávy 
obou měst. 

Jak je to s Heidenheimem? 
 S německým Heidenheimem má 

Jihlava velmi srdečné vztahy od samé-
ho počátku, byť schvalování smlouvy v 
roce 2002 bylo poznamenáno docela 
nepříjemnou atmosférou v tehdejším 
zastupitelstvu města Jihlavy. Hlavním 
sjednocujícím motivem spolupráce s 
Heidenheimem je od počátku tradice 
havířských průvodů, společná pro obě 
města. 

Partnerství s Jihlavou chápali tehdy 
heidenhemští jako „bránu do východ-
ní Evropy“ a připomenutí si společné 
historie obou měst.

Začínáme s Užhorodem…  
Nejmladším partnerským městem 

Jihlavy  je od podzimu 2010 hlavní 
město Zakarpatské Ukrajiny – Užho-
rod. Šlo myslím o logické doplnění už 
existující spolupráce Kraje Vysočina a 
Zakarpatské oblasti Ukrajiny. 

Po dvacetiletém poznávání života 
obyvatel partnerských měst na západ 
od našich hranic máme na Ukrajině 
možnost poznání jiného způsobu ži-
vota, možnost poohlédnout se s po-
korou po někom, kdo urazil na  cestě k 
prosperitě zatím kratší kus cesty. 

Partnerství s Užhorodem, který je 
největším ze všech tří měst, je sice 
nejmladší, ale na intenzitě probíhající 
komunikace mezi oběma radnicemi 
to není znát, spíše naopak. Je to způso-
beno především a jednoznačně zcela 
zřetelnou stopou, kterou zanechalo na 
Podkarpatské Rusi prvorepublikové 
Československo. 

Stará rezidenční čtvrť  Užhorodu je 
postavena českými architekty, včetně 
infrastruktury, a člověk tam má pocit, 
že je doma v České republice. 

Rovněž jazyková blízkost a  spol-
kový život početné české komunity a 
podpora českého konzulátu hraje při 
vzájemných stycích nezanedbatelnou 
roli.        

Lze si představit vazby samospráv,  
fi rem, spolků atd. Jak byste ale vy-

světlil Jihlavákovi, co mu partner-
ství přináší?

Ve všech partnerstvích hrají zá-
kladní roli samosprávy obou měst. Je 
to logické, představitelé radnic jsou 
voleni obyvateli měst, a zastupují je 
tedy. Město Jihlava navíc přispívá 
účastníkům partnerské výměny na ná-
klady cesty, popř. na ubytování návštěv 
z partnerských měst v jihlavských rodi-
nách. 

Partnerství funguje tak,  že radni-
ce domluví např. výstavu výtvarných 
děl, sportovní utkání, návštěvu hasičů, 
účast v havířském průvodu atp.   v part-
nerském městě je pak už na spolcích, 
jak si vše zorganizují. Hmatatelnými a 
asi nejviditelnějšími výstupy spoluprá-
ce jsou zápůjčky uměleckých děl. Loň-
ská velmi úspěšná výstava z díla Pabla 
Picassa se mohla uskutečnit díky zá-
půjčce z partnerského Heidenheimu. 
V prostoru podél Jiráskovy ulice byly 
počátkem devadesátých let vysázeny 
květiny a keře holandskou stanou.

Na jiném místě NJR hovoříme o 
zájmu Užhorodských a vazbu na 
Dům dětí a mládeže. Můžete být 
trochu konkrétnější?

Při jedné z minulých návštěv Užho-
rodu byli představitelé jihlavské radni-
ce pozváni na návštěvu užhorodského 
domu dětí a mládeže.  Město Jihlava 
bude od nového roku přebírat od Kra-

je Vysočina Dům dětí a mládeže v Br-
něnské ulici a v té souvislosti se jihlav-
ská radnice bude zamýšlet nad dalším 
směřováním organizace, která by do 
budoucna měla představovat atraktiv-
ní centrum, ve kterém by děti a mladí 
chtěli dobrovolně trávit část svého vol-
ného času.  

Dnešní užhorodské a jihlavské cen-
trum volného času pro děti bohužel 
srovnat nelze. V Užhorodu jde o ob-
rovské zařízení, jednak velikostí, jed-
nak šířkou nabídky volnočasových 
aktivit.  Tamní palác dětí i v pátek od-
poledne doslova žil aktivitami, jsou 
zde gymnastické sály, tělocvičny, ne-
spočet klubových místností včetně re-
gulérního koncertního a divadelního 
sálu. 

Srovnání  dvou  zkomírajících polo-
prázdných   budov domu dětí a mláde-
že v Brněnské ulici v Jihlavě s užhorod-
ským palácem překypujícím dětským 
švitořením je v tuto chvíli o porovná-
vání neporovnatelného. Předpoklá-
dám, že po transformaci jihlavského 
domu volnočasových aktivit pro děti 
po novém roce bude možno využít na-
bídky užhorodských folklorních sou-
borů na vystoupení v Jihlavě. 

Vzhledem ke kulturní a jazykové 
blízkosti (v Užhorodu není problém se 
domluvit česky nebo slovensky) oče-
kávám asi největší potenciál spoluprá-
ce v kulturní  a školské oblasti. -lm-

Jihlavská radnice hodlá upravit část 
historického centra. Úpravy se bu-
dou týkat části historického opev-
nění za kostelem sv. Jakuba, ale ta-
ké Masarykova náměstí a lesoparku 
Heulos. Návrhy zpracované ve studii 
regenerace městské památkové re-
zervace si prohlédli radní a dali zele-
nou další přípravě.

Novinkou bude bezbariérový pří-
stup na parkán z Brněnské ulice od 
penzionu Gustav Mahler. „Od Brněn-
ské ulice až za kostel sv. Jakuba bude 
možné parkánem procházet po novém 
chodníku, do prostoru necháme umís-
tit lavičky, odpadkové koše, hrací prvky 
pro děti a plácek na pétanque,“ popsal 
připravované úpravy primátor Ja-
roslav Vymazal. Z obou stran bude 
průchod hradbami oplocen mřížemi, 
které umožní prostor zamykat. Bude 
se také muset zpevnit část hradební 
zdi, která se rozpadá.  

Další uvažovanou novinkou je nový 

průchod z centra města do lesoparku 
Heulos. Měl by být otevřen v Hlubo-
ké ulici nedaleko vchodu do restau-
race U Jakuba. Do třetice jsou sou-
částí projektu dva průhledy do útrob 
jihlavského historického podzemí. 
Dvě skleněné desky nad nasvícenými 
chodbami budou po jedné v horní a 
dolní části Masarykova náměstí. Na 
náměstí se uvažuje také o umístění 
pítek. Celkové náklady se odhadují 
na osm milionů korun. Jihlava bude 
na akci usilovat o dotace, pokud bude 
úspěšná, úpravy by mohly začít v dru-
hé polovině roku 2012. 

Nezávisle na projektu regenerace 
památkové zóny se připravuje také 
oprava kulturní památky Olivetská 
hora (kaple se sochami vedle vcho-
du do lesoparku Heulos, v soused-
ství kostela sv. Jakuba), která je vli-
vem času, povětrnostních podmínek 
i vandalů ve velmi špatném stavu.
 -lm-

Centrum vyžaduje opravy

KA PLE se sochami vedle vchodu do lesoparku Heulos v sousedství kostela sv. Ja-
kuba projde rekonstrukcí.  Foto: archiv MMJ

Jízdní řády jihlavské hromadné do-
pravy můžete mít kdykoliv a kdekoliv 
s sebou. Přesněji tam, kde máte také 
svůj mobilní telefon. Do něj si může-
te zdarma stáhnout jednoduchý pro-
gram, který vyhledá potřebný spoj. 

„Ať jste kdekoliv, nemusíte kvůli zjiš-
ťování spoje vybíhat k nejbližší zastáv-
ce, hledat počítač s připojením k inter-
netu nebo nosit po kapsách papír se 
spoji. A nepotřebujete ani signál, spoje 
jsou uloženy v telefonu,“ popsal prak-
tické vlastnosti „mobilních jízdních 
řádů“ ředitel Dopravního podniku 
města Jihlavy Josef Vilím. 

Vyhledávání v mobilu probíhá po-
dobně jako v internetových vyhledá-
vačích. Cestující si vybere zastávku, 
ze které chce odjet a cílovou zastáv-
ku, program pak nabídne čas nej-
bližšího spojení, vypíše ale i všechny 
ostatní spoje na lince, „umí“ vypsat 
i přestupy. Program zobrazuje také 
kompletní jízdní řády se všemi po-
známkami všech jihlavských linek 
MHD.

Jízdní řády si můžete do telefonu 
stáhnout prostřednictvím počítače 

Jízdní řády MHD v mobilu

KDEKOLI i bez signálu si můžete vy-
volat v telefonu odjezdy MHD, které 
vás zajímají. Foto: archiv MMJ

nebo přímo do mobilu na adrese Do-
pravního podniku města Jihlavy www.
dpmj.cz. Pro následné vyhledávání 
spojů v telefonu už není třeba, aby byl 
přístroj připojen k internetu. -lm-

V sobotu 3. září 2011 přibližně od 9.00 do 15.00 hodin bude více než 100 
dobrovolníků z České republiky, Slovenska a USA upravovat, čistit a  zvele-
bovat vybrané veřejné  prostory města Jihlavy. Konkrétně se jedná o lesopark 
Heulos a dětská hřiště v lokalitě Březinovy sady a úpravu živých plotů po 
městě Jihlava. Dobrovolníci budou také opravovat a natírat i lavičky a laťo-
vé odpadkové koše. „Proto bude nutné na tuto akci shromáždit odpadkové koše 
z parků na jedno místo. Prosíme tedy obyvatele a návštěvníky Jihlavy, aby byli to-
lerantní ke skutečnosti, že 1. září budou koše svezeny a na svá místa budou umís-
těny opět až v pondělí 5. září. Jsme si vědomi toho, že se jedná o drobné omezení, 
na druhé straně si však velice vážíme dobrovolnické práce,“ uvedla k aktivitě ve-
doucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. -lm-

Jihlavu uklidí dobrovolníci z USA


