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První porevoluční partnerství měs-
ta Jihlavy má pokračování. Staros-
ta nizozemského města Purmerend 
Don Bijl navštívil Jihlavu, aby na 
radnici spolu s primátorem Jarosla-
vem Vymazalem podepsali smlouvu 
o partnerství na dalších pět let. Pur-
merendského starostu doprovázel 
člen Rady města Jihlavy Rob Sam-
pimon. Partnerství Jihlavy a Purme-
rendu trvá od roku 1991.

Jihlava se v Purmerendu v minulos-
ti inspirovala a „učila“ v mnoha ob-
lastech, a platí to dodnes. Jedna z po-
sledních návštěv se týkala například 
zpracování komunálního odpadu a 
protipovodňové prevence. 

„Pomocnou ruku, podanou Purme-
rendem v devadesátých letech, dnes 
symbolicky předáváme dál na východ, 
novému partnerskému městu Užhorod 
v Zakarpatské oblasti,“ poděkoval za 
dosavadní spolupráci nizozemským 
partnerům primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal. 

Nizozemská delegace se v Jihlavě 
mimo jiné zúčastnila vzpomínkové-

ho setkání u příležitosti 94. výročí 
vzniku samostatného Českosloven-
ska. 

„Během piety jsme viděli, jak je pro 
vás důležitá svoboda, ať už po válce, 
nebo po roce 1989. Tyto události a 
zkušenosti náš národ minuly. Uvědo-
mujeme si nyní, jak důležité je pro vás 
partnerství s Purmerendem. Bylo první 
a znamenalo pro Jihlavu průlom, ote-
vřely se hranice, a vám tím i nové mož-
nosti spolupráce,“ řekl starosta Don 
Bijl, kterého atmosféra a proslovy, 
pronesené během setkání u sochy T. 
G. Masaryka, velmi oslovily. 

Potvrzení partnerství mimo jiné 
znamená zachování zázemí v po-
době domů v obou městech, které 
slouží pro pracovní a zájmové vý-
měnné pobyty různých organizací v 
rámci partnerských aktivit. Smlouvy 
o užívání domů za jihlavskou stranu 
podepisoval náměstek primátora Pe-
tr Pospíchal. 

Dalšími partnerskými městy Jih-
lavy jsou Heidenheim v Německu a 
Užhorod na Ukrajině.

Pokračování s Purmerendem 
stvrzeno podpisem

STAROSTA nizozemského města Purmerend Don Bijl a primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal (vpravo) podepsali prodloužení smlouvy o partnerství obou měst.
 Foto: archiv MMJ

Několik nových okruhů spolupráce 
zahájila Jihlava v nejnovějším part-
nerském městě, kterým je ukrajinský 
Užhorod. Město před nedávnem na-
vštívili zastupitelé Jihlavy.

Ukrajinská strana oslovila čes-
ké protějšky s dotazem na pomoc v 
oblasti péče o nevidomé. Nápadu 
se chopil zástupce ředitele Oblastní 
charity Jihlava, zastupitel Vítězslav 
Schrek. „Informoval jsem o setkání se 
zástupci organizace „Divosvit“ své ko-
legy v sociální komisi, kteří iniciativu 
vítají a jsou ochotni pomoci. Pokusíme 
se mezi českou a zakarpatskou stranou 
propojit komunikaci a zjistíme mož-
nosti, jak by se daly české zkušenosti 
z oblasti rehabilitace nevidomých a 
například výcviku vodících psů našim 
ukrajinským partnerům předat,“ uve-

dl Vítězslav Schrek. 
V jedné z užhorodských školek se 

dostala do rukou jihlavských zastu-
pitelů dětská knížka básniček a po-
hádek, popisující zvyky a život na 
ukrajinském venkově. „Texty už se 
překládají do češtiny. Po vydání kníž-
ku nabídneme do jihlavských mateř-
ských škol i veřejnosti,“ řekl náměs-
tek primátora Petr Pospíchal. Jihlava 
také umožní několika užhorodským 
učitelkám porovnat zkušenosti a po-
stupy v některé z jihlavských mate-
řinek při návštěvě, která by se měla 
odehrát ještě v tomto roce. 

Do třetice Jihlavští požádali o ti-
py na užhorodské kapely, které by 
si mohly zahrát na některém z jih-
lavských festivalů. „O rockové ne-
bo jazzové kapely jsme se zajímali i v 

Divosvit pomůže v Užhorodu 
s výcvikem psů pro nevidomé

JIHLAVŠTÍ v Užhorodu. Mezi tradiční místa prohlídek patří Masarykův park, 
který před nedávnem užhorodští zvelebili s podporou města Jihlavy a Kraje Vyso-
čina. Zastupitele pak centrem města provedli členové Užhorodské společnosti čes-
ké kultury J. A. Komenského.  Foto: archiv MMJ

Jihlava a Heidenheim si připomínají kulaté výročí partnerství. Zástupci Jih-
lavy navštívili německé partnerské město, kde na památku prvního desetiletí 
spolupráce zasadili na Jihlavské ulici český národní strom - lípu. Následovala 
slavnost na radnici, spojená s vernisáží výstavy Jak běžel čas. 

Fotografi e německého fotografa Klause Petera Preußgera a českého foto-
grafa Jiřího Ernesta porovnávají vývoj obou měst s odstupem deseti a více 
let. Stejné snímky už měli možnost vidět návštěvníci jihlavské radnice před 
měsícem.

Během slavnostního aktu promluvil k přítomným primátor Heidenheimu 
Bernhard Ilg, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a spolkový předseda Jihlav-
ského jazykového ostrova Josef Gleixner. Na závěr slavnostního setkání pře-
vzal jednatel Jihlavského jazykového ostrova Erwin Pezina Zlatou medaili 
města Heidenheimu, kterou uděluje rada města. -rt,lm-

Jihlavští zasadili lípu 
v partnerském Heidenheimu

HEIDENHEIM, Jihlavská ulice, sázení lípy u příležitosti 10 let partnerství měst 
Jihlavy a Heidenheimu. Zleva: náměstek primátora Jihlavy Rudolf Chloupek, pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, primátor Heidenheimu Bernhard Ilg a starosta 
Heidenheimu Rainer Domberg. Foto: archiv MMJ

Heidenheimu. Máme představu, že by 
umělci z partnerských měst mohli vy-
stoupit třeba na Koncertu bez hranic, 
nebo v některém z doprovodných pro-
gramů Havíření, které se odehraje v 

roce 2013. Na oplátku bychom vyslali 
jihlavské kumštýře na akce do Heiden-
heimu a Užhorodu,“ popsal zastupitel 
Vítězslav Schrek, který je také pořa-
datelem kulturních akcí.  -rt-


