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městské části Horní KosovPředstavujeme

HORNÍ KOSOV se nachází v blízkosti Doliny. Snímek pořídil Milan Vilímek Jihlavský, jehož snímky obcí Jihlavska z výšky lze zhlédnout na výstavě ve spojovací 
chodbě mezi nemocnicí a Domem zdraví. Prodejní výstava končí 30. června. 

Horní Kosov zaznamenává výrazný rozvoj 
K řešení je toho spousta. Chy-

bí obchody, služby, spojení 
MHD do nových částí, nemá-
me moderní hřiště, vysvětluje 
Roman Váňa, který se stal před-
sedou nově založeného osadní-
ho výboru Horní Kosov. Spolu 
s ním na otázky odpověděli také 
ostatní členové osadního výbo-
ru.

Veronika Dawidowicz ז

Jak vznikla myšlenka, že se na Hor-
ním Kosově založí osadní výbor? 

Myšlenka založit osadní výbor vznik-
la na konci loňského roku. Měl jsem 
dobrou zkušenost z jiné části Jihlavy, 
kde už osadní výbor funguje. Proto 
jsem s tímto záměrem oslovil ke spo-
lupráci několik obyvatel naší místní 
části. 

Začali jsme se scházet. Jasně jsme si 
domluvili termíny, připravili a uspo-
řádali shromáždění občanů Horní-
ho Kosova, na kterém jsme jim záměr 
představili. 

Schůze proběhla dle platných regulí, 
příjemným zjištěním byl zájem o prá-
ci v osadním výboru, což nás vedlo k 
tomu, že jsme počet jeho členů rozší-
řili na devět. V dubnu zastupitelstvo 
města osadní výbor zřídilo a potvrdilo 
jeho členy a předsedu. 

Osadní výbor má zřízen FB stránku, 
e-mailovou adresu hornikosov@jihla-
va.cz a také vývěsku. 

Proč si myslíte, že je dobré, že se to 
povedlo?

Vznikem osadního výboru je tu plat-
forma, kde se mohou sousedé setkávat 
a vyměňovat si názory na další smě-
řování naší lokality. Věřím, že bystře-
ní názorů přinese společný hlas, který 
zase na magistrátu bude více slyšet. Ve 
výboru se sešla řada osobností, které 
se do té doby neznaly, a nyní mohou 
působit společně ku prospěchu celého 
statutárního města, Horního Kosova 
zvláště.  

Už máte nějaké ohlasy na nově 
vzniklý osadní výbor?

Také máme již zpětnou vazbu od 
„sousedů“ a ti jsou myšlenkou OV 
nadšeni. Rádi se budou setkávat při 
různých příležitostech, možná tomu 
napomohla doba covidu, kdy taková 
setkání nebyla možná a lidem chy-
bí. Jsme připraveni od lidí přijímat 
jejich nápady, podněty, připomínky 
a společně řešit místo, které je naším 
domovem. Chceme se zde cítit pří-
jemně a bezpečně.

Co se konkrétně vám na této myš-
lence OV líbí? 

Líbí se mi možnost organizovat pro 
místní obyvatele různá setkání, sezna-
movat je s historií místa, ve kterém ži-
jí. Chceme zapojit místní podnikate-
le do aktivit, tak aby o sobě navzájem 
věděli. 

Historie naší části sahá hluboko do 
minulosti, a to je velmi zajímavé a 
poučné. Rádi bychom také upozor-
ňovali na nedostatky naší čtvrti, co 
je potřeba zlepšit a na co by se měl 
magistrát zaměřit. 

Byl jste zvolen předsedou. Jak se 
v této „roli“ cítíte? Je to velká zod-
povědnost?

Osobně jsem rád, že se povedlo dát 
dohromady tak skvělou skupinu li-
dí ve výboru, kteří mají energii posu-
nout věci dál, je zde nadšení nad no-
vými objevy, například z historie 
Horního Kosova. 

Doposud zde chyběl nějaký komu-
nitní život a pomalu se to začíná 
hýbat. Zvolení do role předsedy si 
vážím. Zároveň máme všichni nějaké 
úkoly a jsem rád, že mohu být sou-
částí této nově vzniklé „iniciativy“, je 
to nová éra Horního Kosova.

Jak často se jako osadní výbor 
plánujete scházet? 

Pravidelné schůzky budou každé 
první pondělí v měsíci od 18 hodin 
v restauraci na Formance. Všichni 

obyvatelé mají možnost se zúčastnit 
našich schůzek. Pokud je potřeba, 
scházíme se operativně i mezi pravi-
delnými termíny. 

Informace ze schůzek jsou předá-
vány formou zápisů e-mailem. Při-
vítáme, když se co nejvíce obyvatel 
přihlásí k odběru tohoto našeho mai-
lového zpravodaje. Chystáme také 
instalaci 3 kusů vývěsek v naší lokali-
tě, kde tyto informace budou k nale-
zení. Na jednotlivé akce se budou 
tvořit plakáty a roznášet letáky

Jaká témata považujete za nejdů-
ležitější? Co aktuálně nejvíce trápí 
obyvatele Horního Kosova?

Určitě je toho spousta k řešení 
– chybí zázemí (obchody, služby) 
v nové, ale i staré zástavbě. Spojení 
MHD do nových částí, např. obsluž-
nost čtvrti Kaskády, nemáme moder-
ní hřiště, určené ke sportovním akti-
vitám místních, odpočinkové zóny…

Nějaká témata máme připravena 
z vlastní zkušenosti, s některými přišli 
obyvatelé na ustavující shromáždění, 
další podněty mohou občané zasílat 
do naší mailové schránky nebo s nimi 
přijít na naše schůze.

Informace od většího počtu „sou-
sedů“ se chystáme posbírat i pomocí 
anketních lístků na první společenské 
akci. 

 
Plánujete pořádat ve vaší městské 

části nějaké společenské akce?
Ano, i to je jeden z důvodů, proč 

jsme se rozhodli iniciovat zřízení 
osadního výboru. První vlaštovkou 
bude společenská akce „Sousedská“, 
která proběhne v sobotu 25. června 
na asfaltovém hřišti za restaurací For-
manská pošta. 

Odpolední část od 16 hodin bude 
věnována programu pro děti a dospě-
lým bude večer zpříjemněn vystou-
pením kapely China Blue, která 
vystoupí od 19.30 hodin. Další akce 
obdobného charakteru proběhne 
ke konci září. Chtěli bychom, aby se 

akce tohoto typu staly pravidelnou 
součástí života Horního Kosova, na 
které se místní budou těšit.

Co se vám osobně na Horním 
Kosově nejvíce líbí? Je něco, na co 
jste pyšný?

Za mě je zajímavá právě historie 
celého místa (kaplička – logo), blíz-
kost přírody, zároveň jde o velice 
dynamickou oblast plnou mladých 
rodin, ale také se spoustou staroused-
líků, kteří mohou předávat zkušenosti 
a pookřát v přítomnosti nových oby-
vatel. 

Co vám v této lokalitě chybí?
Horní Kosov v posledních letech 

zaznamenává výrazný rozvoj. Jedná 
se o jednu z nejlidnatějších místních 
částí Jihlavy, kde žije cca 3700 oby-
vatel. Bohužel je však bez adekvátní 
občanské vybavenosti. 

Jsou také místa, kde chybí základní 
vybavenost, jakou je veřejné osvětlení 
a chodníky.

Máte nějaké plány do budoucna?
Nyní se věnujeme hlavně konsoli-

daci a zjištění, co vlastně dokážeme. 
Nebylo by od věci získat prostor pro 
setkávání se sousedy, který by byl 
v majetku města. Spousta organizač-
ních detailů by se tím zjednodušila.

Náš mandát je omezen na necelý 
půlrok – tedy do komunálních voleb. 
Chceme nastavit vzájemnou komuni-
kaci mezi sousedy a směrem k městu, 
prostě rozjet činnost osadního výbo-
ru a připravit dobrý start pro činnost 
výboru od podzimu letošního roku.

Je v této městské části nějaká rari-
ta/zajímavost, co stojí za zmínku 
a co by lidé neměli přehlédnout, 
když se k vám vydají?

Máme úžasnou kapličku na návsi 
původní obce, stejně jako kaštanovou 
alej cestou na Zaječí skok, památko-
vou lipovou alej, rybníky…


