červen

LETITÝ Horácký zimní stadion prakticky dosluhuje. Od roku 1956 se deset let hrálo na nezastřešené ploše, v roce 1966 byl stadion zastřešen. Stále není rozhodnuto o
jeho osudu, může být jak rekonstruován, tak zbořen. Zastupitelé města ale musí rozhodnout brzy, čekají na vyhodnocení podkladů. Foto: archiv HC Dukla Jihlava

MAHLER JIHLAVA
MUSIC FESTIVAL
18. 5. – 7. 7. 2017
(Program na str. 23)
EUROJACK, mistrovství světa
dřevorubeckých sportů + festival
PILNÍK + festival minipivovarů
Jihlavské pivní pábení
10. a 11. června
(Program na str. 3)
JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
dne 19. června od 13 hodin
Jednání je přenášeno on-line
na webu města

Jihlavský havířský průvod
Koncert bez hranic
Pouť ke svatému Jánu
23. – 25. června
(Program na str. 25)
JIHLAVSKÁ POUŤ
28. června – 2. července
Masarykovo náměstí.

O Horáckém zimním stadionu
stále není rozhodnuto

Mimořádné jednání zastupitelstva mělo původně jeden bod
programu – co udělat s Horáckým zimním stadionem (HZS).
Postupně se ale body jednání rozšiřovaly.
Zastupitelé tak oproti původnímu
záměru jednali sedm hodin, a stále ještě není o budoucnosti Horáckého zimního stadionu rozhodnuto. Nadále se budou rozpracovávat
tři varianty. První počítá s postupnou rekonstrukcí původního stadionu, další počítá se zbořením stadionu a se stavbou nového na stejném
místě, a třetí řeší možnosti výstavby
nové haly někde jinde. Důvodem je
to, že zastupitelé ještě nemají hotovy
všechny podklady, které by mohly
rozhodování ovlivnit.
Důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo vzetí na vědomí plánu investic na desetiletí, který uká-

zal jasný fakt – město může ročně
investovat asi 180 milionů na rozvoj
a údržbu, víc peněz nemá. Zastupitel
Daniel Mayer (ANO 2011), který se
významně podílel na zpracování plánu, zastupitelům vysvětlil: „Plán je
živý materiál, se kterým se bude nadále pracovat. Připravíme jakýsi software,
který umožní upřednostnit požadovanou investici, ale bude hledět na to,
aby na investici byly peníze. Plán bude
přístupný nejen zastupitelům, ale také
veřejnosti.“
Na základě těchto podkladů koalice upřednostňuje variantu postupné rekonstrukce HZS, která je zatím
vyčíslena na 250 milionů korun.
Výstavba nové haly na zelené louce
by mohla stát až 750 milionů korun,
a na to město nemá investice.
Jiný názor měla ODS, která ústy
architekta Bekeho preferuje výstavbu nového stadionu na stávajícím

místě. Definitivně zastupitelé rozhodnou až po zpracování všech podkladů.
Zastupitelé se vrátili také k minulému přidělování grantů žadatelům
a posvětili tři další akce, které město podpoří finančně. Letní divadlo
pod jihlavským nebem získalo dotaci 63.770 Kč, Milujeme Jihlavu –
výstava velkoformátových fotografií
80.000 Kč a Multikulturní festival
93.000 Kč (více viz v usnesení ZM
uvnitř vydání NJR).
Zastupitelé dále řešili, zda mají, nebo nemají prodat nemovitost Pod Rozhlednou 8 a pozemky společnosti pro lůžkový hospic
Mezi stromy. Spolek hodlal stávající objekt zbourat a na jeho místě
postavit nový hospic. Tuto variantu ale zastupitelé neschválili a poukázali na možnost výstavby hospicu
jinde v Jihlavě.
-lm-

