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NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Vedení města Jihlavy zve na novoroční ohňostroj v podání jihlavského rodáka Leo Válka. Ohňostrůjce vypálí rachejtle v 17.30 hodin,
ihned po novoroční zdravici primátorky města Karolíny Koubové. Ta bude, společně s dalšími zástupci města, od 17 hodin návštěvníkům na Masarykově náměstí
zdarma nalévat teplý svařák a dětem čaj. Přijďte ochutnat!
Foto: Jakub Koumar

Nový stadion na původním místě
Do roku 2023 by měla
Jihlava mít novou multifunkční halu na místě stávajícího
Horáckého zimního stadionu.

Po letech diskuzí a odkládání se
zastupitelstvo rozhodlo vydat cestou
výstavby nové multifunkční haly na
stávajícím místě.
Nový stadion bude stát kolem 750
milionů korun a předcházet mu
bude užší architektonická soutěž,
jejíž vítěz zhotoví projektovou dokumentaci.
Stavební stroje se na místo současného Horáckého zimního stadionu
vydají v druhé polovině roku 2021,
výstavba bude trvat dva roky.
„Dlouho odkládané rozhodnutí rozdělilo město na dva tábory, jeden chce
výstavbu na zelené louce, druhý halu
na stávajícím místě.
Každý tábor má kus pravdy, ale není
možné stavět haly dvě, a bylo třeba

Jihlavu trápí
nedostatek vody
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rozhodnout. Vedení města musí problém uchopit z nadhledu a podívat se
na situaci z hlediska všech kritérií,“
sdělila primátorka města Karolína
Koubová (Fórum Jihlava).
Kritérií pro rozhodnutí bylo několik, těmi s nejvyšší váhou pro hodnocení se stal čas, cena a dostupnost,
důležitým bodem bylo také pokračování kvalitní výchovy mladých sportovců.
Dále muselo vedení města přihlédnout k možným rizikům nejen z hlediska výstavby, ale i budoucího provozování nové haly.
Čas a cena
„Výhodou stávající lokality je platný
územní plán a současný zimní stadion, který zakládá předpoklad k tomu,
že i nová hala, s lepšími parametry ve
vztahu ke svému okolí, bude na tomto
místě povolena.
Časově se tedy v ideální variantě

Jihlava mluvila
o vzdělání
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pohybujeme v rozsahu čtyři a půl až
pět a půl roku,“ doplnil radní města
David Beke (ODS).
Výstavba na stávajícím místě je
navíc z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodnější.
„Město nemá od kraje ani od státu
podepsán žádný příslib spolufinancování, a je tedy třeba počítat, že v nejhorším
případě bude muset celou halu financovat město samo,“ doplnila Koubová.
Samotná výstavba haly však bude
paradoxně dražší, než by byla při
variantě na zelené louce, a to zejména kvůli ztíženým podmínkám
v zastavěné části města.
Výstavba na místě současného stadionu však bude pro město ekonomicky výhodnější z hlediska budoucího provozu – Jihlava nebude muset
financovat dvě haly, ale pouze jednu,
navíc odpadá i nutnost rekonstrukce
starého stadionu.
(Pokračování na str. 3)

V zoo se zabydluje
malý aligátor
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Vážení spoluobčané,
milí Jihlavané,
nový rok je tady,
a je na každém
z nás, jak do něj
vkročíme.
Člověk je schopen v rukou
udržet pouze
přítomnost, která
však bez cíle, plánu, nebo aspoň
představě o budoucnosti proteče mezi prsty a stane se šedou
minulostí. Ale pokud víte, jakým
směrem jít a máte vizi do nového
roku, tak máte základ budoucího úspěchu, a to už je důvodem
k blahopřání.
A tak vám přeji mnoho štěstí
a zdraví, abyste jednou mohli na
rok 2019 vzpomínat rádi, v pestrých barvách a s úsměvem.
Vaše primátorka
Karolína Koubová

Leden ve městě
očima historika
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