
květen

KOBERCE květin zdobí jihlavské parky. V loňském roce nechala jihlavská radnice na několika místech ve městě strojově zasadit tisíce cibulovin, nyní jsou vidět první 
výsledky. Například ve Smetanových sadech a Štefanikově náměstí začaly kvést krokusy, na dalších místech se v nejbližších týdnech ukážou ještě tulipány, narcisy a 
modřence. Bohužel se této křehké kráse nevyhýbá vandalismus, lidé už začali čerstvě vykvetlé rostlinky vykopávat a krást, nebo je „aspoň“ otrhávají. 
 Foto: archiv MMJ 

Zastupitelé města na svém dubno-
vém jednání neodsouhlasili variantu, 
která řeší rekonstrukci Horáckého 
zimního stadionu formou architekto-
nické studie. Návrh nebyl schválen o 
jediný hlas, když hlasování předcháze-
la déle než hodinu trvající diskuze.

„Znamená to, že jsme vytvořili pracov-
ní skupinu z řad zastupitelů, která zahr-
novala všechny politické strany, abychom 
si vyjasnili, jak dál,“ řekl náměstek pri-
mátora Vratislav Výborný. Toto jed-
nání podle jeho slov proběhlo a řada 
zastupitelů deklarovala, že jim pro své 
rozhodování chybělo více materiálů.

„Takže jsme zpracovali velmi podrobný 
materiál pro všechny varianty řešení včet-
ně způsobů fi nancování a časových lhůt. 
Těch variant nyní přichází do úvahy cel-
kem šest,“ popsal Výborný.

První varianta uvažuje pouze o opra-
vě střechy stadionu, aby nespadla. Dále 
uvažuje o vymalování a provedení ne-
zbytné údržby. Druhá varianta je vari-

anta architekta Žáka, který projektoval 
rekonstrukci pro velký zimní stadion, a 
potom pro zimáček. Protože je však zi-
máček postaven, tento návrh by musel 
projít úpravou. 

Další návrh pochází od architekta 
Buchty.  Ten počítá s tím, že zůstane 
stát tribuna směrem k parku. Další ná-
vrh architekta Buchty řeší stadion jako 
„kotel“ na sezení s malými sektory na 
stání diváků.

Ve hře je také možnost postavit nový 
stadion za městem. Poslední varianta 
počítá se zbořením stávajícího stadi-
onu a na jeho místě postavit stadion 
nový. K poslední variantě se přiklání 
i náměstek Výborný. „Vypsali bychom 
architektonickou soutěž, kdy by nám sou-
těžící nabídli možnosti řešení, dopravní-
ho napojení, jak by se řešil provoz atd.“

Pracovní skupina se znovu sejde 2. 
května a zastupitelé si vyříkají, ke které 
variantě se kloní. Pokud se dohodnou, 
bude na 11. května svoláno mimořád-

né zastupitelstvo, které rozhodne o při-
jetí jedné varianty. Když dojde k přijetí 
varianty, která nyní zastupitelstvem 
neprošla – tedy že se stávající Horácký 
zimní stadion zbourá a na jeho mís-
tě se postaví nový, velmi rychle podle 
Výborného zasedne odborná porota, 
která připraví podklady pro architek-
tonickou soutěž, které by stihlo ještě 
schválit červnové zastupitelstvo.

Samotné řešení problému takové vý-
stavby nového stadionu na místě staré-
ho je velmi složité, jak ukázala diskuze 
zastupitelů. Místo je omezeno prosto-
rově, komplikací je malý zimáček, kte-
rý nemá vlastní šatny, a podobných 
potíží jsou desítky.  Rozhodovat bude 
také cena. „Město si může půjčit miliar-
du. To však neznamená, že to bude cena 
za stadion. Tyto peníze nebudeme určitě 
potřebovat letos a pravděpodobně ani 
příští rok. Předpokládám, že v roce 2017 
budeme potřebovat zaplatit hotový pro-
jekt,“ doplnil Výborný.  -lm-

Během května by zastupitelé měli 
rozhodnout, jak dál se stadionemJARNÍ KVĚTINOVÝ 

JARMARK
bude v pátek 13. května

od 8 do 17 hodin
na Masarykově náměstí

MUSIC FESTIVAL 
MAHLER JIHLAVA

zahajuje  ve středu 
18. května v 19 hodin
koncertem v kostele 
Povýšení sv. Kříže.
(Program festivalu 
uvádíme na str. 26)

ZAPOJTE SE 
DO ANKETY

Fórum Zdravého 
města o problémech, 

které vás trápí.Anketní 
lístek najdete na str. 16 

KVĚTEN NA NÁMĚSTÍ 
je program akcí, které 

pro vás připravilo 
vedení města. 

Více uvádíme na str. 12


