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rozhodnou noví zastupitelé

Další slíbené peníze mají přijít od 
Národní sportovní agentury, od kra-
je a manažer Beke hledá možnos-
ti v dalších dotačních programech i 
v soukromém sektoru. Jak potvrdil, 
osloveny byly i energetické firmy. 

Aréna není priorita
Co však oba dvakrát na tiskovce 

zdůraznili, je skutečnost, že prioritou 
náměstka Ryšky i radního Bekeho je 
především obnova a rozvoj vodohos-
podářské a dopravní infrastruktury. 

„Na druhou stranu vnímáme, že 
Horácká multifunkční aréna je velice 
důležitá pro rozvoj města do budoucna. 
Pokud by se tento projekt nerealizoval, 
budoucí zastupitelstvo musí řešit, co se 
stávajícím stadionem, který není pro-
vozuschopný. A to není otázka malých 
peněz,“ řekl Ryška.

Podařilo se jim však vyjednat 
pozdržení dotačních peněz, takže 
stále mají pár týdnů či měsíců na hle-
dání scházejících zhruba 500 milio-
nů korun.

Rekonstrukce nestačí
Politici také reagovali na tvrze-

ní veřejnosti, že stačí rekonstruovat 
halu stejně, jako to udělali v Kladně.  
Podle radních však taková rekon-
strukce je takřka nemožná. Proč? Jih-
lavský stadion je prý v mnohem hor-
ším stavu než kladenský. „Špatné jsou 

celé technologie, chlazení… Domnívá-
me se, že půlmiliarda by to nespravila.“ 

A problémem může být i nová stře-
cha, která má vážit víc než stávající. 
Není prý jisté, zda by tu tíhu staré 
stěny, pilíře a základy unesly, „pro-
tože nikdo neví, jak byla stavba založe-
na. Taky by se nám mohlo stát, že by se 
nám některé nosné konstrukce začaly 
propadat.“ 

Beke má na rekonstrukci, po kte-
ré někteří volají, zcela jasný názor. 
„Rekonstrukci vnímám jako operaci 
95letého pacienta, kterému chci opero-
vat srdce. Je to operace riskantní, může 
se podařit, ale je dost velká pravděpo-
dobnost, že mu záhy selžou jiné orgá-
ny. Určitě to jde, ale ve finále budeme 
mít starou halu s novým pláštěm, kou-
píme si jen čas,“ prohlásil na tiskovce 
a na veřejném zasedání zastupitelů 
to zopakoval jen trochu jinými slo-
vy. 

Jejich cílem je stále najít spolufinan-
cování, „aby tu na 50 let stálo něco, co 
by městu v rozvoji pomáhalo“. 

Dokonce i současná opozice měs-
ta se ozvala, že ani jí již rekonstrukce 
nedává ekonomický smysl. 

Konečné rozhodnutí o stavbě, 
rekonstrukci či výrazném zmenše-
ní arény však jistě rozhodne až příš-
tí zastupitelstvo. Jak Beke zdůraznil, 
snížit cenu lze jen ubráním prosto-
ru haly, tedy ji zmenšit. Byla by pro 
méně diváků. 

Nejsme hazardéři
Politici také argumentují ekono-

mickou analýzou České spořitel-
ny, která vyčíslila, že pokud se aréna 
postaví, ročně do regionu přiteče 1 až 
1,5 mld. při spotřebě, vlastně už od 
počátku výstavby. Investici tak vidí 
jako ekonomickou a smysluplnou.

Veřejnost neobeznámená s čísly, fak-
ty a argumenty dá často jen na emoce. 
Toho mnohé strany využívají. Někte-
ré program staví jen na emocích. 

Suma téměř dvě miliardy je pro 
běžného člověka závratná. Strach, 

že se město nezadržitelně zadluží, je 
proto logický. „Je to finanční sebevraž-
da,“ zaznívá mezi lidmi s tím, že „kaž-
dá“ megastavba stojí mnohem víc, 
než se původně počítalo. 

Oba politici, náměstek Ryška a 
manažer Beke, však tvrdí: „Nejsme 
žádní hazardéři.“ Pokračují ve shá-
nění peněz a zájemcům vysvětlu-
jí všechna pro a proti. Stejně tak na 
veřejné besedě v pondělí 29. srpna, 
kterou svolali.  

Konečné rozhodnutí stejně bude 
na některých staronových a nových 
zastupitelích. 

Výstavba arény (HMA) v Jihlavě byla tématem veřejné besedy, která se usku-
tečnila v pondělí 29. srpna. Zúčastnilo se jí více než 60 lidí z řad veřejnosti i 
komunálních politiků. 

Manažer výstavby HMA radní David Beke (ODS) přítomné seznámil s tím, 
že vybrali variantu za 1,9 miliardy korun. Oznámil, že městu na stavbu chybí 
půl miliardy korun. 

Chybějící peníze chce vedení Jihlavy hledat především ve státních a evrop-
ských dotačních titulech. Beke nevyloučil ani spolupráci se soukromým sek-
torem. Tu však označil vzhledem k dotačním titulům jako složitou. 

Diskuse byla klidná a bez emocí. Přítomné především zajímalo, do kdy má 
město čas na hledání dalších financí, prostorové řešení arény i proč došlo ke 
zdržení harmonogramu. 

Dotazy vedení města pokládal také právník Jaroslav Homolka, který spoluza-
ložil politické uskupení Jihlava srdcem. Homolkův politický subjekt požado-
val v otevřeném dopise zastupitelům referendum o HMA. 

Více k tématu v tištěných vydáních Jihlavských listů.  -pab-  

Arénu radní projednali s veřejností


