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 Radní schválili studii rekonstrukce 
Základní umělecké školy v Jihlavě, 
která budově navrátí podobu z roku 
1875 a žákům a učitelům školy na-
bídne nové prostory. 

 Do konce tohoto roku by měla 
být připravena dokumentace, radni-
ce pak požádá o evropské peníze, a 
pokud bude úspěšná, stavba začne 
v polovině roku 2011. „Šance na to, 
že získáme podporu ve výši až 92,5 
procenta, je značná,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal s tím, že odborný 
odhad nákladů je asi 61 milionů ko-
run. „Výběrová řízení nezřídka cenu 
významně sníží,“ dodal primátor Vy-
mazal.

 Studie počítá s novou organizací 
vnitřních prostor, přístavbou v La-
zebnické ulici, využitím sklepení a 
také obnovou fasády podle situace z 
roku 1875.  

 „Současné vyobrazení krále zvířat 
můžeme považovat za ne zcela šťast-
né,“ udržel na uzdě komentář takřka 
parodického vyobrazení lva na fasá-
dě architekt Jaroslav Huňáček, jehož 
ateliér studii zpracoval. Do štítu se 
tak vrátí nejen původní dvojice lvů, 
ale i pištci, antický sloup a vázy a na 
fasádu nápis U zlatého lva. 

Při rekonstrukci dojde na nové roz-
dělení zbytečně velkých místností na 
účelnější menší učebny, vznikne ale 
i nový ateliér pod střechou, velký hu-
dební sál, nebo zvukově izolované 
zkušebny bubeníků či nahrávací stu-
dio atd. Rekonstrukce umožní praktič-
tější uspořádání výuky, ale např. také 
nabídne oddělené prostory s vlastním 
vchodem pro využití, které nezasáhne 

„Lidušce“ se vrátí lvi a přidají nové prostory

ZÁKLADNÍ umělecká škola v Jihlavě dostane staronovou tvář. Na snímcích při-
nášíme nejprve původní podobu, zrekonstruovanou podobu a pohled před a po 
rekonstrukci z Lazebnické ulice. Foto: archiv MMJ

pro běžného provozu školy.
 Od stavebního průzkumu, který 

bude předcházet samotné rekon-
strukci, se očekává mnohé. „V sute-
rénu jsme našli stavebně použité dřevo. 
Průzkum odhalil, že strom byl sťat v 
roce 1225, což potvrzuje, že střed měs-
ta byl zastavěn dřív, než se dlouhodobě 
předpokládalo,“ jmenoval jistě ne po-
slední raritu tohoto domu architekt 
Huňáček. Před započetím rekon-
strukce budovy se bude muset radni-
ce a vedení školy vypořádat s jednou 
velmi palčivou otázkou - kam částeč-
ně nebo úplně přesunout výuku po 
dobu stavby. -lm-

 Do konce června skončí pro Jihlavu a okolí možnost 
přijímat analogové televizní vysílání.

 Ve středu 30. června 2010 v pozdních hodinách 
bude vypnut analogový vysílač velkého výkonu ČT2 
Jihlava - Javořice (42. kanál). V oblastech pokrytí vysí-
lače je již divákům dostupné digitální zemské vysílání 
všech čtyř programů České televize: na Vysočině z vy-
sílače Jihlava - Javořice (33. kanál, od 30. 6. 2009).

 Současně s vypnutím uvedených analogových vysí-
lačů velkého výkonu bude k 30. červnu 2010 ukončen 
provoz 44 analogových vysílačů malého výkonu.

 Diváci tedy podle čtyř čtverečků v pravém spodním 
rohu obrazovky snadno poznají, že přijímají analogo-
vé vysílání, jehož konec se blíží, a musí tedy přejít na 
digitální příjem. Na začátku června se k piktogramu 
připojí i textová lišta s bližšími informacemi.  -lm-

Analogové vysílání televize končí
Jihlava se letos poprvé připojila ke Světo-

vému dni bez tabáku, kterým byl 31. květen. 
Státní zdravotní ústav (SZÚ) Praha každo-
ročně v rámci této kampaně pořádá výstup 
na Sněžku, jihlavskou obdobou tzv. Cesty za 
čistým vzduchem byla možnost zdarma vy-
stoupit na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba a 
Bránu Matky Boží. -lm-

Místo na Sněžku 
na věž sv. Jakuba


