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V Dlouhodobém záměru podpory společenského života v Kosmonosích a Horních Stakorách,
který pro zastupitelstvo města připravili zastupitelé V. Petříček, M.Štěpánek a M.Pekařová, je
popsán nejen současný stav společenského a kulturního života ve městě a návrhy na jeho
zlepšení (viz.výřez z připraveného dokumentu na konci článku), ale je zde zmíněn i problém s
nedostatkem vhodných prostor. Tento problém přitom trápí spolky a sdružení (nejvíce
pravděpodobně Muzejní spolek) dlouhodobě.

I proto zastupitelé v únoru diskutovali o možnosti zakoupit do majetku města dům čp. 142 v
Boleslavské ulici. Jako první krok se objevil návrh na zpracování technické, finanční a právní
analýzy záměru odkoupení tohoto domu. Návrh předložil zastupitel RNDr. Václav Petříček,
který jej také zastupitelům vysvětlil. V. Petříček odůvodnil svůj návrh na zhotovení rychlé
analýzy zejména obavou z nebezpečí z prodlení. Dům by po případné koupi mohl sloužit
například jako muzeum, informační středisko města, knihovna, či sídlo spolků.

Pozemek má zhruba 1000 m2, vlastní objekt ca 300 m2, je standardně vybaven k obývání,
majitelka ho udržuje v dobrém technickém stavu. Má dvě podlaží, sklep, na zahradě dvě
garáže. Dva vstupy - z Boleslavské a bezbariérový z ulice Pod Loretou. Především jde o velmi
významnou a dobře zachovalou barokní stavbu, unikátní i z hlediska historického. Budova je
integrální součástí velkorysého hospodářsko-sociálního komplexu černínských staveb,
největšího v regionu. Budova byla vystavěna původně jako panský špitál („nemocnice“), sídlilo
zde také několik let piaristické gymnázium. Navíc poloha bezprostředně vedle Lorety umožňuje
propojení do jednoho funkčního celku (mimochodem – při odkoupení domu odpadne problém s
vybudováním navrženého sociálního zařízení na bývalém hřbitově vedle kaple sv. Martina a
ušetří se několik set tisíc Kč.)

Jak uvedl předkladatel V. Petříček, není nač čekat – v minulosti již město přišlo - nejenom
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nešťastnou náhodou, ale i chybným rozhodnutím města - o panský barokní hostinec U Českého
lva, rovněž barokní památku, a stejně tak naposledy o barokní roubenku čp..27.

Analýza, kterou kompletuje správní odbor, napoví, jakým směrem budou zastupitelé uvažovat.
Osobně nyní považuji síly podporující koupi tohoto objektu a síly podporující odmítnutí tohoto
návrhu za vyrovnané.

Níže naleznete slibované návrhy na podporu kulturního a společenského života ze strany
Města:

d.odnoha@seznam.cz
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