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Včera proběhlo idylické MZ… ale ještě musím předeslat vývoj kolem Kosmonoských podcastů.
RM se pochlapila a konečně projednala tuto otázku na radě dne 19. 8. 2021 – viz
https://www.kosmonosy.cz/o-meste/rada-mesta/usneseni/usneseni-2021/. Je až komické, že v
rámci zjančenosti kolem GDPR se začerní i jméno p. Pavla Petra. A p. Petr může městský
znak užívat v i dalším druhu podcastů „Za zrcadlem“. Bude se tedy jednat o další informační
platformu, kterou bude mít současná garnitura k disposici. Uvidíme, jak se podcasty „Za
zrcadlem“ vyprofilují, kdo tam bude vystupovat. Jestli se bude uvádět, že pořizovatelem je
město Kosmonosy, jako u Kosmonoských podcastů, atd. A pás slov ke včerejšímu
zastupitelstvu. Byla to naprostá prázdninová idylka, vše v pohodě. Pouze se nás sešlo 9, slovy
devět. Takže abychom něco schválili, tak to musela být jednomyslná hlasovací mašina od
začátku až do konce. A doc. Horák, který dorazil v 19:00 přišel pouze k diskuzi zastupitelů. Za
zmínku stojí schválení příspěvku 80.500,- Kč pro z.s. Srdcem pro Kosmonosy, jehož tváří je
Jana Jancáková z Kosmonos. Tento spolek má původ v z.s. MY z MB a dne 1.7.2021 se změnil
na spolek s názvem Srdcem pro Kosmonosy se sídlem na MěÚ Kosmonosy, Debřská 223 a
předsedou spolku je p. Oldřich Kysela z Kněžmosta. Další podrobnosti se dají najít v
Obchodním rejstříku. A jak zmínil starosta E. Masarčík ve své tradiční „informaci starosty“ v
sobotu dne 18. 9. 2021 pořádá spolek Srdcem pro Kosmonosy na zámku akci „Den města
Kosmonos“ a "... spolek tím navazuje na činnost Muzejního spolku a Osvětové besedy
Kosmonosy...." Tak si myslím, že předs. Muzejního spolku Václ. Petříček a předsedkyně
Osvětové besedy Kosmonosy Milada Remešová mají o čem přemýšlet. Příští zastupitelstvo
bude dne 29. září 2021. A určitě bude třeba celou řadu komunálních reálií vč. voleb do PSP ČR
zrekapitulovat a komentovat. A hezký konec prázdnin….. Ing. Kar. Blecha zastupitel města
Kosmonosy
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