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Ing. Marek HRVOL

náměstek primátora
Most dne 4. 1. 2021

Č. j.: MmM/122948/2020/VWMI-I

Vážená paní Bánoková,

na zasedání Zastupitelstva města Mostu dne 15. 12. 2020 jste vrámci bloku Diskuse občanů
vystoupilarse svým dotazem, co město zamýšlí sbudovoulqúhovny a jak zabezpečí zachování

uměleckých děl.

Přesun městské knihovny do kulturm'ho domu Repre je vyvolán nutností, nikoli naší „rozmařilostí“.
Během několika let se veškeré tamní podniky z Repre postupně přesunuly do nových prostor

(restaurace, bary, obchody). Vdechnout kulturnímu domu po jeho rekonstrukci nový život vyžadovalo
přijít s řešením, jak tento mimořádně rozsáhlý prostor zaplnit. Jako jedna z životaschopných variant

se ukázala možnost přestěhování městské knihovny, jejíž objekt vyžaduje rovněž mnohamilionové
investice. Nezapomínejme, že oba objekty občanské vybavenosti -— a nejen ony — byly koncipovány

pro velkoměsto se 100 tisíci obyvateli.

Mezi hodnotná umělecká díla v knihovně patří především osvětlovací tělesa od Vladimíra Procházky
vytvořená z trubicového skla. Jedná se o rozsáhlou „dvoušroubovici“

vedoucí napříč výpůjčními

odděleními, kterou doplňuje lustr nad schodištěm ve formě dvou polokouli. Díla neplánujeme nikam
přesouvat, neboť byla vyrobena přímo pro daný prostor. Zůstane-li objekt knihovny v majetku města,
budeme samozřejmě požadovat, aby osvětlovací tělesa setrvala na svých místech. Jejich design je

dostatečně nadčasový, takže i při aktuálně neznámém budoucím využití by neměla působit rušivé.

Naproti tomu mozaika od pana Václava Pospíšila v prvním patře hlavního schodiště by s určitými
záměry mohla být v kolizi. Vyobrazení rozkvetlé třešně spolu s několika verši od
K. H. Máchy se skutečně nehodí do každého prostoru. Dílo je každopádně ve výborném stavu, neboť
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se nachází v interiéru. Pokud se objekt pronajme, jsme připraveni smluvně ošetřit, aby se dílo

zakonzervovalo & zakryla. V případě prodeje opět nejsme schopni zaručit jeho další využití.
S pozdravem

Vážená paní
Lada Bánoková

Jana Opletala 1634/26
434 01 Most
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