Slovo starostky
Milí spoluobčané, jako každý
z vás mám někdy ze své práce radost,
zvlášť když se něco povede, a jindy
mám zase pocit, že se mi něco nedaří,
ale to je asi normální. Když jsem před
dvěma lety usedala do starostovského
křesla, předsevzala jsem si, že se
budu snažit vyslechnout všechny hlasy občanů našeho města včetně těch
kritických. Proto jsem se rozhodla obnovit setkávání s občany, proto je na
našich internetových stránkách vždy
aktuální anketa, která zjišťuje názory
občanů na různé problémy, proto se
vás snažím oslovovat i tímto sloupkem. Měla jsem pocit, že má komunikace s občany docela funguje a že
si vždy dokážeme v klidu a kulturně
vyříkat i velmi nepříjemné problémy.
Souhlasím i s tím, že pokud nějaký
problém trápí větší skupinu obyvatel, tak že tito občané napíší petici.
V poslední době se ale rozmohl zvláštní jev, kterému nerozumím. Ještě dřív,
než dokážu na stížnosti či petice odpovědět, dozvím se o nich z tisku či
televize. Je mi líto, když si tímto způsobem v médiích občané stěžují, ačkoliv mi nedají ani šanci, abych na jejich
výhrady stačila zareagovat. Někdy to
působí jako facka bez varování. Proto
bych vás chtěla ujistit, že chci vycházet občanům Chomutova vstříc, pokud
je to alespoň trochu možné. Ale vytváření napětí a nevraživosti jen málokdy
vede k cíli a nakonec není spokojen
žádný účastník takových mediálních
přestřelek. Začíná Advent, a tak bych
nám všem chtěla popřát hodně vzájemného porozumění a klidu.
Vaše Ivana Řápková

Příští Chomutovské noviny
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tentokrát s vánoční přílohou
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Zdarma do každé domácnosti

Starostka se zlobí: Každému to, co si zaslouží!
Požár v Dukelské ulici, který v
polovině listopadu téměř zničil
dům, v němž bydleli neplatiči,
utvrdil vedení města v názoru, že
tito lidé si prostředků vynaložených na zlepšení jejich podmínek
neváží. Ohledně případné změny
jejich postoje k lepšímu je radnice skeptická a proto hodlá postup
při rekonstrukci obytných domů
přehodnotit.
„Ti nemají úctu k žádnému
majetku, ani obecnímu, třebaže
jim slouží,“ netají se svým rozhořčením starostka Chomutova
Ivana Řápková. „Dům jsme před

čtyřmi lety důkladně renovovali,
rekonstrukce přišly celkem na pět
milionů korun, nájemníci ho devastovali, požárem to vše vyvrcholilo.“
Vyhořelý dům obývaly čtyři rodiny.
Tři z nich byly umístěny k příbuzným v okolí, čtvrtá do „ateliéru“
v experimentu na Březenecké. Co
s nimi bude dál? „Vynaložili jsme
miliony korun na to, abychom zajistili bydlení rodinám neplatičů.
Tohle byla jejich odpověď a my se
podle toho musíme zařídit,“ připomíná starostka, že požár bude mít
další důsledky. „Slušní lidé, kteří
platí nájem, neobtěžují sousedy

Horský hotel Partyzán vyhořel
Horský hotel Na Vyhlídce, známý
také pod názvem Partyzán, zničil minulé úterý rozsáhlý požár. Hasiči jej
likvidovali takřka celý den, plameny
zničily všechny dřevěné části domu,
nepodařilo se zachránit ani střešní
konstrukci a část vyhlídkové věže.
Zachovalo se jen přízemí a kamenné
obvodové zdi. Do uzávěrky našich
novin nebyla známa příčina požáru.
„Škodu jsme odhadli předběžně na
šest milionů korun. Ještě druhý den
jsme prováděli dohašovací práce,“
vyjádřil se vyšetřovatel hasičského
záchranného sboru Jiří Hercík. Dominantu Chomutova, která se postupem času stala oblíbeným místem
k vycházkám a lákadlem pro turisty,
město po neúspěšných pronájmech
v říjnu 2001 odprodalo za tři miliony
korun místnímu podnikateli Františku Donátovi. Ten v březnu letošního
roku zaplatil městu poslední splátku.
(Pokračování na str. 2)

Požár v domech neplatičů se nejvíce podepsal na interiéru chodeb.

Vánoční strom se rozsvítí 5. prosince,
novinkou na trzích je adventní kalendář
Letošní rozsvícení vánočního stromu spolu s vánoční výzdobou na
náměstí 1. máje si mohou vychutnat
Chomutováci v neděli 5. prosince.
Patnáctimetrový smrk ztepilý přivezli lesníci z Hory Sv. Šebestiána. „Vybírali jsme stejně jako v předchozích
letech strom s průměrem kmene od
35 do 40 cm a hmotnosti zhruba
1200 kg. Při jeho montáži do země
na náměstí bude tentokrát asistovat
statik, aby dohlédl na technické zabezpečení,“ nechal se slyšet ředitel
městských lesů František Vohralík.
Tato zpřísněná bezpečnostní opatření jsou reakcí na loňský incident, při
němž v Praze spadl vánoční strom
na Staroměstském náměstí. „Postupo-

vali jsme však stejně jako doposud.
Vybíráme vždy pečlivě především
strom zdravý, který je schopen čelit
povětrnostním podmínkám,“ dodal
Vohralík.
Kvůli akci nebude proto možné
v neděli už od 6. hodiny ranní
parkovat na náměstí, od 15 do 20
hodin pak bude zcela uzavřena
komunikace na náměstí. Vánoční hudbu zpestří od 17. hodiny
vystoupení kapely Dobrý Večer
Quintet, plánován je i čertovský
rej z Podkrušnohorského zooparku
a po něm promluví starostka města
Ivana Řápková. Poté se slavnostně
rozsvítí vánoční strom.
(Pokračování na str. 2)

(foto: sk)

a bydlí v městských bytech,
z nichž část už také není nejmladší,
mohou
poukazovat,
a jak se ukazuje, právem, že
příliš pomáháme těm, kteří to
berou jako samozřejmost a neváží si toho. Ona to ale není
samozřejmost! Peníze se pak nedostávají na rekonstrukce jiných
domů či bytů. Proto chceme postupovat tak, aby se každému
dostalo toho, co si zaslouží.“
Rekonstruovat byty a domy
se pochopitelně budou i nadále,
město Chomutov pro tyto aktivity počítá s mnohamilionovými
investicemi, nejen na regeneraci
panelových sídlišť, ale i ostatních domů. Městská kasa však
není bezedná a tak se zřejmě
na přednostní opravu opakovaně zničených bytů na Dukelské
tentokrát, na rozdíl od minulosti, zřejmě prostředky nenajdou.
Kde tedy budou jejich nájemníci
„Zvažujeme různé varianty náhradního bydlení, například stavební mobilní buňky, ty se snad
dají zničit jen minimálně. A jak
dlouho by měla tato situace trvat? Dokud se nenajdou peníze
na opravu zničeného domu. Ale
protože musíme myslet také
na jiné občany, kteří si podle
nás péči města zaslouží, nelze
v této chvíli říct, kdy se tak
stane. Obrazně řečeno, tito lidé
několikrát předběhli ve frontě,
a to co získali, stejně znehodnotili. Teď přijde řada na jiné a oni
se musejí zařadit na konec této
pomyslné fronty, i když na to
nejsou zvyklí,“ prohlašuje rozzlobená starostka.
(lm)

Vloni v předvánočním čase velice upoutal poštovní panáček, jež
razítkoval dopisy a pohledy všem,
kteří jej o to požádali. Chomutovská radnice proto i letos počítá
s Ježíškovou poštou. Od 10. do 23.
prosince si mohou děti, které napíšou Ježíškovi, nechat orazítkovat na
náměstí 1. máje každý všední den
a také o víkendu od pošťáka dopis
a vhodit jej do zdejší schránky.
Také u dospělých se razítko, jehož
podobu ztvárnila místní malířka
Marie Svobodová, loni setkalo s velkým ohlasem. Nechávali si proto
orazítkovat vánoční pohledy, které
(mile)
pak poslali svým blízkým.

K přestěhování dvou odborů
dojde na sklonku roku
Ve dnech 20. až 30. prosince
nebude zajištěna činnost Odboru
živnostenského úřadu a Odboru životního prostředí Městského úřadu
Chomutov z důvodu stěhování uvedených odborů na Husovo náměstí.
Stavební úřad bude do konce roku
v provozu ve svém dosavadním
sídle na Palackého ulici. Podle
předpokladů by měl omezit činnost
v lednu příštího roku. Podrobnosti
budou včas upřesněny.
Naposledy v letošním roce se
sejdou zastupitelé na jednání
Zastupitelstva města Chomutova
13. prosince ve 14.00 hodin ve
velké zasedací místnosti Městského úřadu v Chomutově na
Zborovské ulici.

Novinkou je orientální betlém s palmami
„Zřídka je vidět na podobné výstavě tak perfektní skloubení historie
a současnosti, jako je tomu u vás
v Chomutově. Lahodí to nejen oku,
ale i duši,“ pěl chválou na výstavě
betlémů v oblastním muzeu prezident českého sdružení přátel betlémů Vladimír Vaclík. Navíc zlaté
ruce Evy Šamšulové a Ivany Loudové, organizátorek letos v pořadí již
patnácté výstavy, dodá exponátům
ten pravý půvab. Mezi jednasedmdesáti betlémy, z nichž osmatřicet
je zapůjčených, najdete výrobky ze
slámy, keramiky, dřeva, marcipánu
či dokonce z rohlíkového těsta. Největší betlém je z dílny Josefa Fialy.
Mezi ty zcela nové patří kočičkový
betlém Pavlíny Tumsové z Jirkova.
Letos muzeum zakoupilo nový
vyřezávaný orientální betlém s palmami a exotickými zvířaty Jiřího
Žilky z Mostu (na snímku). Když
se zatočí dřevěnou klikou, osmnáct
figurek z šedesáti se pohybuje.
(text a foto: mile)

Růst cen nafty a energie vedl ke zdražení jízdného
Společná rada měst Chomutova
a Jirkova schválila nové tarify za
jízdné v linkové i městské dopravě
provozované
společným
dopravním podnikem. Nové ceny platí od
1. prosince. Osoby starší patnácti let
zaplatí za jednu jízdu v MHD 12 Kč
(dosud to bylo 10 Kč), děti od šesti
do patnácti let 6 Kč (dosud 5 Kč).
Platba čipovou kartou je dražší o korunu, místo devíti se platí deset, děti
místo čtyř pět korun. Všechny časové
jízdenky stojí o 20 Kč víc, například

studentská měsíční je za 180 korun.
Výjimkou je občanská měsíční, ta stála 360, nově je za 400 korun.
„K návrhu tohoto opatření nás
přinutil stálý vzestup nákupní ceny
nafty a trakční energie pro trolejbusy,“ konstatoval obchodně dopravní

ředitel DPCHJ, a. s., Jiří Kubice. „Výhled na příští rok počítá s dalším
růstem těchto nákladů.“ Výdaje za
naftu by tak v roce 2005 měly být
vyšší o 3,5 milionu korun, na trakční energii 1,6 milionu korun.
(Pokračování na str. 2)
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Vánoční strom se rozsvítí 5. prosince, Peníze z přehlídky investují do opravy vozidla
novinkou na trzích je adventní kalendář
(Dokončení ze str. 1)
Kolem 18.00 hodiny je připraven
tradiční ohňostroj. Příznivci hudby
mohou zavítat do kostela sv. Ignáce, kde je připraven druhý adventní
koncert v podání smíšeného pěveckého sboru Hlahol.
Vánoční trhy na náměstí začnou
o pět dní později, tedy 10. prosince od 9.00 hodin. Na své si přijdou
děti z mateřských škol, které si
před městskou věží ozdobí smrčky
vlastnoručně vyrobenými ozdobami a zazpívají koledy. Letošní novinkou se bezesporu stane dřevěný
adventní kalendář o délce 37 metrů
a výšce zhruba 2 metrů, zaměřený
na řemesla a tradice Vánoc Krušnohoří. Nainstalován bude přímo
na náměstí v blízkosti vánočního
stromu, kde ve 24 osvětlených
oknech můžete shlédnout výrobky,
jež zhotovily převážně děti zdejších mateřských, základních, uměleckých a zvláštních škol. Celkovou
atmosféru umocní výrobky dvou
firem, které kalendář pro město
vyrobily. „Adventní kalendář vznikl
na základě zrcadlového projektu

spolufinancovaného z peněz Evropské unie ve spolupráci s naším
partnerským městem Annaberg
- Buchholz a měl by se stát tradicí.
Umožnil by tak zachovat a rozšířit
znalosti tradic Vánoc Krušnohoří
jak v Chomutově, tak i na druhé
straně hranic,“ vyjádřila se Silvie
Škubová z odboru školství a kultury. Další novinkou vánočních
trhů oproti loňsku bude zvonička,
na kterou si můžete na náměstí
1. máje zazvonit pro štěstí. Trhy
budou probíhat až do 23. prosince.
(mile)
• Svaz tělesně postižených pořádá 7. prosince od 15.00 v restauraci Monika v Mostecké ulici
členskou schůzi. Na programu je
zpráva o činnosti za letošní rok.
• Při Střední průmyslové škole
a Vyšší odborné škole v Chomutově má odloučené pracoviště
i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem. Před třemi
lety tu zahájilo výuku 45 studentů, kteří budou v červnu 2005
promovat a získají titul Bakalář.

Již třetím rokem vítají dvousettisícového návštěvníka

Jubilejní návštěvnice přijela z Lomu u Mostu

Zdejší
modelingová
agentura
Beauty Faces je známá tím, že už
několikátým rokem pořádá módní
přehlídky, jejichž výtěžek věnuje
těm, kteří to opravdu potřebují.
Zaplněný hlavní sál i balkon městského divadla na vánoční módní
show byl jen důkazem toho, že lidé
mají o podobné akce zájem a že se
chtějí alespoň částečně k charitativní akci připojit. Více jak 77 tisíc
korun z dvouhodinové akce věnuje
proto agentura nadaci Škola s handicapem. K šeku v hodnotě 45 297
korun ze vstupného přibylo dvacet
tisíc od společnosti ČEZ a 12 134
korun, které se v obecenstvu vybraly během večera. „Část peněz
investujeme do opravy vozidla, kterým každý den dopravujeme děti
do školy. V průběhu příštího roku
bychom ale chtěli šetřit na novější,
což představuje zhruba 200 000
korun,“ vyjádřila se zakladatelka
nadačního fondu Helena Lacinová.
Předváděnou módu pro všechny
věkové kategorie přijela podpořit
i vicemiss a miss sympatie 2003
Klára Medková, která sklidila vel• Český Červený kříž v Chomutově
předával Zlaté plakety profesora Jánského za 40 bezplatných odběrů krve.
Mezi oceněnými byl i chomutovský
strážník Miroslav Nejedlý. Dle jeho
slov převzal pomyslnou štafetu od své
maminky, která dovršila neuvěřitelných
80 odběrů. Kolegové o něm tvrdí, že je
to opravdový profesionál s citlivým
lidským přístupem. Dokazuje to i jeho
nedávný ochotný přístup k německým
turistům, kterým byl odcizen automobil. V tu chvíli jim strážník pomohl
odbornými radami.
(val)

ký aplaus. Nechyběla ani zpěvačka Ilona Csáková, která nešetřila
úsměvy a rozdávala s chutí dětem
autogramy. „Záměrem celé akce
bylo, aby se lidé zamysleli sami
nad sebou. Když pořád voláme
po hezčím světě, musíme se o to

Růst cen nafty a energie vedl ke zdražení jízdného
(Dokončení ze str. 1)
„Klademe velký důraz na investiční dotace, které umožní postupnou obnovu vozového parku. Města
ale nemůžou nést stále stoupající
nápor na dotace neinvestiční, jež by
kryly stále rostoucí provozní náklady,“ dodala k opatření chomutovská
starostka Ivana Řápková, předsedkyně představenstva DPChJ. „Úspory, jichž bylo v dopravním podniku

Horský hotel Partyzán vyhořel

Dvousettisícím návštěvníkem Podkrušnohorského zooparku se stala Zuzana
Kubátová z Lomu u Mostu. I když letos dosáhl zoopark tohoto čísla v návštěvnosti o 14 dní později než loni, a to v den státního svátku 17. listopadu,
potřetí za sebou tak překonal tuto hranici. „Původně jsme s tím ani nepočítali, protože v prvním pololetí přišlo o 18 tisíc návštěvníků méně. Podepsalo
se na tom především velmi špatné počasí v lednu a únoru. Jsme v kontaktu
i s ostatními zoo u nás i v cizině a tak víme, že stejný problém měli i jinde,
ve Vídni zaznamenali například více jak třicetiprocentní propad návštěvnosti.
V letních měsících nám naopak počet návštěvníků výrazně stoupl,“ prozradil
mluvčí zooparku Martin Šíl. Předloni navštívilo Podkrušnohorský zoopark 202
tisíc lidí, loni dokonce o 8 tisíc více. Jubilejní návštěvnici (na snímku vpravo)
předal zástupce zoo Roman Smetana permanentku na příští rok a cestopisnou publikaci Tamtamy času s dalšími materiály zooparku.
(mile)

Lyžaři se dočkají zimní rekreační dopravy
S menšími změnami zajišťuje
v letošním roce cestovní agentura
Dopravního podniku města Chomutova a Jirkova ve spolupráci
s městským úřadem zlevněnou
rekreační dopravu. „Jednou z nich
bude oproti loňskému roku úprava časů pro odjezdy do hor, které
tak budou na sebe lépe navazovat
a cestující nebudou muset nikde
příliš dlouho čekat,“ vyjádřil se
Rudolf Valeška z cestovní agentury
DPCHJ. Druhou změnou je prodloužení trasy na Klínovec z Božího
Daru až do Perninku, kde je sjezdové i běžecké lyžování. Doprava
bude fungovat každou sobotu
a také o vánočních a jarních prázdninách. Těchto služeb můžete využít
již od 4. prosince do března příštího roku, kdy budou vyjíždět čtyři
spoje z Chomutova a Jirkova na
Boží Dar, Pernink, Horu Sv. Šebestiána, Načetín, Mezihoří a Pyšnou.
„Po dobu provozu lyžařského vleku
v Mezihoří se sem dostanou lyžaři
po oba víkendové dny. O nedělích
lze využít i trasu pro běžkaře na
Horu Sv. Šebestiána a sjezdovku na
Pyšné,“ zmínil se Valeška a dodal,
že naopak pro zájemce o koupání
v aquaparku je připravena jednou
měsíčně cesta do Marienbergu. Za
dopravu zaplatí lyžaři od 10 do 55
korun, místenky lze zakoupit na
autobusovém nádraží v Chomutově

i Jirkově každý všední den od 5.00
do 17.00 hodin. Na této a 4. straně
najdete podrobný jízdní řád. (mile)

(Dokončení ze str. 1)
Horský hotel na vrchu Strážišti
měl v historii několik předchůdců.
Vzhledem ke své významné poloze nad Chomutovem v nadmořské
výšce 512 metrů a díky jménu
hory - Strážiště (německy Hutberg
nebo také Hütenberg) můžeme usuzovat, že tu už ve středověku stála
pozorovatelna, která dohlížela na
provoz na obchodní cestě od Chomutova na Blatno a dál do Saska
i na cestu vedoucí od Jirkova na
Blatno přes Březenec. Cesta přes
hory, vedená od Chemnitz a Zöblitz, byla užívána již ve 12. století
a stala se tak jednou z hlavních
příčin rozvoje Chomutova jako tržního místa. „Výletní bouda na Strážišti, nazývaná tehdy Gloriet, byla
otevřena 2. července 1882. Tato
stavba měla však nahradit starší
dřevěný objekt již z roku 1842. Gloriet měla osm metrů vysokou rozhlednu a byla obklopena přízemní
restaurační budovou. Stavba Glorietu vydržela až do roku 1930, kdy
byla nahrazena horským hotelem
s vysokou zděnou věží rozhledny
podle projektu architekta H. Kuglera,“ vzpomíná městský architekt
Jaroslav Pachner. Provoz hotelu byl

ZIMNÍ REKREAČNÍ DOPRAVA 2004–2005
Cestovní agentura Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. ve spolupráci s Městským
úřadem v Chomutově a Jirkově zabezpečuje provoz zlevněné rekreační dopravy s platností od 4. 12.
2004 do 28. 3. 2005.

Jirkov – Chomutov – Klínovec – Boží Dar – Pernink a zpět
7.30 ....................................................... Jirkov AN, stan. č. 2 ........................................................ 17.30
8.00 ...................................................Chomutov AN, stan. č. 9 .................................................... 17.15
9.15 ...................................................... Klínovec, park. Nástup ...................................................... 16.00
9.30 ........................................................Boží Dar, parkoviště ......................................................... 15.30
10.00 .....................................................................Pernink ...................................................................... 15.00
Tato trasa bude provozována vždy v sobotu a také 23., 26., 27., 28., 29., 30. 12. 2004, 2. 1., 4. 2., 6. 2.,
28. 2., 1., 2., 3., 4., 6. 3., 24., 25., 27., 28. 3. 2005. Nejede 1. 1. 2005.
Jízdné:
v autobuse
v předprodeji
Kovářská, Č. Hamry, Klínovec, B. Dar, Pernink
55,– Kč, 30,– Kč
50,– Kč, 25,– Kč
Výsluní, Měděnec, H. Halže
45,– Kč, 20,– Kč
Jízdenka platí i pro cestu zpět.
Autobus na trase z Jirkova do Chomutova a zpět bude stavět na zastávkách na silnici č. 13 na znamení.

Jirkov – Chomutov – Hora sv. Šebestiána
8.45 ....................................................... Jirkov AN, stan. č. 2
9.00 ...................................................Chomutov AN, stan. č. 6
9.30 .............................................. Hora sv. Šebestiána, náměstí
Tato trasa bude provozována vždy v neděli, za dobrých sněhových podmínek.
Jízdné: v autobuse: 20,– Kč, 10,– Kč

Chomutov – Jirkov – Pyšná a zpět
8.00 ...................................................Chomutov AN, stan. č. 6 .................................................... ––.––
8.15 ........................................................ Jirkov AN, stan. č. 2 ........................................................ 16.30
8.45 ..........................................................Pyšná, parkoviště ........................................................... 16.00
Autobus končí na zastávce MHD – CV, Písečná – Zdr. středisko.
Tato trasa bude provozována vždy v neděli, za dobrých sněhových podmínek.
Jízdné: v autobuse: 20,– Kč, 10,– Kč
Pokračování na straně 4.

také sami přičinit a pomáhat těm,
kteří to nejvíc potřebují,“ vyjádřila se majitelka agentury Martina
Staňková. Večer věnovaný dětem
poctila svou návštěvou i starostka
města Ivana Řápková (na druhém
snímku).
(text a foto: mile)

Požár zničil všechny dřevěné části
hotelu.
zahájen 12. prosince 1931. Po roce
1945 byl hotel stále oblíbeným výletním místem obyvatel Chomutova
a s několikaletou provozní přestávkou sloužil i po roce 1989. (mile)

dosaženo, sice pokryly zvýšení
spotřební daně, ale to nestačí.“
Jak k této problematice podotkl
J. Kubice, jízdné v jiných městech
regionu je obdobná. Například
v Teplicích činí od 1. 1. 2005 občanské jízdné 12 korun, dětské jízdné
poloviční (stejně je tomu tak i v
Mostě), měsíční jízdenka občanská
400 korun (v Mostě 370) a studentská 200 korun (v Mostě 175). (lm)

Co zaznělo na brífinku...
Pan Josef Toman si postěžoval,
že teče voda z okapů na chodník
a není svedena do kanalizace. Když
je v zimě mráz, voda zamrzne
a klouže to. Povinností majitele
objektů je dešťovou vodu likvidovat, případně napojit na kanalizaci
v ulici. Při stavebních řízeních město požaduje, aby byl odvod vody
řešen tak, aby nepodmáčel okolní
pozemky a nestékal na silnici. Likvidace dešťových vod je však stále
větším problémem, zejména v centru města. Správci vodních toků odmítají přijímat vodu do stokové sítě,
neboť dochází ke zhoršování kvality
čištění splaškových vod způsobené
velkým naředěním vod dešťových.
Technické služby spravují ve větší
míře pouze silniční dešťovou kanalizaci, kterou Severočeské vodovody
a kanalizace spravují jen částečně.
Po úpravě legislativy by však vzaly
dešťovou kanalizaci do své správy.
Pro řešení odvodu těchto vod je
důležitý generel odvodnění města,
který
Chomutov prozatím nemá
a musí jej tudíž zpracovat.
(mile)

Svatý Jan Křtitel patří k vodě
Spolu s dvěma kopiemi dekorativních váz zdobí od minulého
týdne kamennou zeď na nábřeží
Chomutovky i socha svatého Jana
Křtitele. Jde o další z jednatřiceti
děl, které by v budoucnu měly vytvořit v místech přestupní zastávky
městské hromadné dopravy jakousi
galerii. Kopii svatého Jana Křtitele
vyhotovil stejně jako předchozí dvě
vázy akademický sochař a restaurátor Jaroslav Jelínek. Originál sochy
zdobí minoritský kostel sv. Františka Serafínského v Mostě, který
musel ustoupit těžbě hnědého uhlí.
V sedmdesátých letech 18. století
ji vytvořil sochař J. A. Dietz. Svatý
Jan Křtitel na místo u Chomutovky
docela patří, protože i v minulosti
byl vždy umisťován blízko tekoucí
vody do kostelů, které se nacházely blízko mostů a vodních toků.
„Jan je jedním ze čtyř ochránců
města, který spolu se svatou Kateřinou, Rozálií a Janem Nepomuckým ochraňuje Chomutov rovněž
na Trojičním sloupu na náměstí
1. máje. Svatý Jan má i vztah
k počátkům Chomutova, neboť byl
patronem prvního rytířského řádu
- Svatého Jana Jeruzalémského Johanitů, ze kterého vzešel řád německých rytířů sídlících v Chomutově od roku 1252 do roku 1411,“

Na snímku uprostřed usazuje sochu
na přípravný pilíř akademický sochař Jaroslav Jelínek.
(foto: mile)
přiblížil historická fakta městský
architekt Jaroslav Pachner. Svatého Jana pak v 17. století nazývali
ochráncem před nebezpečím válek
a nemocí. „Dnes jeho socha stojí
v našem městě jako připomínka na
jeho více než sedmisetletou historii,“ dodal Pachner.
(mile)

