Sochařská výzdoba

Opona od akademického malíře Oskara Brázdy.

Sokolovna na dobové pohlednici.

Průčelí stavby Sokolovny zdobily sochy dvou sokolů, které bohužel byly v době fašistické okupace poničeny. Sochy pro budovu
rovněž zdarma vyhotovil akademický sochař J.Štýbr z Mutějovic.
Fragmenty zničených soch byly nalezeny na půdě sokolovny. Po
nejnutnějších úpravách budou vystaveny na důstojném místě v
některé z obecních budov.
Pomoc s obnovou soch nabídl obci pan Václav Krob ze Hředel. Pan Krob se nevydal cestou rekonstrukce nalezených fragmentů ani kopírování původní předlohy. Zhotovil pro obec zcela
nové sochy dle svých uměleckých představ. Obec tedy získá po 70
let opět originální a jedinečnou výzdobu sokolovny, která je krásné
budovy hodna.
Pan Krob se narodil v roce 1958 v Žatci. Výtvarné činnosti se
věnuje od dětství, učitelem mu byl malíř František Žáček z Chomutova a v roce 1985 se stal žákem akademického malíře a sochaře
Kamila Sopka.
Pan Krob se věnuje nejen tvorbě sochařské, ale i malířské. Jeho
obrazy jsou v současné době instalovány v nemocnicích v Chomutově a Teplicích, sochy lze spatřit v areálu lounské nemocnice, v
Teplicích, Liberci, Jáchymově i na Slovensku v Terchové. Bronzový
odlitek bysty T.G.Masaryka je možno spatřit v nemocnici v Rakovníku. Řada dalších děl je v soukromých sbírkách Raiﬀeisenbank, ČEZ, dále na Slovensku, v Rakousku, Francii, Německu a ve
Spojených státech. Pan Krob je nositelem několika čestných uznání a účastníkem mnoha sympozií, z nichž vzešla monumentální
díla, instalovaná např. před radnicí v Chomutově, ale i v zahraničí. Široký záběr této renesanční osobnosti naznačuje spolupráce
s humanitárními organizacemi jako je např. Červený kříž. Jeho
nezištná pomoc při povodních v roce 2002 byla oceněna vládou
České republiky.
Vlastní vchod do sokolovny zdobily dvě pískovcové koule. Ty
se pro změnu nevyhnuly řádění novodobých vandalů. Jedna je nenávratně ztracena, druhá byla v prostorách sokolovny nalezena.
Podle tohoto zachovalého originálu zhotovil pan Krob kopii, takže
i tato výzdoba se vrátí na své původní místo.
Pan Krob má zásluhy i na údržbě a opravě soch lvů po stranách přístupového schodiště k sokolovně. Tyto sochy jsou původní. O jejich zachování se zasloužili čeští občané, kteří je po dobu
okupace a války ukryli spolu s Brázdovou oponu.
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