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Vysloužili si potlesk. Podařilo
se jim sesadit véž kostela
Rekonstrukce věže u jičínsl<ého kostela sv. Ignáce z Loyoly potrvá rol<y

JAN JIREš

Jiiit - sneseni kupole u kos-
tela sv. Ignáce zabralo celý
den. Pracovníci k nejstaršimu
jičínskému svatostárrku na-
stoupili v sobotu v časných
ranních hodirr.ách.

I přes vlezlou zimu dělrí na
náměstí svobody přilákalo
řadu Jičínských. Kdo ale při-
še1 už alopoledne, pravděpo,
dobně nevyfužel. Okolo jedné
hodiny odpolední se pracov-
níkůír podařilo připevnit po-
pruhy jeřábu k fošně, která
byla prostrčená svrcbními
okny kupole. K samotnému
nadzvednutí kovové kon-
strukce zbí,vaty ještě dvě ho,
dinyčasu.

,,Ze se neboji, že se třeba za-
čne zveilat vítr," zaznělo V da,
vu čekajících. Rodiče a praro-
aliče, kteří přišli s malými ra,
tolestrni, je museli uklidňo-
Yat, že l1ž to za chvili bude.
,,Není to jednoduc|lé, Wedat
tak těžkou věc z lŤšku věže"'
vysvěfloval tatínek svému
synkovi, který se podivoval,
co ,,těm pánům tak trvá".

Před třeti hoilinou odpo-
Iední na pozorovate|e Dž za-

čala dopadat j istá skepse,
,,Tak ale hoši, za chvilku se

vám setmí." š1o Zaslechnout v
obecenst!,u. Jako na zavola-
nou se však objevil jeden z
pracormíků, kteŤý Se Zataje-
n:ím dechem k lidem pronesl:
,,Ateďnám všem držtepalce."

Řidič v kabině jeřábu muse1
pracovat s chirurgickou pŤes-
ností. Kupoli nadzvedával
centimetr po centimetru a
vždy s několikaminutovou
přestávkou. Věži se nechtělo.

Každý posun odměnila zlo"
věstn]ím zapraskláním, Potom
se podařilo konstrukci zved-
Rout na malou mezeru, ale ani
tehdy ještě nebylo vyhIáno.
Přesto: povedlo se.

Zapět minut
dvanáct
Bylo poznat, že věž kostela je
ve Značně havarijnim stal,u.
Rekonstrukce, která potřlřá
roky, přichází v hodině dva-

nácté. Málo se ví, že provizor-
ní plot, ktprý roky stál vedle
vrat ilo jezuitské koleje, by1
pojistkou proti pŤípadnému
zhroucenívěže.

Jenom první etapa lekon-
strulrce přijde na milion ko-
run. Pět set tisícbůjde ze stát-
ní dotace, čtyři sta tisic dodá
město a sto tisíc místni řím"
skokatolická farnost. celkově
ale oprava bude stát oko1o
šesti milionů kořun. Je prav-
alěpodobné, že město i stát
církvi přispěj í zYrovu.

To se stalo tématem opozič-
ních zastupitelů během mi-
nulého volebního období.
Proti přiliš velké štědrosti
horlivě vystoupil tehdejší Za-
stupitel Miloslav Matějka,

ve svém názoru neni osa-
mocen. ,,Pokud vím, tak
cfukvím Stát teď peníze vrací.
Nevidím důvod, proč by si
opra!,ri kostela nemohla za.
platit sama," řekl o víkendu
obl,vatel Jičína Pavel, který si
nepřál uvéstpřijmení.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly je
nejstaršim v Jičíně. Nedávno
se v něm udály uni}átní obje-
vy. Ač o tom nikdo neměl tu-
šení, svatostánek ukrýval ob-
raz barokního malíře karla
Škréty a relikviář s ostatky sv.
sekundiny.
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