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ostel přišel o kopuli

Lidem v pilnikově na Trutnovsku
se v pátek naskytl mimořádný

pobled mohutný ieřáb sundal
. z místniho kostela kopttli,
která se už deEi doDu
na*láněla a brozila zřicenín-
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l'icc le strerě;

ln ké muzeum se dočkato, histori,
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hrozila
Kopule
Y?
zrrcenlm,
sundal ji jeřáb
Kopule věže kostela Nejwětější Trojice v Pilnikově
na Třutnovsku se podivně

nakláněla a hrozila zřicenim. v pátek proto putovala dolů a čeká ji minimálně ročni oprava.
JAN

BMUN
opuli pilníkovského kostela

sundali ji zapomoci ultra silného autojeřábq s
dlouhým ramenem specialisté ze žacléřskéfirmy Martina zemana, odbomici na
renovaci sakrálnich památek.
Nyní ji budou opravovat přímo na náměstl před kostelem na dřevěné plošině.
Pro město bylo sundáni
kostelní kopule událostí. Neobvyklá podívaná přilákala
řadu obyvatel.
statikem
"se
panem chaloupským jsme se
shodli, že stav kopule je havalijní a tristní, aje až s podivem, že ještě nespadla.
oprava měla přijít tak o čtyňcet let dřív,' řekl majitel
společnosti TEs 98 Martin
zeman, který s ťýmem dvaceti Spoluplacovníků sundávání kopule zajištoval,
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podle starostv pilníkova

|osefa Červenéňoupozornili
na nebezpečný stav kostelni
věže během letošníhoroku
si, že kopule
občané.
"všimli
se trochu naklání na iižni
stranu. Poslali jsme tam proto statika, který zjistil, že kopule je v havarijním stavu a

hrozíjejí

kovaná a složitá, že
bylo nejvhodnější ji
seimout a provést
rekon§tlukci dole,"

destrukce.
I proto se

sundala
na po-

vysvětlil Martin

slední
chvtli

Zeman.

obyvatelé pilní-

před zimou," ob-

jasnil Červený.

;uŘÁr psru.t xlutotuv

Kopuli pŤesouval z věže kostela na zem na pňplavenou

dřevěnou plošinu jeřáb o váze osmdesáti tun, který doprovodilyz Prahy do Pilníkova kvůli nutnému zatižení
tň kamiony.
.statik konstatoval, že konstrukce kopule je natolik narušená, že její renovace nahoře by byla kvůli beZPečnosti práce a technologicEr,]]
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kova budou mít
možnost sledovat Iekonstrukci kopule po celou dobu naživo přímo na
náměsti Před kostelem.
.vždycky provádime renoVaci pŤimo na mistě. Pro lidi
ie to zajímavé.Dáváme jim
možnost, aby viděli postup
prací a Viděli v akci naše nářadi. Všechno děláme původni metodou, otesáváme
řámy na mistě sekyrami.
Zájemci si můžounářadi také
sami vyzkoušet, do ruky dostanou napřík]ad šiIočinua
Zkusi s ní oteúvat -!láni,,-

můžoulidé v pilníkově očekávat.

opneve potnvÁ nory

Kubis, arciděkan sp.avujici trutnovskou famost a
'án
předstaVitel Římskokatolické
cirkve, které kostel v pilní
kově patří, počítáminimálně
s

ročníopravou. Havalijní

stav je podle něj důsledkem
situace, kdy se o kostel dlouhé roky nikdo nestaŤal. ,,Do

kopule zatékalo, krolT prohnily. Až bude oprava hotová, což můžetrvatjeden či
dva roky, přijde kopule zpět

navěž kostela. Jde o kulturni

památku, proto se řidíme

stanoviskem památkového
úřadu," uvedl Kubis. Na financování oplaly se ved]e

cířkve budou podiiei rninis-
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