Budišovská radnice - DRUHÉ MÍSTO V SOUTĚŽI

ŘEMESLNÍK ROKU 2010

Firma Holíček s.r.o. z Moravského Berouna získala významné ocenění za rekonstrukci břidlicové
střechy historické budovy radnice v Budišově nad Budišovkou

DRUHÉ MÍSTO V SOUTĚŽI ŘEMESLNÍK ROKU 2011
Již od roku 2004 uděluje společnost Coleman S. I., a. s., ve spolupráci
s Ostravskými výstavami, a. s. titul ŘEMESLNÍK ROKU. Slavnostní
vyhlášení vítězů probíhá vždy u příležitosti zahájení veletrhu Střechy,
pláště, izolace v Ostravě na výstavišti Černá louka. V polovině února
2011 zasedla porota soutěže a rozhodla, že 2. místo za rok 2010 získala
společnost Holíček s.r.o Moravský beroun za rekonstrukci střechy
budišovské radnice.
Město Budišov nad Budišovkou můžeme jeho vznikem situovat spíše do počátku 13. století, podobně
jako jiná významná města Nízkého Jeseníku (Bruntál 1213, Uničov 1223, Vítkov 1301). První písemná
zmínka o městě je sice z roku 1301, avšak zároveň se má za prokázané, že v této době byl v obci
magistrát. Budova radnice z roku 1635 je nejstarší stavební památkou města, spolu s kamenným
mostem přes říčku Budišovku, ozdobeným sochou sv. Jana Nepomuckého. Nádherný děkanský kostel
byl postaven o více než sto let později. Obě stavby ovšem, jak jinak, mají střešní krytinu z břidlice.
Břidlice byla svého času solí této části této oblasti a ve chvíli, když firma Josefa Holíčka z Moravského
Berouna stála před úkolem zrekonstruovat radniční střechu, nebylo vůbec na pořadu dne, že by bylo
možno použít jako krytinu něco jiného, než břidlici. Břidlice je vděčným nerostem a životnost střech z
ní je dána pouze životností spojovacího materiálu. Hřebíků. Jako krytina je břidlice nenahraditelná. Její
použití je v současné době ztíženo nejen praktickou likvidací těžby v naší oblasti, ale také tím, že
umění pracovat s břidlicí, se stává čím dál tím více unikátem. Ne každý řemeslník si na ni troufne.
Vedení města Budišova nad Budišovkou mělo ve volbě firmy, které bylo možné rekonstrukci radniční
střechy svěřit, velice šťastnou ruku. Josef Holíček dávno předtím, než založil v Moravském Berouně
firmu nesoucí jeho jméno, byl znám jako zgruntu dobrý řemeslník. A tohoto ducha vtiskl firmě, která od
roku 1999 provádí velice kvalitní pokrývačské a rekonstrukční práce, zejména v rámci obnovy a
údržby historických budov. Není tedy divu, že získala za kvalitně odvedenou práci při
rekonstrukci radnice v Budišově nad Budišovkou druhé místo v soutěži ŘEMESLNÍK ROKU.
A město, jehož podstatná vnitřní část je dnes díky dlouholeté promyšlené strategii budišovské radnice
již několik let památkově chráněná, vzkvétá do krásy umocněné obnovou oné krásy původní.
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