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Základní údaje 

Název:   „Budíček“ z. s. 

Sídlo:    Pod Hájem 423, Vroutek 439 82 

IČ:    22765034 

Předseda spolku:  Bc. David Šebesta 

Webové stránky:  www.budicek.eu   

Facebook:  www.facebook.com/BudicekOS 

Email:    david.sebesta@seznam.cz   

Telefon:   +420 775 972 932 

 

Orgány spolku 

Členská schůze – nejvyšší orgán spolku, tvoří ji členská základna 

Výbor – tříčlenný orgán, volený na dobu jednoho roku 

 

V roce 2015 fungoval výbor ve složení: 

Bc. David Šebesta – předseda 

Adam Daniš – místopředseda 

Kateřina Beňová - pokladník 

 

Cíle spolku 

Cílem spolku „Budíček“ je podpora společenského života v oblasti kultury, sportu a souvisejících aktivit, dále podporovat a realizovat 

akce, zaměřené na spolužití v obci, zachování tradic a ochrana přírody a krajiny na území města Vroutek. 
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Činnost spolku 

Obnova kostela sv. Jana Křtitele a přilehlého areálu 

Spolek Budíček se od roku 2013 zaměřuje na obnovu kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku a přilehlého areálu bývalého hřbitova z 18. a 19. století. 

V samém závěru roku 2014 se nám podařilo dokončit shromažďování peněžních prostředků na pískovcový náhrobek důstojníka rakouské armády, který byl už 

v havarijním stavu. Náhrobek se nachází při vstupu do areálu kostela. 1. dubna si jej odvezla do ateliéru ve Stradonicích paní restaurátorka MgA. Markéta 

Kynclová. Odvoz těžkého náhrobku zajišťoval Fandovo jeřáb. Byla to velmi náročná operace. Pískovec je velmi křehký a existovalo reálné riziko, že se 

náhrobek při převozu nevratně poškodí. Náhrobek se po celý rok 2015 podrobil důkladné renovaci, která je odhadována na 10 měsíců. Spolufinancování 

rozpočtu renovace 185.000 Kč zajistily granty Nadace Občanského fóra, Města Vroutek, Nadace VIA a spolku „Budíček“.  

 Další záležitostí při obnově zvandalizovaného hřbitova při kostele sv. Jana Křtitele ve Vroutku bylo urovnání rozházených náhrobků. S naší spoluprací 

získalo Město Vroutek dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na uvedení náhrobků do pietního stavu, vyčištění, vyzlacení zašlých nápisů a uložení náhrobních 

kamenů na kačírku. Celé jaro a léto 2015 jsme s dobrovolníky makali, abychom zadání projektu splnili. Náhrobky bylo potřeba uložit bokem od zdi, porazit 

akáty, které rostly z ohradní zdi, vyklučit pařezy, vybrat navážku a odpadky, které se během minulého režimu ke zdi vozily, srovnat terén, zabetonovat 

obrubníky, navézt kačírek, přejet vibrační deskou a na závěr, náhrobky složit a uložit na lože z kačírku. Tyto terénní práce se týkaly zhruba 100 m
2
 podél zdi. 

Celkem se jednalo o 50 náhrobků, jež vážily od několika desítek, do několika set kilogramů. Pro nemožnost vjezdu techniky, veškerou práci odvedli 

dobrovolníci ručně s pomocí jednoduchých kladek.  

Většině náhrobků chybí ten či onen kus, ale hlavní se podařilo – byla jim vrácena pieta a důstojnost.  Za to vše vděčíme několika dobrovolníkům, kteří 

pravidelně pomáhali, tak i dětem ze školní družiny, které se poctivě zhostily role omývačů náhrobků, jež byly vyzvednuty ze země. V červnu nás při jedné 

z brigád zastihl štáb České televize – díky ocenění Gratias Tibi, kterou Budíček roce 2014 obdržel za občanskou aktivitu mladých lidí, nás přijeli 

„zkontrolovat“ jak pokračují další práce. 

V roce 2015 jsme v kostele uspořádali tyto akce: 

29. května Noc kostelů 

 Koncert na klasickou kytaru – mladý talent Anastasia Shepeleva 

 Komentovaná prohlídka, průběžná diskuze 

 Fotoprojekce na venkovní zeď kostela 

 28. června proběhla tradiční poutní mše ke cti patrona našeho kostela sv. Jana Křtitele. Mši celebroval páter Aleksander z Podbořan. 

13. září u kostela začínal benefiční Svatoprokopský cyklozávod. 

11. prosince uskutečnili podbořanští gymnazisté Charitativní koncert ve prospěch vrouteckého kostela. Akce se velmi podařila, dorazili čtyři desítky diváků, 

výtěžek koncertu 5300 Kč putuje na jeho opravu. 
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19. a 24. prosince jsme se zapojili do republikové akce Betlémské světlo, které si lidé mohli vyzvednout ve vrouteckém kostele. Světlo jsme také rozváželi po 

vrouteckých místních částech Lužec, Vidhostice, Mlýnce, Skytaly a Vrbička. 

Na Štědrý den jsme uspořádali staročeské vánoční tradice pro děti. Rodiče si mohli si dát svařák, děti pak odlít olovo, rozkrojit jablíčko či pustit svíčku se 

skořápkou. 
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 Oprava sochy sv. Prokopa 

Již na podzim 2014 započala spolupráce mezi Budíčkem a Městem Podbořany při opravě sochy sv. Prokopa u Dubového vrchu, která leží na 

katastrů obcí Buškovice (místní část Podbořan), Nepomyšle a Vroutku. Tato krásná barokní socha uprostřed krajiny byla již v havarijním stavu a 

potřebovala nutnou opravu. Budíček zajistil obhlídku díla odbornou restaurátorkou paní Štěrbovou z Kozojed, sběr informací z archivu, publikací a 

pamětníků. 13. září jsme uspořádali amatérský benefiční Svatoprokopský cyklozávod, kterého se zúčastnilo 45 závodníků z celého Podbořanska. 

Jelikož se Městu Podbořany podařilo získat dotaci z Ústeckého kraje a zbytek dofinancovalo z vlastního rozpočtu, výtěžek závodu 4.000 Kč se 

použije na opravu kostela. Oprava sochy trvala 3 měsíce. Naštěstí se nám podařilo získat fotografii sochy z 20. let 20. století, takže všechny partie, 

které byli setřené časem (poslední oprava proběhla v roce 1947), se podle ní podařilo obnovit. Na závěr jsme uspořádali 28. října posvěcení sochy 

páterem Aleksanderem za hojné účasti široké veřejnosti. Dnes je z tohoto místa opět turisticky atraktivní bod zájmu. 

  

meziválečné období prosinec 2014
říjen 2016
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Vysekání božích muk u Nepomyšle 

Kolikrát stačí trocha práce a zapomenutá památka ožije. Jedno takové odpoledne jsme se s několika dobrovolníky věnovali vysekání křoví u 

božích muk u Nepomyšle. Dílo bylo za tři hodinky hotové včetně schůdků pro lepší přístup k památce. Po informování nepomyšlovského úřadu se 

muka dočkala za několik dní kompletního vysekání od náletů. Dnešní návštěvník uvidí muka již z dálky.  
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Výsadba aleje občánků 

Koncem roku 2014 jsme získali grant od Nadace VIA na podporu sousedských 

vztahů. Projekt jsme nazvali Alej občánků ve Vroutku. S jeho pomocí jsme uspořádali 

21. března workshop, na kterém jsme se s rodiči pomocí brainstormingu dobrali společně 

k místu a druhu vysazovaných dřevin pro všechny vroutecké občánky od roku 2011. 

Získané finanční prostředky 45.000 Kč byly použity především na pořízení 60 odrostků 

vybrané lípy velkolisté, opor, úvazků, ochrany proti okusu, cedulky a bytelných 

dřevěných laviček. V pondělí 8. dubna proběhlo společné vysazování lip rodiči a jejich 

dítek. Zúčastnili se takřka všichni. Na závěr proběhla společná opékačka buřtů. Léto roku 

2015 bylo extrémně horké, proto se naši dobrovolníci o lipky pravidelně starali a zalévali. 

28. října proběhlo druhé sázení nových občánků. V aleji neuhynula jediná lipka a polní 

cesta k rybníku má nový cíl vycházek. 
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Oprava náhrobku důstojníka rakouské armády 

V areálu kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku se 

dochovalo zhruba 60 náhrobků. Nejvyšší a 

nejmonumentálnější náhrobek patřil kapitánu 

dělostřelectva rakouské armády z roku 1840. Jelikož byl 

z měkkého pískovce, za 175 let byl už ve velmi vážném 

stavu a hrozilo, že nenávratně zanikne. Začali jsme proto 

snahy za jeho záchranu. Obnovu náhrobku provedla 

restaurátorka pí. Kynclová ze Stradonic. Pro pokročilý 

rozpad kamene se bohužel už nepodařilo zachránit 

střední jehlanovou část, která musela být nahrazena 

novou. V dubnu 2015 byl náhrobek přemístěn do 

ateliéru, kde probíhá celý restaurátorský proces. Návratu 

na původní místo se náhrobek dočká o rok později.  V 

tomto mezičase se nám podařilo z matriky zemřelých 

zjistit, že kapitán dělostřelectva Jacob Kiehl zemřel v 71 

letech na tuberkulózu a žil ve Vroutku, Sadové ulici čp. 

71. Z dochovaného nápisu na náhrobku je patrné, jej 

nechala zhotovit jeho žijící manželka.   
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  Celkem počáteční zůstatek 1.1.2015               157 869,76 Kč  

 Bankovní účet spolku                136 189,76 Kč  

 Bankovní účet veřejné sbírky                   21 680,00 Kč  

 
 PŘÍJMY 
 Dary                  32 229,00 Kč  

Výtěžek z akcí /Půlnoční, Charitativní 
koncert, Cyklozávod/                  12 300,00 Kč  

Veřejná sbírka                    5 707,00 Kč  

 
 Příjmy celkem                  50 236,00 Kč  

 
 VÝDAJE 
 Obnova náhrobku rakouského důstojníka               110 725,00 Kč  

Alej občánků ve Vroutku                  46 500,00 Kč  

Vrácení nevyužitého grantu Nadace Charty 
77                  12 780,00 Kč  

Fotodokumentace kostela                    7 000,00 Kč  

Projektová dokumentace střechy kostela                  10 000,00 Kč  

 
 Výdaje celkem               187 005,00 Kč  

 
 Celkem konečný zůstatek 31.12. 2015                  21 100,76 Kč  

Bankovní účet spolku                  10 713,76 Kč  

Bankovní účet veřejné sbírky                  10 387,00 Kč  

 

 

Hospodaření spolku „Budíček“ v roce 2015 

Veřejná sbírka měla v tomto roce výtěžek 5.707 korun. 

Především díky ceně veřejnosti v soutěži MÁME VYBRÁNO, kde 

jsme získali odměnu 5.000 korun. Dary na spolkový účet činily 

v úhrnu 32.229 Kč. Díky organizování rozličných akcí, nejen 

spolkem, ale též podbořanskými gymnazisty, se činil výtěžek 

12.300 korun. 

Výdajová stránka je poznamenaná vyúčtováním 

realizovaných grantů na opravu náhrobku, výsadbu aleje občánků a 

vratkou grantu Nadace Charty 77, kterou jsme neuskutečnili 

z dočasně vyčerpaných dobrovolnických kapacit. Další výdaje činilo 

zadání projektové dokumentace 10.000 Kč a pořízení 

fotodokumentace kostela 7.000 Kč.  

Odkaz na transparentní účty spolku: 

Provozní účet - https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2500383019 

Veřejná sbírka- https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2000463004 
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Poděkování 

Spolek Budíček děkuje všem dárcům, dobrovolníkům a lidem dobré vůle, kteří jeho činnost v roce 2015 jakýmkoliv způsobem 

podpořili. 

Bez Vašich finančních příspěvků, dobrovolnické práce a psychické podpory bychom nic zvládli! 

 


