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OBEC BUDIŠOV A PROJEKT BONO PUBLICO
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Obec Budišov je jedním ze zakladatelů BONO PUBLICO, o. p. s.,
která byla založena jako nositel stejnojmenného projektu.
Projekt BONO PUBLICO je primárně zaměřen na aktivity
v cestovním ruchu a mimoškolním vzdělávání. Aktivity projektu nejsou
omezeny pouze na Českou republiku, ale budou postupně zapojovat více
než 1000 regionů v celé Evropě.
Na Moravě bude právě v Budišově umístěno jedno ze dvou
významných center celého projektu, tzv. DŮM BONO PUBLICO. Jako
sídlo tohoto centra byl vybrán areál budišovského zámku s rozsáhlým
parkem. Zámek získala nedávno obec do svého vlastnictví a čeká ho
rozsáhlá obnova týkající se zejména interiérů. V rekonstruovaných
prostorách vznikne restaurace, hotel a penzion s ubytovací kapacitou cca
80 lůžek, výukové a přednáškové prostory, knihovna se studovnou a další doprovodné
prostory.

Druhým obdobným centrem v Čechách bude DŮM BONO PUBLICO v obci Proseč
pod Ještědem, kde z bývalého velkého areálu přidružené výroby ZD v centru obce
vyroste obdobný areál a v sousedství i ekologická vesnice.
Současně s projektem BONO PUBLICO se v Budišově připravuje řada dalších
projektů. Ve snaze zajistit podmínky pro další rozvoj bydlení v Budišově pro obyvatele
obce i pro zájemce z okolí a také s ohledem na maximální udržitelnost všech projektů a
návratnost vložených investic, se připravuje realizace projektu ekologické vesnice.
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EKOVESNICE BUDIŠOV

Na mírném svahu mezi zámeckým parkem a „Věterákem“ vyroste komplex
ekologické vesnice. Základní myšlenkou je vytvoření areálu moderního a ekologicky
úsporného areálu vesnického bydlení spojeného s možností práce v místě bydliště a
s doprovodnými agroturistickými aktivitami. Budoucí obyvatelé tak budou mít možnost
podnikat přímo ve svém domě (řemesla, drobná zemědělská činnost, ubytování), nebo být
zaměstnáni v souvislosti s provozem uvedených projektů. Důraz při projektování je
kladen zejména na ekonomiku a ekologii bydlení. Vznikne tak komplex 83 rodinných
domů které budou využívat energie z ekologicky obnovitelných zdrojů a které jsou
navrženy tak, aby jejich tepelné ztráty byly minimální. Součástí ekovesnice bude
i centrum s obchodem a pekárnou, drobné sportovní plochy a malý bazén.
Oba zmíněné projekty spojuje navrhovaný systém vytápění a dodávky TUV
z ekologicky obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o systém kotelen na biomasu
včetně technologie na výrobu a dodávku pelet a briket. Kotelny budou zásobovat teplem
jak stávající velké objekty v majetku obce, jako školu, školku a obecní úřad, tak areál
zámku a některé společné objekty ekovesnice. V budoucnu se v rámci tohoto projektu
uvažuje také s výrobou levné elektrické energie a jejím dodáváním do sítě.
Dalším velmi úzce souvisejícím projektem je projekt Horácké moře, týkající se
rekreačního využití ojedinělého přírodního prostředí Dalešické přehrady. Nositelem
tohoto projektu je obec Koněšín. Podrobnosti projektu a nahlédnutí do výkresů včetně
vysvětlení je možné na tamějším obecním úřadě.
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HORÁCKÉ MOŘE

Zaměření a programová náplň všech projektů je navržena tak, aby maximálně
využívala přirozený potenciál jednotlivých lokalit, přispívala k rostoucí spokojenosti
obyvatel obce, rozvoji přiměřeného cestovního ruchu a k vytváření nových pracovních
míst v obci a celém mikroregionu.
Plán finančního zajištění projektů chce využívat možnosti různých dotačních titulů
(dotace ze strukturálních fondů EU, státních zdrojů a grantových schémat kraje
Vysočina) v kombinaci se soukromými investicemi drobných investorů.
Na následujících stránkách jsou ukázky studie projektu Bono Publico a Ekovesnice.
Celé výkresy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Budišov v obvyklých úředních
hodinách.
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Zámek – 1. podlaží

Zámek – 2. podlaží
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Dům s pečovatelskou službou (předzámčí 1. podlaží)

Dům s pečovatelskou službou (předzámčí 2. podlaží)
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Ubytovna (předzámčí 3. podlaží)

Domek zahradníka
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Ekovesnice 1
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Ekovesnice 2
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