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Váţení spoluobčané,
končí volební období zastupitelstva Obce Budišov (dále jen zastupitelstvo). Jestli jeho
působení bylo úspěšné či nikoliv, musí zhodnotit všichni občané a ti, kteří mají to právo,
to jistě udělají v nadcházejících volbách. Těm všem moţná napomůţe hodnocení
Programového prohlášení obecního zastupitelstva v Budišově na volební období 2002 aţ
2006, které vydalo zastupitelstvo 13. února 2003.
Jistě, do budoucnosti nikdo nevidí, proto se v prohlášení píše: pro toto volební období
chceme dosáhnout následujících cílů, a ne dosáhneme. Splnění těchto cílů závisí nejen na
úsilí zastupitelstva, ale i na moţnosti získání dotace, kterou se ne vţdy podaří obdrţet,
leckdy také se cíl ukáţe v průběhu let méně důleţitý neţ jiný, na který je třeba věnovat
úsilí i prostředky. Proto se také někdy něco nepovede.
To, čeho se z tohoto prohlášení nepovedlo dosáhnout, je v hodnocení uvedeno kurzívou.
Na druhou stranu ale je mnoho aktivit, které vzniknou aţ v průběhu volebního období,
aniţ kdo očekával, ţe je bude moţné vyvinout. Existují i dotace a granty, jejichţ vypsání
a přidělení nelze dopředu předvídat, a tak se leccos dá vytvořit navíc oproti původním
předpokladům.
Všechno, co se ve volebním období podařilo navíc, je uvedeno takto tučně.
Ke všemu, co je zde uvedeno, je třeba přičíst i zajišťování činnosti obecního úřadu,
stavebního úřadu, matriky, základní i mateřské školy a další povinnosti, které má obecní
zastupitelstvo na starosti k zajištění běţného chodu obce.
Zastupitelstvo také rozpracovalo některé aktivity, které přesahují rámec jednoho
volebního období a čeká na zastupitelstvo nové.
To je především projekt Bono Publico, který je třeba naplnit, je to výstavba čistírny
odpadních vod a kanalizace, trvá záměr dokončit multifunkční informační síť. A po všech
zemních pracích bude třeba opravit a rekonstruovat komunikace a veřejná prostranství.
A kdyby se příštímu zastupitelstvu to vše zdálo málo, Budišovu chybí koupaliště,
v územním plánu je na Brdcích navrţena rozhledna…
Nezbývá, neţ nově zvolenému zastupitelstvu popřát hodně energie a dobrých nápadů,
aby naše obec dále vzkvétala.
Odstupující zastupitelstvo
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HODNOCENÍ CÍLŮ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
UVEDENÝCH V PROHLÁŠENÍ ZE DNE 13. ÚNORA 2003
HOSPODÁŘSTVÍ A FINANCE
Podpora rozvoje řemesel a služeb
Obec Budišov (dále jen obec) zadává drobné zakázky přednostně místním podnikatelům
a ţivnostníkům, pokud se dá očekávat kvalitní a včasné splnění úkolů. Místní podnikatelé
se subdodavatelsky podílejí i na větších dodávkách. Firma Slabý spolupracuje na akci
kuchyně s jídelnou v ZŠ, Dodavatelem stavby je fa Stavitel s.r.o. z Moravských
Budějovic.
Zastupitelstvo podpořilo vznik cukrárny v budově mateřské školy a obec s firmou
Redstav, s. r. o., Praha pomáhala se stavebními úpravami (obr. 1).
Založení veřejně prospěšné společnosti Bono Publico na podporu kultury a pro
zajištění pracovních míst pro občany Budišova.
Společnost byla v r. 2004 zaloţena, v současné době je jediným zakladatelem Obec
Budišov. V. p. s. bude řídit adaptaci zámku na kulturní, školící, vzdělávací a ubytovací
centrum (obr. 2). Zde vznikne na 30 pracovních míst, převáţně pro občany Budišova.
Záměr a úvodní studie jsou dílem Ing. arch. Marka Říčaře z Atelieru Habitat, s. r. o.,
Turnov.
Vznikl i projekt na stavbu (projektoval Ing. arch. Michal Zlatuška z Jaroměřic nad
Rokytnou) a jsou zajištěny finanční prostředky, takţe po dohodě s Moravským
muzeem v Brně mohou práce na rekonstrukci zámku, předzámčí a parku začít.
Původní projekt byl podstatně větší a zahrnoval více staveb, takţe i pro jeho velikost
se nepodařilo uspět při ţádosti o dotace. Upravený projekt zahrnující i úpravy
památek UNESCO v Třebíči se v soutěţi o dotace umístil na 2. místě v republice
(z asi 60) a byl vybrán spolu s dalšími čtyřmi k realizaci. Zahájení výstavby je
plánováno na 4. čtvrtletí letošního roku a končit by se mělo v roce 2008.
Projekt má název „Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje
turismu na Třebíčsku“ a zahrnuje i zámek v Třebíči. Následující údaje se vztahují
jen k zámku v Budišově. Zde je v projektu uvedený cíl „vytvoření chybějících
kvalitních ubytovacích kapacit a gastronomických zařízení s vyšším standardem
sluţeb“ zcela na místě. Městys v srdci mikroregionu Horácko a uprostřed takových
turistických lákadel, jako je památka UNESCO, „Horácké moře“ i údolí Oslavy
s Velkým Meziříčím, si jistě odpovídající moţnosti ubytování zaslouţí. Při dobré
cílené propagaci nebude jistě bez hostů. I další cíle projektu (podpora kongresového
turistického ruchu, vytvoření nových pracovních míst, rozvoj informační
společnosti) jsou jistě zásluţné.
A co vlastně v Budišově bude? Stavebními úpravami vznikne ze zámku
čtyřhvězdičkový hotel se 46 lůţky a 12 přistýlkami, vinárnou pro 20 návštěvníků,
nekuřáckou restaurací pro 60 osob, kuchyní, knihovnou, malou saunou,
24hodinovou recepcí a mnoha sluţbami. Součástí objektu budou i výukové prostory
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a společenský výukový sál (obr. 3). K plnění původního duchovního účelu bude
opravena i zámecká kaple. Do objektu předzámčí projektant umístil
dvouhvězdičkovou turistickou ubytovnu o 51 lůţkách (ţádný luxus, ale také ţádný
bivak) s pivnicí pro 40 hostů, prodejní galerií a recepcí (obr. 4). Ubytovna disponuje
velkou variabilitou pokojů od 2 do 6 lůţek, takţe si jistě kaţdý vybere podle svých
potřeb a moţností.
S projektem souvisí připravovaný projekt revitalizace zámeckého parku.
Zastupitelstvo bude řešit i umístění veřejnosti přístupných sbírek Moravského
zemského muzea, o které v ţádném případě nechce Budišov ochudit. Počítá se
s výkupem a přestavbou blízké sýpky, v níţ by mohla za součinnosti muzea
vzniknout kvalitní moderní expozice.
Zajištění vyrovnaného rozpočtu obce po celé volební období
Obec podle vyhodnocení rozpočtu obce kaţdým rokem hospodaří s vyrovnaným
rozpočtem.
Ze zprávy o přezkoumání hospodaření provedeného pracovnicemi oddělení přezkoumání
hospodaření obcí odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina se dá vyčíst, ţe za rok
2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Využívání krátkodobých úvěrů a půjček tak, aby byla zajištěna návratnost financí
Z výše uvedené zprávy vyplývá, ţe podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce
činil 7,51 % a ukazatel dluhové sluţby dosáhl 8,20 %. Tyto ukazatele mají být do 25 % a
v případě naší obce je to velmi slušný výsledek.
Navíc většina půjček je pokryta splácením nájmu za bydlení a jinými výnosy obce.
Podpora vzniku nových pracovních příležitostí v obci
Jiţ zmíněný vznik cca 30 nových pracovních míst v rámci aktivity společnosti Bono
Publico se datuje do nejbliţší budoucnosti, stejně jako místa ve vznikajícím informačním
centru Horácka – ekologického mikroregionu (dále jen mikroregion Horácko).
Technické sluţby obce Budišov po celé volební období zaměstnávaly naše občany a
podporou podnikání obec umoţňuje i vznik pracovních příleţitostí.
V rekreační oblasti u rybníka Pyšelák zástupci obce řeší vyjasňování vlastnických
vztahů obce s majiteli chat.
Řeší se i nejasnosti ve vlastnictví mezi obcí a majiteli rodiných domů v nové ulici,
geometrický plán na rozdělení pozemků pro vyrovnání vlastnictví zpracovává
RNDr. Benedikt z Nového Města na Moravě.
Celkový objem majetku Obce Budišov vzrostl od roku 2002 ze 70 485 471 na
112 511 777 na konci roku 2005. Ke konci srpna 2006 byl navýšen o další objekty
(informační centrum v parku, kuchyň s jídelnou a kulturní sál v ZŠ, parkoviště u
zámku, rekonstrukce VO) na 132 731 000 Kč. Navíc získala obec převodem od státu
129 ha lesů, zámek s parkem a rybníky i hasičské auto s celkovou hodnotou
vyčíslenou znaleckými posudky na 71 625 000 Kč.
Majetek obce lze tedy v září 2006 odhadnout na 204 256 000 Kč.
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VÝSTAVBA
Aktualizace územního plánu obce
Pro umoţnění nové výstavby je naprosto nezbytné mít kvalitní územně plánovací
dokumentaci obce. Územní plán z roku 1983 uţ nevyhovoval dnešním poţadavkům na
výstavbu v naší obci a vyhotovení doplňků a oprav by bylo neúměrně pracné a nákladné.
Proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo, ţe pořídí územní plán nový, který bude
vyhovovat jak poţadavkům na výstavbu, tak dnešním nárokům na kvalitu zpracování a
pouţitelnosti územně plánovací dokumentace.
Urbanistické středisko Brno vybrané zastupiteli zhotovilo nejdříve návrh zadání
územního plánu včetně průzkumů a rozborů. Na základě schváleného zadání pak vznikl
koncept územního plánu obce Budišov (obr. 5), který se nedávno veřejně projednával a
v současné době je ve stádiu schvalování, které má být ukončeno ještě před skončením
tohoto volebního období. Zastupitelstvo v tomto plánu mj. vymezilo nové plochy pro
výstavbu a zohlednilo všechny zamýšlené stavby. Je zde vyhrazen prostor i pro rekreační
oblast směrem ke Kundelovu. Byly zařazeny i ţádosti a připomínky občanů. Některé
však nadřízené orgány neschválily.
Po schválení konceptu vznikne konečný návrh územně plánovací dokumentace, který se
opět bude projednávat a schvalovat. To jsou vše vlivem nezkratitelných lhůt k námitkám
a odvolání činnosti časově velmi náročné, takţe se do konce volebního období územního
plánu ještě nedočkáme, ale měl by být hotov jiţ začátkem příštího roku.
Dokončení oprav místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství
Místní komunikace jsou po výstavbě vodovodu a plynovodu téměř všechny opraveny,
zatím víceméně provizorně, protoţe ještě proběhne výstavba kanalizace, po níţ se pak
bude muset všechno definitivně upravit. Veřejná prostranství jsou vcelku upravena,
s pomocí grantů se podařila některá vylepšení a máme projekty na úpravy zeleně.
Nepodařily se všechny úpravy,chodníky nejsou ideálně vyspraveny, to vše ale bude
nejvhodnější řešit až po výstavbě kanalizace, která je připravena tak, že může začít dříve,
než se dalo čekat.
Podařilo se ale vybudovat nové kvalitní parkoviště pro uţivatele zámeckého zámku
v rámci projektu Bono Publico s 65 parkovacími místy (obr. 6). Práce provedla
firma Colas CZ, a. s. podle projektu Vladimíra Břouška z Třebíče (projekt pro
program PHARE uspěl v prvním výběrovém řízení). Kolaudace proběhla v prosinci
roku 2005.
Zajištění technické vybavenosti pro 16 rodinných domů v lokalitě U Kuchyňky
V rámci finančních moţností obce se v součinnosti s vlastníky domů pracuje na
prodlouţení inţenýrských sítí k domům včetně veřejného osvětlení.
Ke zpevnění komunikace v lokalitě zatím chybí finance, ale dá se předpokládat, že bude
mezi nově budovanými komunikacemi první na řadě.
Vybudování obecního rybníka v lokalitě Motous
Výstavba rybníka Motous byla zdárně dokončena firmou Aqueko, s. r. o., Velké Meziříčí
podle projektu Ing. Václava Nečase ze Ţďáru nad Sázavou (obr. 7). Projekt získal dotaci
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ze Státního fondu ţivotního prostředí. Stavba zkolaudovaná r. 2005 vznikla v místě
bývalého rybníka, jehoţ protrţená hráz slouţí po opravě novému rybníku (obr. 8), který
má přispět k zlepšení ţivotního prostředí (projekt měl výrazně ekologické zaměření), ale
bude moţné jej určitě vyuţít i k rekreaci poté, co bude vybudována čistička odpadních
vod, která má stát o něco výše proti proudu potoka (nad rybníkem Skalka).
Firma PKS INPOS, a. s., Ţďár nad Sázavou za přispění Státního fondu ţivotního
prostředí zrekonstruovala a vyčistila Kundelovský rybník, který je v bezplatném
pronájmu obce do konce roku 2006 (obr. 9).
Oprava brány na hřbitov a dokončení oprav hřbitovní zdi
Hřbitovní zeď s bránou je zapsána v seznamu kulturních památek České republiky. Její
stav však v poslední době nebyl nejlepší. Sochy na bráně se rozpadaly, zeď jiţ zčásti
neexistovala a zbytek byl značně porušen a hrozil zřícením do sousedních pozemků. Na
opravy se podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu. Ing. Bohumil Beroun z Šebkovic
vyhotovil projekt na rekonstrukci hřbitovní zdi a brány. Pro opravu byla vybrána firma
Yoge, s. r. o., Třebíč, která opravila nejen vnější zeď (obr. 10), ale i opěrnou zeď vnitřní
(obr. 11), která hrozila zřícením na hroby. Zároveň je opravena i brána se sochami
andělů. Mnozí mají ještě v paměti spory o to, jestli se má brána omítnout (jak to navrhl
Národní památkový ústav v Brně), nebo zakonzervovat v neomítnutém stavu (jak by se to
líbilo občanům). Nakonec za pomoci experta se zastupitelům podařilo přesvědčit
památkový ústav, ţe bránu nebude třeba omítnout, a tak zůstala ve stavu, jak ji znají celé
generace budišovských občanů (obr. 12). Tak byla stavba v roce 2005 zkolaudována a
budišovský farář P. Václav Novák o pouti téhoţ roku dílu poţehnal (obr. 13).
Zároveň byly za pomoci Technických sluţeb Budišov přebudovány i přilehlé veřejné
záchody včetně vybudování jednoho bezbariérového (obr. 14). Toalety jsou po celý
rok přístupné, vytápěné a dobře udrţované, takţe návštěvníci hřbitova a kostela se
nemusí bát jich pouţít.
Dokončení projektu a příprava stavby domu s pečovatelskou službou
O výstavbě domu s pečovatelskou sluţbou se také dlouho diskutovalo. Původně měl být
vytvořen z části hospodářských budov u zámku, ale pro plnou realizaci projektu Bono
Publico a jednoduchost stavby nakonec zastupitelstvo rozhodlo, ţe se postaví dům nový
v lokalitě U Kuchyňky. Projektová příprava (Antonín Jung z Investingu Třebíč) proběhla
bez problémů a za pomoci dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení z roku 2004 se
mohlo začít stavět.
A postavilo se. Stavba byla na konci roku 2005 zkolaudována a většina bytů uţ má i
nájemníky. Podle všech, kdo tuto vskutku pohlednou stavbu viděli, se zde nemá
Budišov za co stydět (obr. 15). Ani interiér nedělá hanbu firmě Archatt, s. r. o.,
Ostopovice, která dům postavila (obr. 16).
Dokončení projektu a příprava stavby kanalizace
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní mocí. Projektová a
inţenýrská společnost AQUA PROCON, s. r. o., Brno pracuje na projektové
dokumentaci pro provádění stavby. Připravuje se ţádost o dotaci a zástupci obce vedou
jednání se společností Vodovody a kanalizace, svazek obcí, Třebíč o spolupráci
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v přípravě a realizaci stavby. V podstatě se jedná o úplně novou kanalizaci splaškovou,
dosavadní kanalizaci bude obec moci pouţít jako dešťovou. Vodu splaškovou nelze
odvádět současně s vodou dešťovou, takţe obě kanalizace budou odděleny. Nová
splašková kanalizace vyústí do čističky odpadních vod, která bude umístěna nad
rybníkem Skalka. Do něj a do nového rybníka Motous tak poteče čistá voda. Čističkou
stavba začne a bude pokračovat páteřní kanalizací od zámku a školy. Další kanalizace se
postupně bude budovat v celé obci a za pomoci přečerpávacích stanic bude odvádět
splaškovou vodu do čističky.
Vyhotovení projektu a příprava stavby školní jídelny s kuchyní
Školní jídelnu bylo třeba zrekonstruovat, protoţe jiţ nevyhovovala dnešním poţadavkům
na kvalitu a hygienu stravování. Zároveň však bylo ţádoucí vylepšit kulturní sál v budově
školy, neboť ţádnou jinou takovou místnost obec nemá. Proto zastupitelé rozhodli o
přístavbě ke školní budově, v níţ by byla školní jídelna a která by umoţnila i rozšíření a
zkvalitnění kulturních prostor. Projekt firmy Atelier Penta, v. o. s., Jihlava bude asi
dlouho předmětem sporů a diskusí, zejména pro vzhled střechy, ale to si zastupitelé
netroufají hodnotit (obr. 17). Necháme to na odbornících. Architekt města Třebíče ve
svém písemném vyjádření hodnotil architektonické řešení projektu kladně. Bez
komentáře. Školní kuchyně (obr. 18) s jídelnou (obr. 19) by měla slouţit nejen ţákům
školy, ale i dalším občanům Budišova.
Stavba byla firmou Stavitel, s. r. o., Moravské Budějovice zahájena v září roku
2005, v březnu 2006 proběhla kolaudace 1. etapy jídelny a celá stavba bude
zkolaudována v říjnu 2006 (obr. 20). Koncem září si kuchyň s jídelnou i kulturním
sálem mohli při dnu otevřených dveří prohlédnout všichni zájemci.
Příprava projektu kotelny na biomasu
Na projektu pracuje Třebíčská tepelná společnost, s. r. o. a měl by v současné době být
dokončen. Kotelna by měla stát mezi fotbalovým a víceúčelovým hřištěm a vytápět bude
základní školu a zámek.
Zajištění podmínek pro výstavbu víceúčelového hřiště za školou
Podmínky včetně projektu Atelieru Habitat, Ing. arch. Marka Říčaře z roku 2003
zastupitelstvo zajistilo, a protoţe se podařilo získat uţ v roce 2004 a 2005 realizační
prostředky na výstavbu, mohlo se začít i stavět.
Firmy Colas, a. s., Třebíč, Sweitelský, a. s., Jindřichův Hradec a Intes V. M., s. r. o,
Velké Meziříčí vybudovaly celý areál včetně oplocení a osvětlení a je jiţ v provozu.
Zbývá vylepšit prostor pro diváky a doplnit nějaké parkovací plochy, to by se mohlo
podařit při plánované výstavbě kotelny, kdy se celý areál dokončí. Sokol Budišov jiţ
na hřišti uspořádal turnaj v nohejbale trojic (obr. 21), pro jehoţ vítěze věnovalo
zastupitelstvo pěkné poháry (obr. 22), další turnaj v tenisu (obr. 23) a do třetice
turnaj ve volejbalu (obr. 24). Hřiště obsahuje 4 plochy pro volejbal či nohejbal, 3
tenisové kurty, 2 hřiště pro košíkovou a 1 hřiště pro malou kopanou. Je plně
osvětlené a okolo jsou umístěny lavičky. Areál spravuje Sokol Budišov a za poplatek
je přístupný veřejnosti.
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Dokončení multifunkční informační sítě pro telekomunikace, internet, kabelovou
televizi, místní informační síť a další využití.
Na tento účel se nepodařilo získat finanční prostředky, takže se v tomto volebním období
nerealizoval. Je zde však možnost využít budování krajské sítě ROWANET, trasa které má
jít přes Rudíkov, a tam máme přes Nárameč prozíravě natažené chráničky, takže firma
realizující tento projekt bude nakloněna i vybudování sítě v naší obci.
Podpora vzniku dalších stavebních míst pro individuální bytovou výstavbu
Obec se snaţí podporovat snahu stavebníků o stavby rodinných domků. Zatím to nebylo
jednoduché, protoţe povolení stavby leckdy bránily nedostatky v dostupné územně
plánovací dokumentaci. Do nového územního plánu však zastupitelé zařadili dostatek
míst pro bytovou výstavbu, takţe bude podstatně jednodušší najít vhodné stavební místo.
V lokalitě U Kuchyňky je ještě několik parcel ve vlastnictví obce, které po dobudování
inţenýrských sítí bude moţné pouţít rovněţ pro individuální výstavbu.
Výstavbu rekreačních objektů obec příliš podporovat nehodlá, nicméně v novém
územním plánu je i několik ploch pro rekreaci, ovšem v omezené míře.
Firma TIPA, a. s., Třebíč podle projektu Ing. Šedivého z Náměště nad Oslavou
z roku 2004 přestavěla dům čp. 191 (tzv. obecní dům) na 4 byty (obr. 25). Stavbu
financoval Státní fond rozvoje bydlení. Tyto bytové jednotky jsou určeny pro mladé
a sociálně slabší občany. V dubnu 2006 byly dva byty v prvním podlaţí
zkolaudovány a v červenci téhoţ roku proběhla kolaudace dalších dvou bytů
v podkroví (obr. 26).
Došlo i k dokončení přestavby domu čp. 105 na bytový dům, kterou zahájilo minulé
zastupitelstvo (obr. 27).
Proběhla adaptace tzv. Domku zahradníka v zámeckém parku na informační
centrum mikroregionu Horácko (obr. 28), ve kterém bude ještě golfový klub
(obr. 29). Ten bude vyuţívat hřiště, které vznikne v zámeckém parku a snad i mimo
park. V přilehlém bývalém skleníku bude občerstvení (obr. 30). Projekt zpracoval
Ing. Šedivý z Náměště nad Oslavou a stavbu za pomoci prostředků z ministerstva
místního rozvoje ve spolupráci s ústavem památkové péče realizovala v roce 2005
firma Redstav, s. r. o., Praha. 31. března 2006 byla stavba zkolaudována.
V mateřské škole byla touto firmou za pomoci finančních zdrojů ze Státního fondu
rozvoje bydlení vytvořena nová bytová jednotka.
V současné době končí rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obci,
kde firmy Kevos, s. r. o., Třebíč a ETŢ Budišov, s. r. o. (Pavel Ţelezný) vyměnily
svítidla za moderní úsporná a částečně i poloţily nové kabely. Obec tím získá úspory
nákladů na energii.
V základní škole v roce 2003 proběhla prostřednictvím firem Agstav Třebíč, a. s. a
Pozemstav Třebíč, s. r. o. rekonstrukce nevyhovující vnitřní kanalizace a vodovodu,
byla vybudována čistička odpadních vod s novým zaústěním do venkovní kanalizace
z prostředků ze státního rozpočtu. V roce 2005 pak firma Yoge, s. r. o., Třebíč
upravila vstupní halu a částečně zrekonstruovala šatny.
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ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Efektivní hospodaření v obecních lesích
Firma Lesprojekt Brno vypracovala lesní hospodářský plán a po schválení Krajským
úřadem kraje Vysočina se podle něj řídí všechny práce v obecních lesích. Při těchto
pracích s Technickými sluţbami Budišov, které byly pověřeny je provádět,
spolupracovalo místní myslivecké sdruţení V l. 2002–6 bylo vytěţeno 1305 m3 dřeva a
vysazeno 54 000 stromků, byly vytvořeny oplocenky. Technické sluţby pod dohledem
odborného lesního hospodáře Ing. Jaroslava Vaňka udrţovaly porosty prořezávkou,
vyţínáním travin apod. V celém období byly vyuţívány veškeré dotační tituly.
Dokončení úprav nového centra obce u obecního úřadu
Prostřednictvím Technických sluţeb Budišov bylo zvelebeno celé prostranství
u obecního úřadu, doplněny lavičky a odpadkové koše (obr. 31).
Údržba prostranství v majetku obce ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi
Technické sluţby po celý rok zajišťují údrţbu prostranství v majetku obce zimním
posypem, sekáním trávy i úpravou dřevin. Ve spolupráci se zájmovými organizacemi
(Junák, Sokol, svaz ţen, myslivci, chovatelé a další) se tato prostranství kaţdoročně
uklízejí.
Byl zpracován projekt rekonstrukce zeleně v historickém jádru obce.
Realizace nového zákona o pohřebnictví, vytvoření digitální správy veřejného
pohřebiště
Obec vydala vyhlášku, kterou se stanovil řád veřejného pohřebiště, který upřesňuje práva
a povinnosti obce a občanů v návaznosti na zákon o pohřebnictví. Ke všem hrobům
technické sluţby umístily tabulky s čísly pro evidenci hrobových míst. Proběhlo vytyčení
dalších míst pro hroby na nové části hřbitova.
K vytvoření digitální správy pohřebiště zatím zastupitelstvo nepřistoupilo, neboť bylo
třeba prostředků na naléhavější záleţitosti.
Jednou z nich byla i nutnost zajištění vody pro hřbitov vybudováním vrtu a nové
vodovodní přípojky, protoţe studna na novém hřbitově jiţ nestačila potřebě vody
(obr. 32).
Kontrola nakládání s odpady v katastru obce včetně rekreačních objektů
V obci byly umístěny kontejnery na odpad. Zastupitelstvo spolu s Technickými sluţbami
Budišov pravidelně kontroluje stav nakládání s odpady v obci i v místech pro rekreaci.
Novelizace vyhlášky o odpadech, vytvoření nové vyhlášky o udržování čistoty v obci
Zastupitelstvo novelizovalo vyhlášku o odpadech a po roce podle potřeby schválilo
novou vyhlášku o odpadech a udrţování čistoty v obci.
Výchova občanů k zlepšení vztahu k životnímu prostředí
Obec vydáváním vyhlášek vede občany k udrţování čistoty a ţivotního prostředí
v Budišově. Zajistila téţ dostatek odpadových nádob a kontejnerů. Na internetových
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stránkách obce a v obecním zpravodaji vede občany k vyuţívání sběrného dvora
Uspořádáním přednášek o ekologii rovněţ přispívá ke zlepšení vztahu občanů
k ţivotnímu prostředí.
Zástupci obce zajistili vyzvednutí ekologicky nebezpečných nádrţí od pohonných
hmot v místě bývalé čerpací stanice (obr. 33). V zemi zbývá ještě jedna nádrţ, která
bude vyzvednuta po jednání s vlastníkem, aţ bude zjištěn.
Ing. Václav Nečas ze Ţďáru nad Sázavou pracuje na projektu úpravy odtoku vody
v Kundelově pro zabránění zátop. Ten by měl být hotov koncem listopadu tohoto
roku.
Zástupci obce ve spolupráci s mikroregionem Horácko zajistili umístění laviček a
odpadních nádob na několika místech v obci.
Po napojení obce na vodovodní řád pozbyla důleţitosti poţární nádrţ zvaná
Pekařák. Protoţe se v současné době nevyuţívala, její voda nebyla z nejčistších a
byla zdrojem nemalého zápachu, rozhodlo se zastupitelstvo na základě četných
připomínek občanů bydlících v blízkosti nádrţe poţádat o její odstranění. Ing. Jiří
Patočka zpracoval projekt a po vodoprávním řízení, které nepatřilo
k nejjednodušším (při všeobecném trendu poţadavků na zvyšování retenční
schopnosti v přírodě jsme poţadovali vlastně opak), bylo přece jen vydáno stavební
povolení k likvidaci Pekařáku. Nyní je jiţ nádrţ vypuštěna (obr. 34), aby měla
moţnost vyschnout, a Tipa, a. s., Třebíč začíná pracovat na odbahnění, do konce
letošního roku dojde k poloţení kanalizačního potrubí a v průběhu výstavby
kanalizace se předpokládá zavezení nádrţe. Po dokončení prací by mohl na místě
nádrţe vzniknout park a několik parkovacích míst, případně (podle rozhodnutí
nového zastupitelstva) i něco jiného. Také se uvolní více místa pro zastávku
autobusu.

INFORMATIKA
Podpora vzniku dalších veřejných míst připojení na internet
Veřejné místo připojení na internet vznikne na nově vybudovaném informačním centru,
další místa budou vznikat v rámci projektu Bono Publico.
Přepracování internetových stránek obce
Od konce roku 2004 jsou na internetu přepracované stránky obce (mj. změněna grafika,
doplněna anglická a německá verze, vytvořena interaktivní mapa obce (obr. 35), virtuální
procházka po obci pro návštěvníky, vytvořen redakční systém pro snadné doplňování
novinek, zkvalitněno řešení ţivotních situací, zprovozněna úřední deska a mnoho jiných
vylepšení). V současné době se pracuje na rozsáhlé aktualizaci stránek obce.
Zastupitelstvo zve všechny na www.oubudisov.cz. (obr. 36).
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Podpora co nejrozsáhlejšího využití internetu v obci
Protoţe se zatím nepodařilo dokončit multifunkční informační síť, podpořila obec pro
zavedení vysokorychlostního internetu (zatím) dvě firmy, které projevily zájem, a nebrání
se podpoře dalších poskytovatelů. Na obecním úřadě, v knihovně, základní škole a u
několika občanů poskytuje připojení firma Envinet Třebíč. Bezdrátové připojení po
větších potíţích v začátcích běţí v nynější době jiţ dlouho bez závad. U většího mnoţství
občanů a na farním úřadě zajišťuje bezdrátový internet firma Mírovka.net z Třebíče,
podle vyjádření uţivatelů rovněţ bez závad. Tato firma patrně bude zajišťovat i připojení
informačního centra a zámku do doby vybudování multifunkční sítě. Můţeme tedy
doporučit obě moţnosti připojení, podle přípojných míst, ke kterým je třeba mít přímou
viditelnost.
Zajištění tiskových propagačních materiálů o obci a jejich rozšíření do informačních
míst
Budišov je zobrazen na cykloturistické mapě, propagačním letáku, informační broţuře i
pohlednicích, které vydal mikroregion Horácko (obr. 37). Tyto materiály jsou v prodeji
na obecním úřadě a budou i v informačním centru mikroregionu. Obec pořídila i drobné
propagační předměty pro dárky hostům a jiné příleţitosti.
Propagace obce v tisku, televizním vysílání a ostatních mediích
Dění v obci a její problémy a úspěchy jsou často námětem článků novin Vysočina,
Horáckých novin i některých dalších. Budišov se objevil i několikrát v televizním
vysílání, rozhlasová stanice Region uvedla reportáţ o budišovských hasičích a byli jsme i
na stanici Český rozhlas Brno.
Další propagace obce bude spočívat ve změně statutu obce na městys, která
proběhne brzy po tom, kdy zahájí svou činnost poslanecká sněmovna. Obec byla
povýšena na městečko 14. září 1538 a získala právo dvou, posléze i čtyř výročních
trhů. Tento titul a poté i titul městys pouţíval Budišov aţ do roku 1954. Bude asi
třeba změnit razítka, hlavičky a označení na tabuli u vchodu do obecního úřadu
(u silnic tabule s nápisem obec nemáme). Také hovorové označení úřadu bude
moţná dělat potíţe. Ale větší prestiţ v mediích a moţná i snadnější získávání dotací
tyto nesnáze jistě převáţí.
Podpora redakci Budišovského zpravodaje, více prezentace dění v obci a co nejlepší
spolupráce obecního zastupitelstva s redakcí zpravodaje.
Zastupitelstvo prostřednictvím svých členů přispívá články a informacemi do zpravodaje
a veškeré dění v zastupitelstvu se objevuje i na stránkách tohoto periodika, které vychází
jiţ osmý rok pravidelně, dosud bez výpadků a větších zpoţdění, jednou za čtvrt roku nyní
v rozsahu jiţ kolem sta stran.
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KULTURA
Podpora místního ochotnického sdružení i činnosti dalších kulturních aktivit
v Budišově
Obec přispívá ochotnickému sdruţení menšími finančními částkami, propaguje jejich
činnost na internetových stránkách obce včetně odkazu na stránky divadla Budišov.
V rámci přístavby školní jídelny zajistí ochotníkům obec prostřednictvím firmy
Yoge, s. r. o., Třebíč rekonstrukcí kulturního sálu kvalitní místnost pro kulturní
akce (obr. 38). Současně probíhají úpravy prostor pod jevištěm pro kvalitní zázemí
divadelníků. Srovnáním balkónu do roviny vznikne větší prostor propojený
s jídelnou, takţe kulturní sál ve spojení s kuchyní a jídelnou bude moci slouţit
k opravdu velkým společenským akcím. Chybět bude jen nová zvuková technika, na
tu jiţ prostředky nezbývají. To zůstane jako úkol pro příští zastupitelstvo.
Zastupitelstvo podporuje finančně i budišovské ţeny a jejich příznivce (program na dny
dětí, mikulášská nadílka apod.) Obec vyvíjí i sama kulturní aktivity uspořádáním výstav
obrazů a jiných artefaktů Drahomíry Brušové (obr. 39), Václava Dosbaby (obr. 40) a
Otakara Štembery (obr. 41). Spolupracovala i se školou a společnostmi přáteli Afriky a
česko-arabskou na uspořádání výstav o Africe (obr. 42) a arabském světě (obr. 43).
Umělecké aktivity ţáků školy finančně podporuje i v soutěţi Budišovský tukan, ve které
se děti prezentují svými obrázky na budišovském zámku (obr. 44).
Obec přispěla i na publikace Tento kout Vysočiny Ing. Rostislava Tesaře a Rohovští
z Tasova – nejstarší ţijící rod v českých zemích v rámci edice Vysočina.
Zajišťování finančních zdrojů na rekonstrukci kulturních památek
Zastupitelstvo zaloţilo kulturní výbor pro organizaci oprav kulturních památek v obci.
Kromě prostředků na jiţ zmíněnou obnovu hřbitovní zdi se podařilo zajistit nemalou
částku na rekonstrukci zámku a zámeckého parku, jejíţ součástí bude i restaurování
zámecké kaple a saly terreny. Zastupitelstvo nyní zajišťuje finanční zdroje na
restaurování sousoší Sv. Rodiny.
Z prostředků ministerstva obrany byl opraven památník padlých, upraven park
pod kostelem a na podstavec po soše T. G. Masaryka umístěna plaketa
s připomínkou této osobnosti a zničení její sochy (obr. 45).
Obnovení tradice vítání nových občánků na obecním úřadě
Tato tradice byla v podstatě obnovena uţ v předstihu v lednu 2003 a potvrzena v květnu
téhoţ roku netradičním tzv. Zápisem občánků do pamětní knihy obce pro zájemce z řad
těch, kteří v důsledku přerušení tradice konání této slavnosti o ni přišli. Vítání občánků na
budišovském obecním úřadě i nadále pokračuje (obr. 46).
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VZDĚLÁVÁNÍ
Zkvalitňování služeb obecní knihovny
Zastupitelstvo schválilo nový knihovní řád a provozní řád internetové stanice. Obec
zajistila pro knihovnu bezdrátový vysokorychlostní internet.
Podpora aktivit ke zkvalitnění výuky informatiky a využití digitálních technik pro
výuku ve škole
I škola dostala vysokorychlostní internet a příspěvek na kopírku a technické vybavení.
Pro lepší spolupráci zastupitelstva se základní školou byla zaloţena rada školy a
rodičovské veřejnosti, zasedala čtvrtletně, zabývala se postupným zlepšováním prostředí
pro výuku, schvalovala klasifikační a školní řád, snaţila se vytvořit úspory
v energetickém hospodaření školy, získávala sponzory pro školu, zabývala se
hodnocením výroční správy školy.
Zástupci obce uspořádali přednášku o provozu na pozemních komunikacích a o výměně
řidičských průkazů, která se setkala se značným zájmem občanů.
Zástupci obce pracují na projektech ministerstva školství.

ZÁJMOVÁ ČINNOST A SPORT
Zajištění prostředí ke sportovní činnosti všech zájemců o sport v Budišově a okolí
O zřízení víceúčelového hřiště jiţ byla řeč. Obec podporuje Sokol finančně v údrţbě
travnatého hřiště. Aby se zabránilo jeho nadměrnému uţívání a tím i velkému
opotřebování, podpořila obec výstavbu tréninkového hřiště v lokalitě za chovatelským
areálem (obr. 47), které bude slouţit nejen fotbalistům, ale i dětem ke sportovním hrám i
dalším zájemcům o sport. Bude k pouţití téţ našim hasičským sborům k přípravě na
zásahy i k pořádání soutěţí a závodů. Zastupitelstvo zajistilo i bezplatné vytyčovací práce
na tomto hřišti.
Pro propagaci sportu proběhlo na obecním úřadě setkání s nadějným atletem,
budišovským rodákem Petrem Svobodou (obr. 48).
Zastupitelstvo podporuje i kaţdoročně pořádaný Běh Terryho Foxe.
Na podporu cykloturistiky se obec podílela na vybudování cykloturistických tras v rámci
mikroregionu Horácko.
Zastupitelé zařídili umístění dětských houpaček k parketu Pod hrázkou (obr. 49),
doplnili a opravili dětské hřiště u cukrárny (obr. 50) a ve spolupráci se sdruţením
Rozmarýn z Dolního újezda u Lipníka nad Bečvou (David Smyčka) budují nové
dětské hřiště v místě bývalého u základní školy (obr. 51). Pískoviště, houpačky,
prolézačky se skluzavkou jsou jiţ hotovy, probíhají úpravy terénu a budou se
doplňovat lavičky. Vše by mohlo být v říjnu hotovo. Zároveň zde vzniká hřiště na
petanque.
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Podpora činnosti dobrovolných zájmových organizací
Obec podporuje zejména dvě druţstva (Budišov a Mihoukovice) jednotky dobrovolných
hasičů, které ustanovila v říjnu r. 2003. Zajistila téţ vyřazenou vojenskou CAS 32 Tatru
148 se speciální hasičskou výbavou (obr. 52).
Zastupitelstvo se zajímá i o činnost chovatelů, které podporuje i finančně (obr. 53).
I Junák Budišov dostává finanční částky od obce, za které se odvděčuje pravidelnými
brigádami na úklidu Budišova a okolí (obr. 54).
O podpoře Sokola, ochotníků a budišovských ţen s jejich příznivci jiţ řeč byla.

MIKROREGION
Podpora Ekologického mikroregionu Horácko a jeho využití pro projekty přesahující
rámec obce i komunikaci a vyměňování zkušeností mezi zúčastněnými obcemi.
Obec se podílí na činnosti mikroregionu Horácko, mj. spravuje internetové stránky,
zástupci obce se podílejí na přípravě projektů pro granty, máme zástupce i v radě
mikroregionu.
Vznikla místní akční skupina pro zajištění příjmu a rozdělení dotací zejména
v zemědělství pro mikroregiony Horácko a Hrotovicko. Místní akční skupina pro
rozvoj mikroregionu Horácko a Hrotovicko byla zaloţena začátkem roku 2006.
Zakládajícími členy jsou ziskové a neziskové subjekty, mezi nimi i mikroregion
Horácko a společnost Bono Publico Budišov. Cílem činnosti MAS je zpracování
Strategie rozvoje regionu Horácko a Hrotovicko za účelem posílení ekonomického
prostředí a nastartování intenzívního turismu v regionu, protoţe se jedná
o perspektivní ekonomické odvětví s velkým růstovým potenciálem do budoucna
tak, aby z regionu Horácko a Hrotovicko vznikla prosperující a konkurenceschopná
oblast k ţivotu, podnikání a rekreaci.

Co nebylo v prohlášení:
DOPRAVA
Technické sluţby nechaly obnovit dopravní značení na místních komunikacích.
Obec nechala vyhotovit přístřešky pro cestující autobusem, které budou umístěny
na autobusových zastávkách.
Ve spolupráci s ostatními zainteresovanými obcemi zástupci obce projednali
s Českými drahami i se zástupci kraje Vysočina nevýhodné jízdní řády vlaků
(zejména ve Studenci) a dosáhli určitých dílčích úprav v rámci moţností.
XV

KOMUNIKACE OBCE S OBČANY
Obec zřídila na obecním úřadě veřejné místo pro anonymní připomínky a podněty
občanů.
Zástupci obce s budišovskými podnikateli a ţivnostníky a společně řeší problémy a
moţnosti rozvoje Budišova.
Na zasedáních zastupitelstva v případě zájmu po skončení jednání dávají zastupitelé
přítomným občanům moţnost vyjádřit se k činnosti zastupitelstva nebo pokládat
zastupitelům dotazy.

Bohuţel, návštěvnost jednání zastupitelstva není z nejhojnějších. A přece se tam jedná
o budoucnosti obce a jejích problémech. Moţná jsou všichni tak spokojeni s činností
zastupitelstva, ţe necítí potřebu kontrolovat jeho činnost. Tohle si ale nemyslíme. Proto
zveme všechny občany, aby se zúčastňovali co nejvíce na veřejných jednáních
zastupitelstva, četli Budišovský zpravodaj, sledovali internetové stránky obce a dávali
připomínky a náměty obecnímu úřadu, ať jiţ prostřednictvím schránky pro připomínky,
pošty klasické i elektronické, nebo přímo na úřad. Hodně se udělalo, ale velké úkoly naši
obec čekají. Zastupitelů bude sice v příštím volebním období více (celkem 15), budeme
mít i obecní radu, ale čím více občanů se bude na činnosti obce podílet, tím lépe se vše
zvládne. Udělení titulu městys Budišovu přichází v období, kdy se blíţíme do finiše
přeměny Budišova z vesnice na městečko. Snaţme se všichni dokázat, ţe si nový titul
zaslouţíme.
Zastupitelstvo obce Budišov:
Ladislav Péťa, starosta
Ing. Ladislav Dokulil, místostarosta
Petr Piňos, místostarosta
Rudolf Matoušek, místostarosta
Vladislava Karasová
Dušan Kresan
Miroslav Kubín
Vladimír Suchánek
Václav Tesař
Ing. Zdenek Toufar
Antonín Večeřa
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Návštěvnost zastupitelů na zasedáních zastupitelstva (celkem 23):
Jméno

účast

Ladislav Péťa
Ing. Ladislav Dokulil
Petr Piňos
Rudolf Matoušek
Vladislava Karasová
Dušan Kresan
Miroslav Kubín
Vladimír Suchánek
Václav Tesař
Ing. Zdenek Toufar
Antonín Večeřa

20
23
23
21
19
16
20
21
20
17
20

Pozn.: Všechny neúčasti byly řádně a včas omluveny.
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