Zápis OZ 01.11.2012
Zápis z OZ Bušanovice číslo 11 ze dne 1.11.2012

Omluveni: Bošková Hana, Peřinka Milan
Program:

I.
Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení

I.
Projednání žádostí do Programu obnovy venkova z grantových programů Jihočeského kraje.
II.
Návrhy akcí pro vypracování Rozpočtu obce Bušanovice pro rok 2013
III.
Různé

k bodu I.
p. starostka zahájila zasedání a seznámila s programem. Zastupitelé schválili program 7 hlasy.
návrhová komise: Bartůňková Jitka a Pikl Jaroslav
ověřovatelé zápisu: Krýcha Marek, Veselka Roman
k bodu II.
Zastupitelé projednali účast v realizaci společného projektu Mikroregionu Vlachovo Březí
„Zlepšení prostor Mikroregionu Vlachovo Březí-III.etapa“ a je připraveno realizovat svou část

projektu ve výši 100tis.kdy vlastní zdroje jsou 30% to je 30 tis. Kč. Jednalo by se o prostranství
před mateřskou školou. Vyronvání terénu a oprava chodníku. Dále před požární zbrojnicí v
Bušanovicích.
Podat žádost o dotaci do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje „ úroky z úvěru“
K bodu III.
V návrhu rozpočtu vyčlenit finanční prostředky
-na obnovu vrtů vodovodního řádu Horní a Dolní Nakvasovice,
-na vybavení požární zbrojnice Dolní Nakvasovice a to regály,
k bodu IV.
-starostka seznámila zastupitele s plánem akcí pro rok 2013 u příležitosti výročí 200. let od narození
Jakuba Bursy
OZ na svém zasedání:
schvaluje:
účast v realizaci společného projektu Mikroregionu Vlachovo Březí „Zlepšení prostor Mikroregionu
Vlachovo Březí-III.etapa“ a je připraveno realizovat svou část projektu ve výši 100tis.kdy vlastní
zdroje jsou 30% to je 30 tis. Kč. Jednalo by se o prostranství před mateřskou školou. Vyronvání
terénu a oprava chodníku. Dále před požární zbrojnicí v Bušanovicích.
Podat žádost o dotaci do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje „ úroky z úvěru“
bere na vědomí:
Plán akcí pro rok 2013 spojených s projektem „Rok Jakuba Bursy“
ROK JAKUBA BURSY
MISTRA JIHOČESKÉHO SELSKÉHO BAROKA
Jakub Bursa je nejznámější zednický mistr, v jehož odkazu je mnoho krásných staveb ve stylu
selského baroka, který pracoval v okolí Volyně a Vlachova Březí. Narodil se v Dolních
Nakvasovicích 21. 7. 1813, příští rok uplyne 200 let od jeho narození.
Přáním tvůrců projektu „Rok Jakuba Bursy“ je připomenout významnou osobnost českého lidového
umění 19. století a jeho tradici v našem kraji. Dalším cílem je, za pomoci místních složek a
mateřské školy, do jednotlivých akcí zapojit hlavně děti a mládež z obce a okolních obcí. Dále při

kulturně společenských akcí oslovit i starší návštěvníky.

PLÁN AKCÍ
Selské baroko Jakuba Bursy
9. 2. 2013 od 14:00 hodin ve Společenské místnosti v Dolních Nakvasovicích.
Pod vedením lektorky Růženky Vincikové(učitelky ZŠ Prachatice) se budou modelovat štíty chloupek , které budou
součástí pozvánky k Roku Jakuba Bursy. Použitý materiál těsto na Vizovické pečivo a jemná hlína.

Pozvánky
1. 3. 2013 od 14:00 hodin ve Společenské místnosti v Dolních Nakvasovicích
Pod vedením Mgr. Mirky Fridrichové (bývalé profesorky výtvarné výchovy gymnázia Prachatice). Připravit pozvánky na
hlavní červencové oslavy.

Zedník umělec, tvůrce svérázu jihočeské vesnice
12. 3. 2013 od 19:00 hodin Společenská místnost Bušanovice.
Přednáška s filmem s pracovníkem Muzea ve Volyni Karlem Skalickým

Vycházka krajem Jakuba Bursy
18. 5. 2013 09:00 hodin sraz ve Vlachově Březí
Naučná vycházka s průvodcem Karlem Skalickým

Kolébka Jakuba Bursy

