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BRANIŠOVSKÉ NOVINKY 
                          č. 5/2015 

 
 

  
Vážení spoluobčané, 
v dnešní hektické době již možná adventní čas 
netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné 
v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem 
popřát zejména dnes tolik vzácný poklidný 
předvánoční čas prožitý bez zbytečných starostí a 
shonu. 
Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro 
nás nezapomenutelné, i proto se na Vánoce tak 
těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle 
a krásných dárcích, ale i setkání rodičů se svými dětmi, 
vnoučaty a blízkými, se kterými se během roku tak 
často nevidíme. A právě ta nezapomenutelná 
atmosféra, která k Vánocům patří, v nás vyvolává 
vzpomínky na naše blízké, kteří jsou buď hodně 
daleko, nebo na ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi. 

Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a těšme 
se z maličkostí i z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru 
se štěstím, láskou a pokojem. 
Dovolte mi proto, abych vám i já popřála za obecní úřad a zastupitelstvo obce 
krásné a veselé vánoční svátky plné domácí pohody. Zároveň vám do nového roku 
2016 přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních 
úspěchů. 
                    
                   Eva Návarová 
                                       starostka obce Branišov 
 

 

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... 
 

 v lednu František Janura 
 v únoru Zdeněk Farkač 

    
Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví! 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU... 

 

Svozový plán 2016 

Pozor změ na: popělnicě budou odva z ěny vě STŘ EDU!  
     

Komunální odpad Plasty Papír Sklo Kovové obaly 

STŘEDA – ranní 
směna 

ÚTERÝ 
dle rozpisu 

ÚTERÝ 
dle rozpisu 

1x za měsíc 
1. až 2. 
týden v 
měsíci 

na výzvu  
3. týden v 

měsíci 
 

 12.1. 5.1.   

 9.2. 2.2.   

 8.3. 1.3., 29.3.   

 5.4. 26.4.   

 3.5., 31.5. 24.5.   

 28.6. 21.6.   

 26.7. 19.7.   

 23.8. 16.8.   

 20.9. 13.9.   

 18.10. 11.10.   

 15.11. 8.11.   

 13.12. 6.12.   

     
Kontejner na bioodpad bude přistaven i přes celé zimní období a kontejner 
na šaty je průběžně vyvážen dle potřeby. 

POPLATKY PRO ROK 2016: 
Platbu je možné provést na obci v úředních hodinách, nebo převodem na účet 
110545212/0300 - do poznámky napsat jméno nebo adresu poplatníka, 
a to do 31. 3. 2016. 

 
Poplatek KO:  550,- Kč 
Vzorkovné: 100,- Kč/osoba (důchodci platí stále 50,- Kč) 
 
Poplatek za psa: 

 první pes: 250,- Kč 
 další pes: 200,- Kč 
 pes, jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo    
     poživatel sirotčího důchodu: 150,- Kč 
 do 1 roku: osvobozen 
 pro výkon práva myslivosti: osvobozen 

 

Děkujeme, že jste zodpovědní za své psy a že po nich uklízíte. 
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Základním cílem 

kotlíkové dotace pro 
domácnosti je výměna starého neekologického kotle na tuhá paliva za 
modernější systém vytápění. Občanům se může vrátit zpět 70-85% uznatelných 
nákladů, u obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší se dotace zvyšuje o dalších 5%.   
Na dotační program bylo vyčleněno 9 miliard korun, které budou zpřístupněny 
postupně v několika výzvách. První výzva má přidělenou částku 3 miliardy korun, a to 
pro rok 2016 a 2017. Maximální částka, která 
bude uznána jedné domácnosti, je 150 000 korun. 

Projekty lze realizovat pouze v rodinných domech, 
kde budou současně provedena alespoň minimální 
opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti 
rodinného domu (tzv. „mikro“ energetická opatření – viz 
dále). Tato povinnost se netýká rodinných domů, kde 
došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti 
(zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň 
požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační 
třídy energetické náročnosti budovy „C“ - úsporná nebo je současně na realizaci 
opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném 
dotačním titulu (např. Nová zelená úsporám).  

 
„MIKRO“ ENERGETICKÁ OPATŘENÍ JSOU: 

 

1. Zateplení střechy nebo půdních prostor. 

2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy. 

3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasády apod.). 

4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů. 

5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří).  

6. Dílčí výměna oken. 

7. Výměna vstupních a balkonových dveří. 

8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří. 

9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla. 

 

DOKUMENTY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI: 

 

 Žádost o poskytnutí dotace – k dispozici na krajském úřadu. 

 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pouze v případě prokazování 

splnění požadavku splnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“.  

 Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové 

těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a 

jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.   

 Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla 

a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném 

domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu. 

 Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný 

od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází. 
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CO SE V OBCI DĚJE… 
 

Předvánoční posezení 
důchodců  
Těsně před začátkem adventu, 28. 
listopadu, byli pozváni naši důchodci na 
posezení do restaurace. Každoročně 
tuto událost místní chápou velice 
pozitivně. Rádi odložili práci doma a 
využili možnost odpočinout si v 
kolektivu svých přátel, sousedů.  
Tito občané prožili spoustu společných 
chvil a mohou v příjemné atmosféře na 
dřívější dobu zavzpomínat. K tomu 
přispěl i program pro hosty, který 
připravily zastupitelky Eva Návarová a 
Petra Voborská. Přichystaly výstavku 
starých i novějších fotografií zachycující 

vývoj naší vesnice. Při této příležitosti 
bylo také možné nahlédnout do Kroniky 
a Trestního rejstříku. Nechyběla ani 
doprovodná hudba ve složení Prokeš – 
Boukalík – Lávička z Třebína.   
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První adventní neděle roku 2015 v naší obci 
 

Začátek adventu je pro naši obec 

vždy velkou událostí, na niž se 

společně těšíme a připravujeme. 

Tradičně se ukázalo, že nejsme jen 

spoluobčané a sousedé, ale také 

přátelé, a že nám všem záleží na 

společném setkání v poklidné 

atmosféře, abychom mohli prožívat 

příjemný pocit z blížících se 

vánočních svátků.  

Týden předem hasiči obstarali vánoční strom. 

 

Zastupitelé obce Zdeněk Farkač a Jiří 

Benda se postarali o nasvícení stromu, 

paní starostka Eva Návarová a 

zastupitelka Petra Voborská o 

organizační záležitosti. Renata Latková 

připravila opět vynikající punč a čaj. 

Chuťové poh

árky nás všech potěšilo cukroví, které 

přinesly místní babičky a maminky.  

Na úvod krásného prvoadventního 

odpoledne zazpíval pěvecký sbor 

Rolničky ze Základní a Mateřské školy 

Dubné pod vedením paní učitelky Marie 

Plackové několik tradičních českých 

vánoční koled. Koledy jsou 

neodmyslitelným symbolem Vánoc a 

těší nás, že nejen děti, ale i dospělí si 

je rádi zazpívají. Společné zpívání 

koled včetně textů pro zpěváky 

připravila paní Blanka Bendová.  

Pro děti byl dále připraven program 

v sále místní restaurace. Pozvali jsme 

k nám do vsi Téměř divadelní 

společnost (profesionální loutkové 

kočovné divadlo v Českých Budějovice, 

založené v roce 1997) s loutkovodičem 

Viktorem Pirošukem, který bravurně 

odehrál dvě loutková představení pro 

naše nejmenší. Bavili se však i dospělí. 

Představení bylo hráno různými typy 

loutek s přímým zapojením dětí do děje 

pohádky. Vstupné bylo zcela zdarma, 

finanční odměnu pro Téměř divadelní 

společnost zaplatily – vycvičily naše 

ženy, viz článek Kalanetika 

v Branišově. 
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V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ… 
 
V neděli 10. ledna 2016  dopoledne budou v obci chodit 
„tři králové“ – koledníčci. Přinášejí do vašich domovů 
radost a požehnání. Pokud budete chtít, můžete i letos 
přispět do Tříkrálové sbírky. Z jejího výtěžku Charita 
Česká republika pomáhá těm, kdo si sami pomoci 
nedokáží,  převážně  lidem nemocným, s postižením, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným.  

 

 

PŘIPOMEŇME SI... 
 

Vánoční doba s sebou nese tradice a zvyklosti, ale také pohádky, na které se všichni 

těšíme. Pohádka může být kreslená, loutková, hraná, zpívaná, nebo sepsaná do knihy, ale 

vždy vychází z nějakého příběhu, který bývá smyšlený. Takovou pohádkou jsou vlastně i 

pověsti, které se vztahují k reálným osobám i dějům, ale bývají často přikreslovány. Jedna 

taková pověst se vztahuje i k naší vesnici, konkrétně k místu „Vlčí jáma“.  

 

Citujeme z Kroniky – přesný, neupravený přepis, tak jako již je zvykem: 

 

„Ve vlčí jámě se v dávných dobách 

zdržovalo mnoho vlků, kteří okolním 

rolníkům mnoho škod způsobovali proto 

sedláci vykopali na mnoho místech v lese 

jámy, přes které položili silnou tyč na níž 

lehké prkenka a tyto maskovali i 

vnadidlem opatřili.  

Jednou však šlo několik hudebníků z 

vesnice Homol kde tři dny hráli na veselce 

domů ovšem ve veselé povznešené 

náladě. 

Byl mezi nimi i houslista a kapelník Petr z  

Branišova. Z cesty odbočil lesem ku své  

samotě jsouc ovšem dosti růžové náladě 

takže nevzpomněl na osudné pasti a tak se 

stalo, že do jedné spadl. Rázem vystřízlivěl 

ale ven se nijak dostati nemohl.  

K dovršení neštěstí vystopoval jej i 

mohutný vlk který i za krátko sám za ním 

do jámy spadl. Petr rychle chopil své 

housle a v jámě hrál až žíně šmytce 

praskaly, hudbě vlk neodolal, točil se točil 

až zmožen pošel. Ráno našli a vytáhli 

polomrtvého Petra sousedé z jámy.“ 
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DĚTSKÉ OKÉNKO ANEB ZKRAŤTE SI ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA… 
 

Pro nejmenší děti jsme připravili 

vybarvování podle čísel:    

 Políčka 1 vybarvi červeně. 

   Políčka 2 vybarvi zeleně. 

   Políčko 3 hnědě. 

 

 

 

1. V lese roste kapradí.  
2. Před Vánocemi prodej hraček 

vždy zvedá reklama. 
3. Dones víčka do školy hned zítra 

ráno. 
4. Jana dělá s Karolínou domácí 

úkoly. 
5. Já jsem neměl včera dost času. 
6. Dnes ještě stíhám upéct cukroví. 

 

 

 

 

 

 

KŘÍŽOVKA: V tajence najdeš místo, kde se podle pověsti narodil Ježíšek.
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Spoj c í sla tak, jak jdou za sěbou… 

 
 

 

Řešení skrývačky: kapr, dárek, svíčka, láska, radost, štěstí 

Vydává obec Branišov. V Branišově dne 16. prosince 2015, číslo 5/2015. Odpovědná redaktorka Petra 

Voborská. Grafická úprava Martina Hrušková. Kontakt: zpravodaj@branisov.cz. Zdarma. 


