BRANIŠOVSKÉ NOVINKY
č. 2/2015

Vážení spoluobčané,
držíte v rukou druhé vydání obecního
zpravodaje a zároveň již jarní výtisk. Jaro je
období plné vůně, barev, cvrlikání ptáků za oknem,
sluníčka a dobré nálady. Kromě zpráv, aktualit a
oznámení vás čeká další pokračování historického
okénka.
Přejeme příjemné čtení a krásné jarní dny plné pohody.
Vaše zastupitelstvo obce Branišov
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM...
 v květnu Marie Košíčková
 v červnu Eva Honnerová
Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

V DUBNU ZEMŘELA VE VĚKU 84 LET BRANIŠOVSKÁ
OBČANKA, PANÍ MARIE VACHTOVÁ. POZŮSTALÝM
VYJADŘUJEME HLUBOKOU SOUSTRAST.

S RADOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE SE 31. 3. 2015
NARODIL NOVÝ OBČÁNEK, MIKULÁŠ REGENDA.
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ!
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU...
V „Pískárně“ je pro vaši potřebu přistaven kontejner na BIOLOGICKÝ
ODPAD. Odvoz zajišťuje kompostárna Zdeněk
Kubata.
Do kontejneru lze vkládat trávu, listí,
zbytky ovoce a zeleniny, piliny a štěpku.
Nelze vkládat jedlé oleje, uhynulá zvířata,
obaly od potravin, kosti a maso.
Dále do kontejneru nepatří větve,
větvičky ani keře. Ty lze ukládat na
vyznačené místo.
Prosíme občany, aby dodržovali třídění biologického odpadu, jinak
bude uložení odpadu zpoplatněno!
Kontejner bude přistaven každý rok vždy v termínu od 1.4. do 31.10.
ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU:
 pro měsíce duben - květen 2015 platí následující termíny odvozu komunálního
odpadu:

10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 12.6.
 k tomuto opatření obec přistoupila již vloni, a to převážně pro nemalou úsporu
nákladů, díky které není nutné přikročit k navyšování poplatků za komunální
odpad
 v případě, že budete mít popelnici plnou, je možné si vyžádat na OÚ pytel
na komunální odpad zdarma

S nastupujícím teplým obdobím roku také opět upozorňujeme
spoluobčany na platnost vyhlášky č. 4/2012 o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností.
Vyhláška kromě jiného říká následující:
 Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 6.00 hod. V této
době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné
projevy.
 Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních a
ostatních svátcích (dále jen „svátek“) v době od 6.00 do
22.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, např. stavebních strojů a
zařízení, sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů apod.

Plné znění k dispozici na webu obce či na OÚ.
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V obci je nově zaveden systém zasílání informačních SMS. Pokud
máte zájem o jejich zaslání, zaregistrujte se na internetových stránkách
obce nebo osobně přímo na OÚ. Budete pravidelně informováni o všech
aktualitách a událostech v obci.

NÁVES = OBYTNÁ ZÓNA
Upozorňujeme občany, že branišovská náves je podle
pravidel silničního provozu chápána jako obytná zóna
a platí zde všechna pravidla s tímto označením
spojená.
Řidiči i chodci, co se týče provozu v obytné zóně, zdůrazňujeme, že:
nejvyšší povolená rychlost zde 20 km/hod.
hry dětí na pozemní komunikaci jsou v obytné zóně dovoleny
chodci smějí užívat pozemní komunikaci v celé její šířce
řidič musí dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v
případě nutnosti musí zastavit vozidlo, chodci (i hrající si děti) ale musejí
umožnit vozidlům jízdu
stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště
při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič
přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci

Je tu duben a s ním krásná tradice stavění májky…
Ve čtvrtek 30. 4. se opět sejdeme v „Pískárně“, společně
postavíme májku a „spálíme čarodějnice“. Organizuje SDH
Branišov. Prosíme všechny dívky, aby přišly pomoci májku
ozdobit. A vzkaz pro branišovské děti, které jistě přijdou
„oslavit“ pálení čarodějnic: Nezapomeňte si vzít buřtíky!
VELKÁ KNIŽNÍ VÝMĚNA… aneb knihy jsou dnes tak drahé
V sobotu 6. června se můžete zbavit knih, které již nechcete, a zabírají doma
místo. Někdo jiný si je možná rád vezme! Přijďte tedy za
pěkného počasí na náves, budete moci své knihy
nabídnout ostatním nebo si sami přijít vybrat zdarma
nějaké čtení pro sebe. Pokud nám počasí nebude přát,
sejdeme se v místní restauraci.
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT…
V případě zájmu ze strany občanů je možné „rozjet“ pravidelné cvičení
kalanetiky v místní restauraci mimo běžnou otevírací dobu. Pokud byste
si rádi přišli zacvičit, kontaktujte Petru Voborskou na telefonu
724 343 705, nebo emailem: Voborska.Petra@seznam.cz.

3

CO SE V OBCI DĚJE…
JARNÍ BRIGÁDA
Jako již tradičně jsme se i letos sešli k jarní
brigádě, tentokrát v sobotu 18. dubna. Nejenže
jsme tak zvelebili vzhled naší obce, ale zároveň
jsme se zapojili do akce „Ukliďme Česko“.
Všem, kteří nelenili a zúčastnili se letošního
úklidu, ale i těm, kteří nejen v tento den udržují čistotu kolem svých pozemků,
velice děkujeme!

VELIKONOČNÍ OHLÉDNUTÍ…
Velikonoční svátky letos připadly již na
začátek dubna. Termín se řídí podle úplňku,
tedy velikonoční neděle se slaví první neděli
po prvním jarním úplňku. Letos tedy první
jarní cyklický úplněk
připadl na 3. 4.,
astronomický na 4. 4., velikonoční neděle tedy byla 5. 4. 2015.
Ještě před začátkem letošních velikonočních svátků, 21. března, na
smrtnou neděli, chodila děvčata
podle tradice od domu k domu, aby
„vynesly smrt“ a přivítala nové jaro.
Jsme rádi, že se toho branišovská
děvčata jako každý rok ujala, a v
krásném počtu třinácti dívek obešla
celou ves.

Na zelený čtvrtek odlétají podle tradice
zvony do Říma, a proto kluci od čtvrtka do
soboty pravidelně ráno, v poledne a večer
procházejí vsí a řehtají. I když jim stejně jako
děvčatům letos nevyšlo přívětivé počasí,
zvládli své „povinnosti“ výborně a vykoledovali
si jistě pěknou nadílku.
A v příštím roce budeme slavit velikonoční svátky dokonce již v březnu velikonoční neděle bude 27. března.
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BRANIŠOVSKÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI…
V hojném počtu se v sobotu odpoledne 28. března sešly branišovské děti v
místní restauraci, aby se připravily na Velikonoce po svém – zábavnou
tvůrčí dílnou plnou nových zážitků a pilné práce.
Do práce se s radostí zapojily také maminky a babičky, které
s ochotou a zápalem pomáhaly nejmenším dětem.
Zdobily se košíčky pletené z papíru a
starší děti se je dokonce naučily plést
samy, dále malovaly perníčky a zručně
vyráběly různé velikonoční dekorace.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a především také vám, kteří jste
ochotně pomáhali s organizací velikonočního tvoření!

INFORMACE SDH BRANIŠOV…
Sbor dobrovolných
hasičů Branišov
existuje již 121 let a i v
letošním roce bude tým
reprezentovat naši obec
na hasičských soutěžích.
V nejbližších termínech se zúčastní
obvodové soutěže 23.5. v Habří a
30.5. v Plané.
SDH uvítá zájemce o tento sport,
kteří by posílili tým při soutěžích.

LETOŠNÍ PEČENÍ
PRASETE
PLÁNUJE SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ BRANIŠOV NA
4. ČERVENCE.
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PŘIPOMEŇME SI...
…tentokrát troška dávné branišovské historie:
V okolí Branišova v rybníce řečeném
Návesný stávala tvrz Doubíčko, jinak i Dub,
Doubí, Dubice, řečená, v níž roku 1692 toliko
základní zdi se spatřovaly. Zde seděl ve 14.
století Oldřich Poledne z Dubé, s manželkou
svou Annou, která mu syny Ješka a Štěpána
porodila. Po smrti manželově porovnala se
Anna s Jakubem farářem Újezdským r. 1375.
o pole posud mezi nimi sporné vedle farních
rolí, a jeho se odřekla přijavši náhradu na
penězích. Ješek jest tuším onen Jan
z Doubice, který byv r. 1388. od Onše z
Vlhav na spolek přijat, vešel tím v držení Vlhav. Po jeho smrti drželi oba statky
synové jeho Mikuláš a Jan. Tento prodal Doubí dvůr poplužný s příslušenstvým r.
1444. dne 18. ledna Benešovi ze Lhoty, za 21 kop grošů Česk. ale trh ten učiněn
jen na oko, snad proto, aby někdo na statek Dubský sáhnouti nemohl.
Nacháziť se později v držení Doubíčka Beneš Hrůza z Vlhav, a ten prodal
před rokem 1454 tvrz Dub a ves Temelín splaty v Tupesích, Branišově,
Hlavatcích, a Temelínci Janovy Koňatovy z Olešnice, po němž Doubíčka týmž
způsobem nabyl Oldřich Harachéř ze Hřebene. Tento učiniv r. 1472, 3. dubna
poslední pořízení o statku svém odkázal tvrz Doubíčko „pacholíkům a děvečkám
nebožce Markvartovým“ bratra svého v rovný díl, kromě toho poručil peníze do
fary ke sv. Mikuláši v Budějovicích na ornát. Nejstarší syn Markvartův Jan ze
Hřebene ujal potom statek a zapsal tvrz Doubíčko se dvorem poplužným a
Branišov dvůr v plat vysázený roku 1473. bratru svému Markvartovy a sestrám
svým Přibě, Zdeně, a Dorotě, jako by jim 350 kop dlužen byl. Jan žil ještě roku
1495 a prodal přes předešlý zápis „v Doubíčku dvůr poplužný a ves Branišov“
Petrovi Kořenskému z Terešova za 500 kop, čímž se dostalo Doubíčko zase ke
zboží Vlhlavskému neb od r. 1482 držel Petr Vlhlavy a asi ty časy přikoupil také
Doubíčko. Petrovy vnukové Jiřík, Krištof, Adam, a Jáchym bratři Kořenští s
Terešova prodali Doubíčko a Branišov roku 1548 obci města Budějovic za 1575
kop.
Vydává obec Branišov. V Branišově dne 27. dubna 2015, číslo 2/2015. Odpovědná redaktorka Petra
Voborská.
Grafická
úprava
Martina
Hrušková.
Kontakty:
Voborska.Petra@seznam.cz;
hruskova.ma@seznam.cz. Zdarma.
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