BRANIŠOVSKÉ NOVINKY

č. 3/2015

Vážení Branišovští,
dnes vám předkládáme předprázdninové číslo našeho zpravodaje a
doufáme, že vás opět potěší. Jako obvykle jej plní
zajímavosti z naší obce a důležité
informace, které tak budete mít vždy po
ruce. V tomto čísle přinášíme navíc
trochu zábavy pro nadcházející letní
měsíce.
Přejeme všem pohodové prázdniny a
dovolené plné nezapomenutelných
zážitků a těšíme se na další vydání,
poprázdninové vydání Branišovských novinek.
Vaše Obec

S RADOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE SE 16. 6. 2015 NARODILA NOVÁ
BRANIŠOVSKÁ OBČANKA, KLAUDIE ZVÁNOVCOVÁ.
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ!

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU...
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.

Kontaktujte nás…
Neobávejte se nás zkontaktovat
s jakýmkoliv nápadem, připomínkou či
jen s vaším hodnocením zpravodaje, a
to nejlépe prostřednictvím e-mailové
adresy
zpravodaj@branisov.cz,
nebo přímo na obecním úřadě.
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ODJEZDY AUTOBUSŮ V NAŠÍ OBCI S VYZNAČENÍM SPOJŮ, KTERÉ
V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN *NEJEZDÍ
Branišov – ČB
(pracovní dny)

4:43
5:53
*5:57
6:01
7:10
*7:13
*7:15
7:15
8:34
11:30
13:08
14:37
15:41
*16:08
17:54
20:44

Branišov – ČB
(sobota)

CB1 - Branišov
(pracovní dny)

7:18
14:40

5:00
5:20
6:25
8:40
11:00
*12:45
13:20
14:50
14:55
16:15
17:15
18:35
22:40

CB - Branišov
(sobota)

CB - Branišov
(pracovní dny)

13:30
15:10

13:50
18:30

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V měsících červen – srpen 2015 bude opět svážen komunální
odpad 1x/týden. Přesto však prosíme o třídění domácího
odpadu, MÁ TO SMYSL!
Za rok 2014 bylo z naší obce svezeno 6,372 t tříděného odpadu a
obdrželi jsme za něj 19.854 Kč.
Věděli jste, že…
 z recyklovaného papíru se vyrábí
toaletní papír, noviny, kancelářský papír
a různé krabice z lepenky, sešity,
papírové
brikety
nebo
papírové
stavební izolace, obaly od vajíček,
 z neroztříděných plastů se zpracovávají
stavební a zahradní prvky, jako jsou
ploty, zatravňovací dlažba, protihlukové
zábrany či kompostéry
 z vytříděných PET lahví se vyrábějí
technická či textilní vlákna a z nich pak
koberce, oděvy (fleesové), případně
nové láhve, vázací pásky, apod.

 z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji
obalové sklo - lahve. Sklo se dále
používá pro výrobu tepelných izolací –
skelné vaty a pěnového skla nebo jako
přísada do speciálních druhů betonů a
do brusných hmot,
 z nápojových kartonů se vyrábí buď
papír, který má vysokou kvalitu, nebo
lisované stavební desky, které slouží
jako podlahová krytina nebo i pro stavbu
domů. Menší rodinný domek vyžaduje
přes pět tun těchto desek.
Zdroj: http://www.jaktridit.cz
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BIOLOGICKÝ ODPAD
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali, jak
likvidovat biologický odpad, co do kontejneru patří a co
nikoliv. Tyto informace visí i přímo na kontejneru.
Bohužel se opakovaně stává, že zde nalezneme
věci, které do kontejneru nepatří.
Rádi bychom vás upozornili, že obec měla 3 možnosti,
jak biologický odpad likvidovat. Odvoz pomocí
kontejneru se zastupitelstvu zdál být tou nejpřijatelnější
a zároveň nejlevnější variantou. To však za podmínek, že se do kontejneru bude
vhazovat pouze to, co tam patří. Druhou variantou bylo zajištění odvozu
biologického odpadu od firmy Marius Pedersen. To by znamenalo svážet biologický i
komunální odpad pouze 1x za 14 dní po celý rok a náklady by se značně navýšily.
V případě, že by Marius Pedersen shledal nedostatky v třídění biologického odpadu,
náklady by se ještě mnohonásobně zvýšily a obec by již musela uvažovat o zvýšení
roční platby občanů.
Třetí variantou bylo pořízení kompostérů ke všem domům. Kromě ceny pořízení by
se jednalo o mnohem menšího pohodlí pro vás.
Prosíme vás proto, abyste byli ohleduplní.

ZAJÍMAVOST…
Díky digitalizaci katastrální mapy, která letos v obci proběhla, bylo zjištěno,
že na návsi je stále evidována parcela pod bývalou kolnou, soukromém
vlastnictví 19 lidí. Pozemek pro vybudování kolny na mlácení obilí byl zakoupen
majiteli usedlostí v Branišově. Smlouva trhová mezi majiteli a obcí, v té době
zastoupené Ferdinandem Jakobachtem, byla podepsána 19.4.1912. Kupní cena
byla stanovena na 1 korunu za 1 m2. Celkem zaplatili usedlíci 72 korun.
V současné době se obec pokouší s vlastníky vyjednat odkup pozemku, dle
jejich vlastnického podílu, ale ne vždy je to jednoduché. Několik vlastníků již není
mezi námi a pozemek nebyl řešen v dědickém řízení.

CO SE V OBCI DĚJE…
Letošní oslava poutě vychází na
víkend 8. a 9. srpna. Nezapomeňte na místní tradici – fotbalové
utkání mezi Horánkem a Dolánkem, které se koná tradičně
v neděli od 10 hodin na hřišti. Přijďte si zahrát nebo zafandit.
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PŘIJĎTE SI ZACVIČIT…
Děkujeme za vaše ohlasy k plánovanému cvičení kalanetiky v místní
restauraci a po zvážení všech návrhů, připomínek a možností jsme se
rozhodli zahájit pravidelné cvičení od září, a to vždy v úterý od 17:00 hod.
O přesném datu první lekce vás budeme včas informovat.

INFORMACE SDH BRANIŠOV…
Naši hasiči se v květnu zúčastnili dvou soutěžních klání. V Habří na obvodové
soutěži se umístili na 4. místě s časem 27:41 a v Plané získali bronzový
stupínek s časem 24,72.
Gratulujeme!

PŘIPOMÍNÁME PEČENÍ SELÁTKA 4. ČERVENCE
V PÍSKÁRNĚ…
Akci organizuje SDH Branišov. Přijďte podpořit místní hasiče, kteří naši obec
nejen reprezentují, ale každoročně odvádějí velký kus práce.

DĚTSKÉ OKÉNKO ANEB PRO DLOUHÉ LETNÍ CHVÍLE…
Kam se schovaly? Najdi všechny části oblečení ukryté ve větách:
JANA PODALA KOŠ I LEPIDLO.
JE TO DÝNĚ NEBO TYKEV?
TEN TRIK OBA UMÍME.
PROČ SE MÁ TA LIŠKA BÁT?
JÁ MÁM RÁD GULÁŠ, A TY?
A další skrývačka. Tentokrát hledej letní pochutnání!
Jak na to: Nejdříve doplň opaky ke slovům. Písmenka v políčkách, která
jsou zabarvená, pak napiš ve správném pořadí do tabulky.
1.

ZDRAVÝ

2.

STARÝ

3.

SLADKÝ

4.

VESELÝ

5.

MATNÝ

1

2

3

4

5

4

POMOZ NAJÍT MYŠCE CESTU K SÝRU:

POMŮŽEŠ KYTIČCE NAJÍT VŠECHNY OKVĚTNÍ LÍSTEČKY? SPOJ ČÍSLA OD 1
DO 16 A VYBARVI PODLE SVÉ FANTAZIE. BUDE JISTĚ RÁDA .

vyzkoušej si DĚTSKÉ SUDOKU:
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PŘIPOMEŇME SI...
V letošním roce si připomínáme 70. výročí skončení druhé světové války, a proto se
i naše historické okénko za touto událostí ohlédne…
Konec druhé světové války v naší obci… rok 1945 (přesný přepis):
Dne 5. května v ranních
hodinách bylo veliké
pobouření z rozkazu
četnické
stanice
z Dubného.
Neboť
obec Branišov dostala příkaz aby
starosta obce opatřil 5 povozů s formany
které se měli dostavit do lágru u lesa
„Boru“ kde byli ubytovány „Arbeit dienct“
(pracovní oddíli vojenské) kterým měli
odvezd zbraně vojenské nářadí províant
a jiné, kam nebylo vůbec známo.
Vyjmenovaný rolníci měli z této cesty
veliký strach neboť věděli dobře jaký je
chaos na cestách kudy táhne něm.
vojsko kvapem domu před ruským
vojskem, auta, tanky, pěchota. Z prvu
nikdo nechtěl ani slišet běhal jeden
k druhému s různými výmluvami. Na
konec přece museli jecti. Jan Návara
čp.1. Fr. Návara čp. 3. spřažen s Janem
Novotným čp. 12. Fr. Jiřík čp. 4. Václav
Šmíd čp. 16. a Jos. Tomandl.
Když se dostavili na místo určené vojáci
(dosud mladí hoši do 20 let) hned začali
nakládati zmíněné věci na vozi, kdežto
naši formani co možná prodlužovali dobu
odjezdu, koně popásali zdalovali se od
povozu jen aby to déle trvalo, až
konečně se přece podařilo Josefu
Tomandlovi tímto způsobem dostati se
až
k lesu
přesto,
že
několikrát
napomenut službou aby zajel blíže
k místu skladišti. Když koně zašli dále do
lesa šel jako pro ně pak do koní prask a
ujížděl domu.
Hůře bylo s ostatními, když naložili
dostali sebou něm. stráže 13 mužů
s bodáky na pužce a jeli. Cesta byla přes

Čes. Budějovice na Kamenný Újezd. V té
době v Kamenném Újezdu právě stála
něm. pěchota před školou které
odzbraňovali tamnější obyvatelé. Druzí
dávali prapory na budovy. Když formani
spatřili co se děje zastavili na stranu
s výmluvou, že musí krmit koně.
Doprovázejicí stráže začali vybízet aby
jeli dále, sprvu mírně později hlasitěji až
se stala mezi formani a něm. stráží
půdka několikrát si vyměnili štuchance a
na konec facky.
Pomalu se služba počala strácet
s nabitými zbraněmi a utekli pryč neboť
věděli, že mají formani oporu u občanů
které se k ním přidali. Formaní pak zajeli
do jednoho statku tam složili zbraně a
ostatní věci a dali se na odjezd
k domovu.
Jeli cestou na Březí a Boršov. Na mostě
v Boršově stála ještě vojenská něm.
stráž. Před samím mostem museli
zastavit neboť se strhla střelba v Boršově
a kuličky jim hvízdali nad hlavami a
zaráželi se do protější skáli za mostem.
Když vše trochu utichlo jeli do lesů a bez
nehody se vrátili domů.
Večer na vyzvání strážmistra Václava
Šustra byli vyvěšeny čsl. prapory a
všichni občané se shromáždili před
pomníkem a ponaučeni aby byl
zachován v obci klid a pořádek na čež
byl jmenován místní národní výbor pro
udržování pořádku v obci.
Na konec zapěná čsl. státní hymna „Kde
domov můj“ a nad Tatrů se blíská. Po
tom se všichni za všeobecného jásotu a
veselí rozešli do svých domovů.
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