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BRANIŠOVSKÉ NOVINKY 
                         č. 1/2016 

 
 
  
Milí spoluobčané, 
máte v rukou jarní číslo zpravodaje Branišovské novinky a 
zároveň jubilejní vydání, jelikož je to přesně rok, co jste do 
svých stránek dostali úplně první výtisk. Doufáme, že i toto 
vydání budete číst s radostí a zvědavostí. Připomínáme 
zároveň naší e-mailovou adresu zpravodaj@branisov.cz, 
na kterou nám můžete napsat vaše připomínky či náměty 
do příštího čísla našeho = vašeho občasníku. 

Zastupitelstvo obce Branišov 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S velkým potěšením 
oznamujeme, že se 22. února 
narodila nová občanka  
Anna Štveráčková. 

ŠtveráčkováŠtveráčková.     
Gratulujeme a přejeme do života  

hodně štěstí! 

 

 
Ve čtvrtek 3. března 
nám naše zvonička 
oznámila úmrtí     

             Františka Kocábka.  
          
      Rodině upřímnou soustrast. 

 

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... 
 

 v březnu Milan Sapák 75 let 
Jana Janurová 55 let 

    Marie Kaňková 75 let 
 

 v dubnu František Návara 70 let 
             Anna Návarová 70 let 
             Antonín Bajer 70 let 
             Jaroslav Kaňka 65 let 
             Milada Kaňková 65 let                             

   Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví! 
 

http://www.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2NhbmRsZS1idXJuaW5nXzMyMTg0&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2NhbmRsZS1idXJuaW5nXzMyMTg0&fileid=740212
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU... 
 

 SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2016: 
 
 poslední týdenní svoz: 30.3.2016 
Dále pak:  

13.4., 27.4., 11.5., 25.5. 
 od 1. 6. 2016 opět týdenní svoz, poslední 31.8.2016 
Dále pak: 

14.9., 28.9., 12.10., 26.10. 
 od 2.11.2016 opět týdenní svoz  

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ  
9. 4. 2016 -8,15 – 8,45 PŘED HASIČÁRNOU  

Proč sbíráme tyto odpady?  
Možná někdy vyhodíte do popelnice 
zářivky, autobaterie, monočlánky, 
zbytky barev či použitý olej a přitom 
si říkáte: „Vždyť toto malé 
množství nemůže nikomu a 
ničemu ublížit.“ Ve 
skutečnosti může! Společně  
denně vyhazujeme tuny 
odpadu, který obsahuje látky 
škodlivé lidskému zdraví i 
přírodě , a to i ve velmi malém 

množství – těžké kovy (např. olovo, 
rtuť, kadmium), oleje, kyseliny, 
rozpouštědla a různé další jedovaté 

látky. Pokud se tyto látky 
dostanou společně s ostatním 
komunálním odpadem na 
skládku, v  dlouhodobém 
horizontu ohrožují půdu, 
podzemní i povrchové vody a 
v poslední fázi se objeví v  našem 
potravinovém řetězci .

 

Nepalte odpad - Nič í te zdraví  sobe  i ostatní m! 
 pálením odpadků vzniká obrovské 

množství velmi jedovatých látek 
(dioxiny, furany, fosgen, ftaláty, PAU, 
dichlormethan, čpavek, formaldehyd, 
těžké kovy, oxidy síry, oxid uhelnatý, 
kyanovodík, arzén…). Ty způsobují 
rakovinu, narušují hormonální či 
imunitní systém. 

 nejvíce těchto jedovatých látek z 
komína spadne v místě vzniku (na 
pozemek toho, kdo odpadky pálí a na 
pozemek nejbližších sousedů) 

 zejména pro malé děti je to nenávratné 
poškození zdraví, ale i pro dospělého 
představuje závažné zdravotní riziko 

 pálením vzniklé jedovaté látky dále 
způsobují nemoci dýchacích cest, 
škrábání v krku, bolesti hlavy, nevolnost a 
závratě, slabost a deprese, poškozují 

ledviny, játra a plíce, dráždí oči, sliznice, 
nervový systém, způsobují alergie… 

 jedovaté zplodiny se dále hromadí 
v ovoci a zelenině ze zahrádky, v tkáních 
živočichů, splachují se do podzemních vod 

 spalování odpadu v topeništích je 
nezákonné (hrozí pokuta v desítkách tis. 
Kč). Jako důkazy mohou posloužit např. 
svědectví spoluobčanů či 
fotodokumentace kouře z komína. 

 
Co lze pálit doma: papír (ne však letáky a 
časopisy), dřevo v přírodním stavu (dobře 
proschlé, bez lepidel, nátěrů a chemických 
úprav, ne starý nábytek), maximálně uhlí.  
 
Pozor, nekvalitní uhlí může produkovat 
množství oxidu siřičitého (může vznikat 
jedovatý oxid uhelnatý). 
 

http://www.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2JhdHRlcnktd2l0aC1wb3NpdGl2ZS1hbmQtbmVnYXRpdmUtcG9sZXMtc3ltYm9sc181MzA5Ng==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2JhdHRlcnktd2l0aC1wb3NpdGl2ZS1hbmQtbmVnYXRpdmUtcG9sZXMtc3ltYm9sc181MzA5Ng==&fileid=790869
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CO SE V OBCI DĚJE…

 

K + M + B …  
V neděli 10.1.2016 proběhla v naší obci 
Tříkrálová sbírka ve spolupráci s Charitou 
České republiky. Tentokrát šly 2 party 
našich dětí, roli krále přijal v první partě 

Toník, Tomášek a Jeník. V druhé partě dívky Katka, 
Radka a Kristýna. Začátkem této akce představuje 
slavnostní požehnání od pana faráře v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Dubném a až poté se vychází 
k našim domovům. Letos občané přispěli do sbírky 
částkou 5.444,- Kč.  
Více se o sbírce dozvíte na internetových stránkách 
www.trikralovasbirka.cz. 
 
Děkujeme dětem za jejich obětavost i vám všem, kteří 
jste zapojili a přispěli na pomoc potřebným. 
 

 

 

VZPOMÍNKA NA HASIČSKÝ PLES  

Den před sv. Valentýnem uspořádali místní hasiči tradiční ples. Je to jedna z 
velkých společenských událostí v obci, kde se společně sejdeme a užijeme si 

hudbu, tanec a společně 
vytvoříme dobrou atmosféru. 
Součástí plesového programu 
byla také dámská volenka. 
Ženy si vybraly svého 
tanečníka a jako poděkování 
jim byla zakoupena květina.  
Nechyběla ani tombola, která 
byla i letos velmi bohatá. 
Výhrou byla spousta jídla, 
alkoholu, kosmetiky, ale i 
např. mobilní telefon a živé 
sele. 

Tradičně se nezapomnělo na budovatelskou píseň „Sokolíci“ 6. července. 
 
 

 
Zapojme se opět do společného jarního úklidu. Naše obec je krásná, a aby taková 

zůstala, přijďte přidat ruku k dílu 16. 4. 2016 v 8 hodin na náves. 

 
 

http://www.trikralovasbirka.cz/
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(NEJEN) DĚTSKÉ VELIKONOČNÍ OKÉNKO…
 

Ukončit zimní období a přivítat 
nové jaro přišly  děvčata 
k vašim dveřím 13. března. Je 
to zároveň připomenutí, že 
velikonoční svátky jsou za 
dveřmi a nastává čas, kdy se 
vaše domácnosti zkrášlí 
barevnou velikonoční dekorací 
a provoní jarními květinami .  
 
 

Připravili jsme pro vás 
malou velikonoční 
inspiraci: 
 

 

 

              
 
                                       

 
   

… a nezapomeňte, že v neděli 20. března končí 
postní období a je potřeba vaši kuchyni  
provonět nějakou dobrotou.  
S pomlázkou k  vám přijdou naši kluci v  sobotu 
26. března odpoledne, ale před tím budou 
tradičně od čtvrtka do soboty, vždy ráno, 
v poledne a večer procházet vsí a řehtat.  
Věříme, že to naše děvčata i chlapci i o 
letošních Velikonocích výborně zvládnou a 
budeme doufat, že jim na cestu popřeje i pěkné 
počasí.  
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ČAS PRO SEBE, PRO RODINU ANEB CO S VOLNÝM ČASEM 

 

Přinášíme nové okénko, které vám poskytne výhled po akcích v okolí a inspiraci pro 
zábavu a potěšení ve volném čase: 
 

 Život našich předků na venkově - velikonoční výstava v Českých 
Budějovicích 

 Kdy? 20.2. - 1.5. 
 Kde? Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 
 

 Oldies party 2016 v minipivovaru Kněžínek 
 Kdy? 19.3., od 19 hodin 
 Kde? Minipivovar Kněžínek, Haklovy Dvory 
 

 2. jihočeské slavnosti vína 
 Kdy? 18. - 19.3. 
 Kde? Výstaviště České Budějovice 
 

 Velikonoční neděle pro děti i dospělé na hradu Dívčí kámen 
Kdy? 27.3. od 10,00 do 16,00 
Kde? Dívčí kámen 

 

 Zimní prohlídky zámku Hluboká 
 Kdy? Do 31.3. - vždy od 16 hodin 
 Kde? Zámek Hluboká nad Vltavou 
 

 Stavění Máje v Branišově 
 Kdy? 30.4. 
 Kde? V pískárně v Branišově 
 

 Hobby 
 Kdy? 18. - 22.5. 
 Kde? Výstaviště České Budějovice 
 

 Charitativní běh Dubné 
 Kdy? 21.5. 
 Kde? Dubné 
 

Poděkování za spolupráci při získání ceny v oblasti 
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje obdržela 
společně s prestižním certifikátem European Business 
Awards naše obec od firmy ASEKOL, jíž se i díky úsilí naší 
obce v oblasti třídění elektrozařízení podařilo získat prestižní 
ocenění Ruban d’Honneur v kategorii Environmentální a 
udržitelný rozvoj, a to jako jediné české firmě.  

 



 6 

 
 

PŘIPOMEŇME SI... 
Tentokrát zajímavosti o názvech a jménech z nejstarších dob… 
Jedná se o doslovný a přesný přepis z Pamětní knihy obče Branišova. 
 
Jména Nováků 
Jména Nováků vznikla tím, že nově přibylí 
do obče byl nazíván „novákem“ a proto se 
toto přijmění tak rozšířilo nejvíče 
v Čečháčh a i na Moravě.  
Ve Vídní žije na 5000 Nováků a v Berlíně 
2000 Nováků. V Praze je založen spolek a 
svaz všesvětový Nováků mají i svojí 
Nováčkou hymnu a čhtějí stavět svůj 
Nováčký spolkový dům. 
Názvy osad Újezdů 
Názvy Újezdů a Újezdčů vznikla tím, že 
obvod na němž měla býti osada založená 
byl objet s koněm a čo se objezdilo 
zabrano k osadě: tyto vsi jsou nejstaršího 
založení. (Dle prof. Niederle) 
Lhoty 
Lhoty jsou osady které byly založeny na 
t.z. zákupním právu byly založeny na 
bývalýčh královskýčh nebo šlečhtičkýčh 
pozemčíčh a nemuseli vrčhnosti po 
určitou dobu platiti vrčhnosti nájem a 
daně: dostávali lhůty, doba neplačení daní 
a jinýčh dávek vrčhnostem byla 
pravidelně 23-24 let: Osady Lhoty 
zakládáný ve 12-15 století. 
(Dle prof. Niederla a L. Červinky) 
 

Nejstarší písemně zjištěná Lhota v Čečháčh 
jest Lhota u sv. Jiří poblíž Vysokého Míta, 
která se i s kostelem sv. Jiří již 1199 
připomíná.  
Zemské Desky shořeli v Praze roku 1541 a 
šlečhta musela veškeré statky znova k zápisu 
přiznávati. Roku 1779 založen t.z. Josefínský 
katastr, a založeny nové pozemkové knihy a 
vydáno druhé nařízení číslování domů. 
(Pozn. redakče: První číslování domů nastalo 
po vydání konskripěného zákona a nařízení 
roku 1770) 
Před 162 lety v naší obci: 
Dle vypravování již zemřelýčh výměnkářů 
z čp. 8 p. Frant. Brože, a z čp. 9 Jana Dvořáka 
z. 1854 po Hromičíčh se měl ženit Frant. 
Návara (Začhař) z čp. 1 na jeho usedlost 
s bohatou nevěstou ze sousední vsi 
Haklovýčh Dvorů. Vše již bylo připraveno 
dočela již i dubenský forman dlel 
s čtyřpřežím na noč v Návarově statku. V 1. 
hod. v noči vypukl však požár, který zničil 
uplně čelou usedlost p. Návary, mezi jiným i 
formanovy koně 22. kusů dobytka, vozy, 
nářadí atd. Požár se přenesl i na sousední 
statky, Pilsů, Lundů, a Jakubčů, které taktéž 
úplně sčhořeli. Požár prý byl založen ze 
msty… nad bohatou nevěstou!...  

Vydává obec Branišov. V Branišově dne 16. března 2016, číslo 1/2016. Odpovědná redaktorka Petra 

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

mailto:zpravodaj@branisov.cz

