
BRANIŠOVSKÉ NOVINKY 
                           č. 1/2018 

 
 
Vážení spoluobčané, 
je mou milou povinností představit vám první číslo našeho zpravodaje v roce 2018 
a zároveň bych chtěla všem popřát, aby nový rok byl pohodový, plný úsměvů a 
úspěchů a případná klopýtnutí, ať jsou pouhým nasměrováním k lepším zítřkům. 
Předpokládám, že v tomto roce bude v naší obci velice rušno, a to díky 
plánovaným investičním akcím (prodloužení vodovodu k samotám a 
vybudování čistírny odpadní  ch vod pod vsí), a proto přeji vám a i 
všem svým kolegům v zastupitelstvu pevné nervy a trpělivost.  
Věřím, že vše co nás čeká, společnými silami zvládneme, a 
najdeme si chvilku i na zábavu. Proto bych byla velice ráda, 
kdybychom se v hojném počtu sešli například na tanečním plese a 
všech společenských akcích, které pořádají místní hasiči a Obec 
Branišov.  

S přáním všeho dobrého 
        Petra Voborská 

 

 

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... 
 

 v lednu:  Bohuslav Kaňka 
    Jiří Návara 
          Anna Šlehovrová 

Marie Novotná 
Jiřina Vachtová 

 v únoru:  Anna Vávřeová 
   Ludmila Tomandlová 
   Dagmar Thalerová 

 v březnu: Jana Šturmová 
Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví! 

 



INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU... 

 
HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2018 
 
Komunální odpad – termíny svozu: 

 poslední týdenní svoz: 28. 3.  Dále pak v termínech 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5.  
 od 30. 5. do 29. 8. opět týdenní svoz. Dále pak v termínech 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10.  
 od 31. 10. opět týdenní svoz 

 
CENA VODNÉHO 2018 

Provozovatel vodovodu, společnost Čevak, a. s., předložila Návrh ceny pro 
vodné za rok 2018. Vodné za rok 2017 bylo 34,71 Kč/m3. Na rok 2018 je cena 
vodného schválena ve výši 35,17 Kč/m3. Důvodem zdražení je navýšená 
nákupní cena vody a odpisy na telemetrickou stanici, která byla v naší obci 

v letošním roce umístěna. 

Komunální 
odpad 

PLASTY PAPÍR SKLO 
Kovové 
obaly 

 
STŘEDA 

ranní směna 
 

1x za 4 týdny 
STŘEDA  

dle rozpisu 

1x za měsíc 
2. PÁTEK 
v měsíci  

dle rozpisu 

1x za měsíc 
1. až 2. týden v 

měsíci 
1x za měsíc 

POPLATKY PRO ROK 2018: 

Zaplatit je možné v úředních hodinách na obecním úřadě (pondělí a středa od 17 
do 19 hodin), nebo převodem na bankovní účet 110545212/0300, variabilní symbol 
číslo popisné, do poznámky příjmení, počet osob a psů. Zaplatit je nutno do 31. 
března 2018, od 1. dubna 2018 nebude popelnice bez nové známky odvezena. 

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

 pes: 250,- Kč 
 pes, jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo    
     poživatel sirotčího důchodu: 150,- Kč 

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



CO SE V OBCI DĚJE…

 
Ohlédnutí za adventem roku 2017
Oproti roku 2016 začal advent poměrně 
dlouho, a to až v neděli 3. prosince, kdy jsme 
měli opět příjemnou příležitost sejít se u 
vánočního stromku na návsi. Vánoční strom 
darovala rodina Vachtových a na náves ho 
umístili místní hasiči. O nazdobení se tradičně 
postarali zastupitelé obce, pan Benda a pan 
Farkač. Přípravy na prvoadventní setkání 
neprobíhaly jen na vsi, ale také u všech 

kuchtíků, kteří 
napekli na tento den cukroví, o které se poté podělili 
s ostatními. Paní Latková navařila opět výborný punč a čaj, 
paní Bendová nachystala malé překvapení pro všechny ve 
formě pěkně nazdobeného perníčku a oprášila noty pro 
společné vánoční zpívání. U Dobešů se letos zjevila 
Panenka Marie, aby přišla k rozsvícenému stromečku 
pozdravit místní děti a mohla jim předat drobný dáreček. Celý 
večer se 

nesl v příjemné atmosféře, a to i díky 
návštěvě pěveckého sboru Rolničky, 
který krásně rozezvučel náš altánek. 
Od začátku adventu do Štědrého dne 
bylo pouze 21 dní, které si každý z nás 
naplnil spoustou úkolů a plánů. Takovou 
malou zastávkou v někdy náročném 
adventním čase bylo setkání místních 
důchodců v pátek 8. prosince. Hojná účast na této akci nebyla výjimečná. Lidé se těšili 
na setkání se svými přáteli, které mnohdy ani dlouhou dobu v průběhu roku nepotkali. 
Pohoštění a poslech harmoniky doplnila i přednáška o zdravém životním stylu 
v důchodovém věku, která měla být takovým zamyšlením, jak pečovat o svou fyzickou 
schránku, aby se lidé cítili fit i ve vyšším věku. Malý dáreček pro starší občany 
představoval tradiční poukaz na odběr vánočního kapra.  

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
I v letošním roce jsme se s úspěchem zapojili do 
celonárodní tříkrálové sbírky, která je největší 
dobrovolnickou akcí v České republice. Děkujeme 
koledníčkům, kteří ochotně a s úsměvem přinášejí 
tříkrálové požehnání do našich domovů, a všem 
branišovským občanům, díky jejichž darům se v naší obci 
porařilo získat 6.849,- Kč na pomoc lidem v nouzi. 
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PILNÁ PRÁCE BRANIŠOVSKÝCH HASIČŮ V ROCE 2017 
Náš sbor SDH existuje od roku 1894 a 
slavíme tedy již 123. jubileum. Členská 
základna čítá 40 členů - 4 ženy, 25 
hasičů v aktivním věku a 11 hasičů v 
důchodovém věku.  
V roce 2017 jsme uspořádali několik 
brigád: příprava hřiště na tradiční 
pouťový fotbalový zápas, zabezpečení 
stavby Máje, jarní 
brigádu v obci, 
úklid a příprava 
hasičské techniky 
a několik dalších 
brigád pro obecní 
úřad. 
Ani v loňském 
roce jsme nežili 
jen prací, ale i 
kulturními akcemi, 
například stavba májky, tradiční hasičský 
ples, pouťové posezení na návsi s 
pečeným prasátkem, hasičská soutěž, 
postavení vánočního stromu pro 
zkrášlení naší obce v času adventním. 
Náš SDH byl vidět na hasičských 
soutěžích, a to v Branišově 3.6., 
v Jankově 12.8. a v Krtelech 29.7.2017. 
Branišovská soutěž byla zařazena do 
Blanskoblateckého poháru, který sčítá 
celkově 7 soutěží. K nám přijelo 11 

družstev mužů (Pištín, Brloh, Dubičné, 
Krtely, Branišov, Bavorovice, Břehov, 
Radošovice, Sedlec, Jaronice, Třebín – 
Lipí) a 3 družstva žen (Břehov, 
Bavorovice, Jankov). Z pohledu našeho 
sboru i rady Blanskoblateckého poháru 
se nám tato soutěž podařila. V celkovém 
pořadí Blanskoblateckého poháru 2017 

jsme se umístnili 
na 8. místě. 
V roce 2017 SDH 
získalo od 
Jihočeského kraje 
přenosnou elektro 
centrálu, kterou 
jsme 28. září 
slavnostně přebrali 
v prostorách 

Jihočeského 
hasičského záchranného sboru z rukou 
starosty Okresního sdružení hasičů 
Jiřího Žišky a zástupce Jihočeského 
kraje, náměstka Jiřího Podholy. 
V listopadu se hasiči vypravili do 
Českého Krumlova navštívit 
dlouholetého člena a kamaráda 
Františka Brože s přáním k jeho 
narozeninám. 

 
Jaroslav Kaňka, předseda SDH

 
 

 

 

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÁRK 

S PRO SEBE I PRO RODINU ANEB CO S VOLNÝMI CHVÍLEMI… 
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