BRANIŠOVSKÉ NOVINKY

č. 1/2015

Vážení spoluobčané,
s radostí vám představujeme první číslo místního zpravodaje
Branišovské novinky. Jedná se o „občasník“, který bude distribuován
bezplatně do vašich schránek a také volně přístupný na internetových
stránkách obce. Novinky by měly sloužit k informování občanů o dění
v obci, upozornění na nadcházející události, ale také ke zhodnocení
uplynulých akcí či poohlédnutí za historií obce.
Byli bychom velice rádi, kdybyste nám i vy, občané Branišova,
napomohli při sepisování místního časopisu, především pak s
„historickým okénkem“, aby i mladí občané nebo ti, kteří se do naší obce
přistěhovali, znali dobře své bydliště.
Doufáme, že jsme vás založením místních Novinek potěšili a že se
spolu s námi budete těšit na každé nové vydání.
Vaše zastupitelstvo obce Branišov

OHLÉDNUTÍ...
... ZA ROKEM 2014 V NAŠÍ OBCI
Uplynulý rok byl pro naše občany
spíše náročný. Vedle svých běžných
rodinných starostí jsme se museli
rozloučit se třemi našimi občany, a to
s panem Jiřím Dobešem, panem
Josefem Honnerem a panem Josefem
Míkou.
Naproti
těmto
smutným
okamžikům
nás
všechny velice
potěšilo narození nové občanky,
Simonky Trávníčkové.
Určitou starostí či tíhou byly
komunální volby. Občané museli
zhodnotit
práci
dosavadního
zastupitelstva a rozhodnout, které
z kandidujících stran či osob dají svůj

hlas. Výsledky voleb jsou zpětnou
vazbou, ze které lze vyčíst, jak si
představujete vedení obce do příštích
čtyř let a jak jste byli s dosavadní prací
spokojeni.
I obecní úřad měl v tomto roce
napilno. Těší nás, že práci a převážně
investiční projekty realizované v obci
za poslední tři roky hodnotíte
víceméně kladně.
Jsme také moc rádi, že umíme
společně řešit nejen takové starosti,
ale i společně se radovat. Důkazem
toho jsou tradiční setkání u máje a
srpnová oslava místní poutě, kterou
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zajistili dobrovolní hasiči. Akce začala
v sobotu na vsi pouťovým posezením
při poslechu hudby a vůní pečeného
selátka. Druhý den se konalo tradiční
utkání
„Horánku“
a
„Dolánku“
v pouťovém fotbalovém zápase.
Sdružení dobrovolných hasičů se
v loni staralo o bohatý kulturní
program. Kromě tradičních záležitostí,
májky a poutě, zajistili začátkem roku
místní hasiči ples s příjemnou hudbou
k tanci a bohatou tombolou, v březnu
pak také veřejnou zabijačku na vsi,
která se již stává příjemnou tradicí.
Ani během své soutěžní sezony
však hasiči nezaháleli a dokázali, že
jsou v dobré fyzické kondici. Největší
úspěch představovala noční soutěž
v Mydlovarech, kde s časem 23:86
obsadili nádherné třetí místo.
Na závěr sezony letos připadlo
výročí 120 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Branišově a i
této příležitosti se místní hasiči ujali
s grácií.
Zorganizovali
soutěž
požárního sportu, která proběhla na
hřišti pod vsí. Fanoušci si mohli
zakoupit placky s logem SDH Branišov
a k pohoštění nechybělo pečené
selátko, po kterém se brzy slehla zem.

Také děti nebyly v tomto roce
ochuzeny o společné akce. Indiánské
léto a Pohádkovou náves vystřídala
v tomto roce Stezka lesem, kdy na
samém závěru čekalo opékání buřtíků,
na které se vždy děti velmi těší. V
adventu jsme se společně sešli u
vánočního stromu na návsi, jenž nám
dětičky krásně nazdobily vlastnoručně
vyráběnými ozdobičkami. Koledy si
zazpívali všichni, kteří mají hudbu
v uších – mladší i starší. I letos nám na
tuto akci přišel s předstihem Mikuláš.
Akce pro děti jsou takovým malým
poděkováním za jejich píli nejen při
tradičních velikonočních svátcích, kdy
zajišťují zachování tradice chození se
smrtkou a koledování, ale také jsme
pyšní, když se k nám dostanou zprávy
o jejich úspěších ve sportovních i
jiných zájmových aktivitách.
Poslední akcí obce v roce 2014
bylo
setkání
důchodců
v místní
restauraci, kde si naši starší občané
mohli posedět a popovídat u jednoho
stolu. Zajištěna byla hudba i ukázka
dětského tanečního páru studia Last
dance team.
Děkujeme vám, že se účastníte
společenského života v obci a těšme
se společně na rok nadcházející.

PŘEJEME VŠEM NAŠIM OBČANŮM

ŠŤASTNÝ ROK 2015!
V NEJBLIŢŠÍ DOBĚ OSLAVÍ...





v
v
v
v

lednu Marie Melicharová 75 let a Dagmar Štvrtecká 55 let
únoru Marcela Hanušová 65 let
březnu Pavel Melichar 75 let
dubnu Anna Honnerová 70 let a Josef Melena 55 let

Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví!
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU...
POPLATKY PRO ROK 2015:
Platbu je možné provést na obci - nebo převodem na účet 110545212/0300.

Poplatek KO: 550,- Kč
Vzorkovné:
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

Všechny majitele psů rovněž upozorňujeme na povinnost
úklidů psích exkrementů.

SVOZ ODPADU V ROCE 2015:
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Plast
20.1.
17.2.
17.3.
14.4.
12.5.
9.6.
7.7.
4.8.
1.9., 29.9.
27.10.
24.11.
22.12.

Papír
13.1.
10.2.
10.3.
7.4.
5.5.
2.6., 30.6.
28.7.
25.8.
22.9.
20.10.
17.11.
15.12.

Sklo
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

Bioodpad
týden
týden
týden
týden
týden
týden
týden
týden
týden
týden
týden
týden

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

měsíci
měsíci
měsíci
měsíci
měsíci
měsíci
měsíci
měsíci
měsíci
měsíci
měsíci
měsíci

x
x
podle
podle
podle
podle
podle
podle
podle
podle
podle
x

potřeby
potřeby
potřeby
potřeby
potřeby
potřeby
potřeby
potřeby
potřeby

Kontejner na bioodpad bude umístěn v Pískárně.
Kontejner na plechovky a drobné kovy bude umístěn na
návsi u hasičárny.
Nově je u hospody umístěn kontejner, do kterého můžete
ukládat ČISTÉ oděvy, obuv, jiný textil a hračky.
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CO SE V OBCI DĚJE...
„TŘI KRÁLOVÉ“ V BRANIŠOVĚ

Na počátku letošního ledna se naše obec
zapojila do Tříkrálové sbírky 2015. Děkujeme
koledníčkům, kteří i přes nástrahy tuhého
zimního dne přinášeli požehnání, a všem
občanům, kteří přispěli na pomoc potřebným.
Celkem se v Branišově vybralo úctyhodných
3 775 Kč!
Na fotografii zleva koledníčci Toník Hruška, Pavlík Lošek a Jenda Regenda.

SDH BRANIŠOV VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE
NA HASIČSKÝ PLES
14. ÚNORA 2015 OD 20:00

K POSLECHU A TANCI HRAJE SKUPINA LUNA.
Pomozme si navzájem…
Máte doma knihy, které se staly nepotřebnými, a nevíte, co s nimi?
Nebo naopak: nemáte co číst? Nezoufejte! Na
jaro plánujeme na návsi „velkou kniţní
výměnu“, kde budete moci své knihy
nabídnout ostatním nebo si sami přijít
vybrat nějaké čtení pro sebe.

4

PŘIPOMEŇME SI...
…tentokrát začínáme počáteční částí z místní kroniky (jedná se o
přesný přepis):
Pamětní kniha obce Branišova
založena roku 1924. Archivářem
této knihy byl zvolen rol. syn Jakub
Pešek, čís. domu 6, narozen 16. 6.
1897 v Branišově, vychodil obecnou
školu v Dubném. Byl přidržován k

polnímu hospodářství svých rodičů
až do roku osmnáctého svého věku.
V této době již řádila světová
válka, a tu jako osmnáctiletý byl 25.
6. 1915 odveden a nastoupil do řad
vojenských 15. října 1915 k
vojenskému pěšímu pluku č. 91 do
Brucku a.d. Leitha v Uhrách (dříve
v Českých Budějovicích). Poprvé
na
frontu
italskou odjížděl
6. ledna 1916 a
3. marš komp. s
18. bat., kdež
byl přidělen k 1.
feld. komp. Po
druhé jel na
frontu
18.
března s 28
marš. bat.
Tam zažil mnoho nebezpečí,
často stál smrti tváří v tvář, ale Bůh
chránil mladistvého vojína, že se

mohl šťastně po ukončení války ku
svým rodičům vrátiti a chopiti se
práce při pol. hospodářství.
Obec Branišov je katastrální
obcí v okrese Česko Budějovickém.
Je malebně položena mezi lesy a
rybníky a vzdálena asi 6 km na
západ od metropole jižních Čech
Českých Budějovic. Její jižní a
východní stranu na hranici lemují
lesy Vlčí jáma a Bor patřící městu
Čes. Budějovicům.
Na straně severní Hájek a
Čertík s rybníky Velkým a Malým
Branišovským,
Novohaklovským,
Štičím a Návesným, na straně
západní
rybníky
Dubenský,
Nouzovský,
Vitín
a
Jahelník. Na
této
straně
naskýtá
se
krásné
panorama na
předhoří
Šumavy v pozadí s jejími velikány.
Výška nad hl. moře je 365 m.
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KAM JSME INVESTOVALI V LETECH 2012 – 2014...

Zateplení budovy OÚ a hospody

Oprava „rybníčku“ na návsi

Oprava komunikace na návsi

Oprava propustku na
komunikaci
č. 642 směr Křenovice

Vydává obec Branišov. V Branišově dne 3. února 2015, číslo 1/2015. Odpovědná redaktorka Petra
Voborská. Grafická úprava Martina Hrušková. Kontakty: Voborska.Petra@seznam.cz;
hruskova.ma@seznam.cz. Zdarma.
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