BRANIŠOVSKÉ NOVINKY
č. 1/2017

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
před dvěma lety vyšlo první číslo našeho zpravodaje. Hlavní myšlenka pro jeho
založení spočívala ve snaze vytvořit komunikační prostředek mezi obcí a občany a
v tuto chvíli si dovolujeme si konstatovat, že idea byla nejen
naplněna, ale dokonce překonána. Branišovské novinky nás sbližují
a společně se těšíme na každé další vydání.
V prvním letošním čísle se krátce poohlédneme za loňským rokem a
nastíníme, co nás čeká v roce 2017. Přejeme vám, aby nový rok
přinesl spoustu radosti, štěstí a novinky (nejen ty Branišovské) byly
vždy pouze příjemné.
Zastupitelstvo obce Branišov

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM...
 v lednu:

Jan Novotný
Václav Turek
Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

Hasičský ples v Branišově
Přijďte se společně pobavit, zatančit si a rovněž
podpořit místní hasiče, kteří nejen reprezentují
Branišov v hasičském sportu, ale zároveň tvoří
pravou ruku obce a bývají hlavním organizátorem
společenských akcí v naší obci.
Hasičský ples se koná 25. 2. 2017 od 20.00 hodin.
K poslechu a tanci hraje Lipenka.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU...
POPLATKY PRO ROK 2017:
Zaplatit poplatky je možné v termínu od 1. 2. do 31. 3. 2017 hotově v úředních
hodinách na obecním úřadě nebo převodem na bankovní účet
110545212/0300 (bankovním převodem lze platit již nyní). Do poznámky je
nutné napsat jméno nebo adresu poplatníka.

Poplatky pro letošní rok jsou stanoveny takto:
Poplatek KO: 550,- Kč
Vzorkovné:
100,- Kč/osoba (důchodci platí stále 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
 pro výkon práva myslivosti: osvobozen
 pes do 1 roku věku: osvobozen

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

Nabídka služby pro poplatníky daně ž němovitych věcí
Od ždaňovacího období roku 2017 Finanční
správa Čěské rěpubliky umožní poplatníkům
daně ž němovitých věcí využít nové služby
spočívající v žasílání údajů pro placění daně ž
němovitých věcí prostřědnictvím ě mailu.
Poplatníkům s touto žřížěnou službou žašlě
správcě daně přěd splatností první splátky daně
místo složěnky k úhradě daně každý rok
informaci s údaji pro placění daně na jimi
určěnou ě-mailovou adresu, tj. s údaji o výši
stanověné daně, nědoplatku něbo přěplatku,
údaji pro placění daně včětně QR kódu
umožňujícího
platbu
prostřědnictvím

intěrnětového bankovnictví i mobilních
platěbních aplikací. V případě, žě opoměnětě
uhradit daň včas, žašlě správcě daně náslědně na
e-mail vyrožumění o nědoplatku. Údajě pro
placění daně ž němovitých věcí vám budou
automaticky žasílány ě-mailem i v náslědujících
ždaňovacích obdobích.
Pro žřížění služby od roku 2017 žašlětě,
případně doručtě nějlépě do koncě lědna,
nějpožději však do 15. břěžna 2017, vyplněnou a
vlastnoručně poděpsanou žádost v příložě na
úžěmní pracoviště, na němž máte uložěn svůj
spis k dani ž němovitých věcí.
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CO SE V OBCI DĚJE…

Zimní cas v Branisově
Již tradičně jsme se o první adventní neděli 2016 sešli
u vánočního stromku na návsi. O zahájení se postarala
paní Bendová, když svou písní přivítala všechny
přítomné. Po malém občerstvení – punči a cukroví jsme společně zazpívali vánoční koledy.
Později odpoledne bylo v restauraci připraveno
loutkové divadlo pro děti. Vyvrcholení celé akce přišlo
však až po setmění, a to opět na návsi, kdy se rozzářila
světélka na vánočním stromu a na novém altánku. Celá
náves se od
tohoto
dne
každý večer
zahalila
do
téměř
pohádkové atmosféry a stala se symbolem
branišovských Vánoc.
Sobota 10. prosince patřila setkání pro seniory
v místní restauraci. Na úvod dostal každý
přítomný malý dáreček – hrneček, který
nazdobily branišovské děti pro každého
důchodce v rámci tvořivého odpoledne pro děti, a „kapřenku“. Jak už bývá při takových
setkáních zvykem, všichni se příjemně bavili a dobře najedli. Pohoštění zajistil pan
Kopták a sladkou tečku na konec připravila
paní Kaňková.
Setkání se staršími občany má své
nepochybné kouzlo. Pro většinu z nich je
Branišov mnoholetým, někdy i celoživotním
domovem, a proto rádi využívají možnosti
popovídat si s přáteli a sousedy, s nimiž
sdílejí mnoho trvalých zážitků. Na tato
setkání pravidelně chodí i zastupitelé, kteří
mohou nastínit novinky z obce, ale zároveň čerpat pro svou
práci inspiraci ze zkušeností starousedlíků.

Tříkrálová sbírka 2017
I o letošní neděli po Třech králích, tedy 8. ledna, se naše obec účastnila Tříkrálové sbírky
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí. Stejně jako vloni, i letos se obětavě zformovaly dvě
skupinky tříkrálových koledníčků, tři „královničky“ - Radka, Deniska a Nikolka, a tři králové
- Jeník, Toník a Tomášek. Děti čekal tentokrát nelehký úkol, kromě opravdu velkého
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chladu, se kterým se potýkají každý rok, letos
připadlo i hodně sněhu. Děkujeme všem dívkám i
chlapcům za to, s jakou radostí a vervou se akce
účastnili, a prosíme o zachování přízně i od těch
z vás, ke kterým koledníčci nedošli. V letošním
roce jste do sbírky přispěli úctyhodnými 5 796 Kč.
Jak bylo řečeno, výnos Tříkrálové sbírky putuje z
největší části na podporu lidí v nouzi, o jejím
využítí se více dozvíte na webové stránce
http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky/.

ČAS PRO SEBE I PRO RODINU ANEB CO S VOLNÝMI CHVÍLEMI…
… výhled po akcích v okolí a inspirace pro zábavu i potěšení ve volném čase:

 Taneční ples Nadačního fondu Základní
a Mateřské školy Dubné
Kdy: 3.2.2017 od 20:00 hod.
Kde: sál v Dubném

 Winter run – zimní běh pro každého
Kdy: 4.2.2017 od 11:00 hod.
Kde: Sokolský ostrov České Budějovice

 Dětský taneční karneval
Kdy: 5.2.2017 od 14:00 hod.
Kde: sál v Dubném

 27. Mezinárodní pivní festival
Kdy: 16.2.-18.2.2017
Kde: Výstaviště České Budějovice

 Masopustní průvod v Dubném
Kdy: 25.2.2017
Kde: Dubné

 Dětská diskotéka v Branišově
Kdy: v březnu, termín bude upřesněn
Kde: v restauraci v Branišově

PŘIPOMEŇME SI...
Opisy z pamětní knihy tvořily oblíbené články našeho zpravodaje. Kronika podrobně
zachytila válečnou i poválečnou dobu a politický vývoj v naší obci. V 50. letech 20. století
došlo k útlumu kronikářské práce a v roce 1981 se od zapisování upustilo úplně. Kniha
byla nově dopsána, ale tíha času se na kvalitě listů již projevuje a každé nové otevření a
manipulace s kronikou může vést k jejímu znehodnocení. Proto bude v nejbližší době
nutné ji zdigitalizovat a archivovat. Digitalizace je nutná především v zájmu uchování
paměti a umožňuje rovněž zpřístupnění kroniky všem zájemcům, bez nutnosti osobní
návštěvy. Samozřejmostí je i založení kroniky nové.
Branišovské novinky však neošidíme o historické okénko, ba naopak - můžete se těšit na
nový rozměr, a to historii jednotlivých bývalých usedlostí a domů naší obce. Proto vás
prosíme o spolupráci při poskytování informací a materiálů o vašich domovech, čímž
pomůžeme společně zachytit historický vývoj naší vesnice.
Vydává obec Branišov. V Branišově dne 25. ledna 2017, číslo 1/2017. Odpovědná redaktorka Petra
Voborská. Grafická úprava Martina Hrušková. Fotografie, obrázky: Petra Voborská, clker.com, freepik.com,
pokud není uvedeno jinak. Kontakt: zpravodaj@branisov.cz. Zdarma.
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