BRANIŠOVSKÉ NOVINKY
č. 2/2018

Vážení čtenáři,
po krátké odmlce vám přinášíme do schránek nové číslo místního zpravodaje.
Teplé a voňavé jaro máme téměř za sebou, sluníčko již krásně
oživilo naše zahrádky a balkóny a nyní se všichni připravujeme
na horké letní dny. Pro většinu z vás je to období dovolených,
a proto vám přejeme pohodlné a bezproblémové cestování a
krásné prožití zaslouženého volna.
S přáním
všeho dobrého
Zastupitelstvo obce
V nedávné době své jubileum oslavili:
Jiří Návara
Marie Melenová
Oslavenci letošního léta:
Jaromír Šestauber
Bohuslav Mášl
Jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Vítáme nové občánky!
S upřímnou radostí a potěšením dáváme na vědomí, že se nám na
jaře narodili dva noví občánci, a to Sofinka Štveráčková a Lukášek
Klügler.
Přejeme našim novým občánkům hlavně zdraví a spoustu radosti
v celém životě.

Oslavme letošní BRANIŠOVSKOU POUŤ
Tentokrát termín poutě vychází na víkend 11.8. - 12. 8. 2018. V sobotu se
sejdeme k posezení na návsi a v neděli pak ke mši u kapličky u Hluché bašty.
Chybět nebude ani tradiční fotbalové utkání mezi Horánkem a Dolánkem.
Těšíme se na společné setkání.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU...
Zápisy ze Zastupitelstva
Možná
jste
zaznamenali,
že
na
internetových stránek www.branisov.cz již
není odkaz na zápisy z veřejných
zasedání zastupitelstva obce. Jedná se o
reakci na velice diskutované nařízení EP a
Rady (EU) o ochraně osobních údajů
fyzických osob (GDPR), která nabyla
účinnosti dne 25. 5. 2018.
Zastupitelstvo obce se tedy muselo
vypořádat se skutečností, že v zápisech

z veřejného zasedání Zastupitelstva jsou
osobní data uváděna, a tudíž nelze tyto
nadále uveřejňovat. Proto je nadále nutné
uveřejněné zápisy recenzovat a budou
obsahovat pouze informace o činnosti
obce a obecního úřadu, nikoliv o fyzických
osobách. V nejbližší možné době budou
takto upravené zápisy opět vráceny na
internetové stránky obce. Plné znění
zápisů ze zasedání Zastupitelstva obce
jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
v úředních hodinách.

Investiční akce - prodloužení vodovodu U Jankarů
V termínu od 1. 7. do 30. 9. 2018 bude
realizováno prodloužení vodovodu na
samoty. Cena akce (vodovodního řádu) je
714.286,- Kč s DPH.
Obec Branišov na tuto akci získala dotaci
od Jihočeského kraje z dotačního
programu Rozvoj venkova a krajiny,

opatření Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury ve výši
500.000,- Kč.
Věříme, že se konečně uleví našim
občanům, kteří v této lokalitě bydlí a již
brzy budou čepovat pitnou vodu ze svého
vodovodního kohoutku.

PŘIPOMINÁME OBČÁNŮM NŮTNOST DODŘŽOVÁNI
NOČNIHO KLIDŮ Á ŘESPEKTOVÁNI ŘEGŮLÁČE HLŮČNÝČH
ČINNOSTI
S nastupujícím letním obdobím roku opět upozorňujeme
branišovské spoluobčany na platnost vyhlášky č. 4/2012 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností (plné znění k dispozici na webu
obce či na OÚ).
Vyhláška kromě jiného říká následující:



Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 6.00 hod. V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit veškeré hlučné projevy.



Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních a ostatních svátcích v době od
6.00 hod. do 22.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. stavebních strojů a zařízení, sekaček na trávu, okružních pil,
motorových pil, křovinořezů apod.

BUĎME K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNÍ!

Upozornění na třídění odpadu
Žádáme všechny občany o spolupráci a
vstřícnost při třídění odpadů v Branišově.
Je velice důležité, aby odpady byly
vhazovány do kontejnerů sešlápnuté,
či jinak zmáčknuté, a v případě, že je
kontejner plný, prosíme, nenechávejte
odpad u kontejnerů! Rozpisy svozů
tříděných odpadů jsou veřejně dostupné
na internetových stránkách a na úřední

desce obce. Prosíme, dbejte o pořádek
v naší obci!
V
případě třídění
bioodpadů,
konkrétně větví a pařezů, prosíme,
dbejte na to, aby se v tomto odpadu
nenacházela žádná železa a jiný
stavební materiál. Dochází pak
k poškozování drtících strojů. Pařezy
nechávejte zvlášť vedle větví. Děkujeme.
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Komunální odpad – termíny svozu:

 od 30. 5. do 29. 8. týdenní svoz. Dále pak v termínech 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24.
10.
 od 31. 10. opět týdenní svoz

Velkoobjemový sběr odpadů
V dubnu proběhl v obci velkoobjemový sběr
Tato služba slouží vám, našim občanům, a to
odpadů a bylo vytříděno 4,2 t odpadů + 41
pouze na odpady z domácností ve frekvenci
kus elektrozařízení. Protože nám záleží na
1x za měsíc. Služba bude fungovat ve
čistotě a vzhledu naší obce, je nyní možné
zkušebním období jednoho roku. V případě
odvážet tento typ odpadů na Sběrný dvůr
zneužívání této služby bude možnost
v Českých Budějovicích, v ulici Dolní č. p. 1
likvidace odpadů zrušena. O termínu
(Sběrný dvůr Švábův Hrádek, který je naší
zahájení budete brzy informováni.
obci blíže, nás bohužel kapacitně nemůže
přijmout).
Typ odpadů, který bude možno vyvézt na sběrný dvůr:
 Velkoobjemový
 Stavební směsně
 Beton
dopad
odpady (obsahující
 Vyřazená el. zařízení
 Papír
dřevo, plasty)
 Baterie,
 Sklo
 Čistá stavební suť
akumulátory
 Izolační materiál
 Kovy
 Zářivky, žárovky
 Pneumatiky

CO SE V OBCI DĚJE…
Jarní úklid v obci
V sobotu 28. dubna proběhl v obci tradiční jarní
úklid. Jsme rádi, že se nezapomíná na veřejnou
zeleň a společná prostranství a že se zapojujete do
těchto úklidových akcí. Společně tak přidáváte ruku
ke společnému zájmu - aby se nám v naší obci líbilo.
Děkuji všem, kteří se osobně zúčastnili, a také těm,
kterým není naše vesnice lhostejná, a pravidelně
pečují o její vzhled.

Letošní stavění májky
Poslední dubnový den byl tradičně dnem stavění májky. Velice nás těší, že se zde
pravidelně setkáváme v tak hojném počtu. Vážíme
si rovněž nemalého úsilí, které místní vynakládají
na přípravu této akce, stavění máje a samozřejmě
následném hlídání do ranních hodin . Májka byla
opět krásná a bohatě nazdobená. O doprovodný
program pro děti se postaral místní chlapec Jan
Řegenda. Hledání ztracených čarodějnic a jejich
upálení pobavilo všechny zúčastněné děti.
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S PRO SEBE I PRO RODINU ANEB CO S VOLNÝMI CHVÍLEMI…
… výhled po akcích v okolí a inspirace pro zábavu i potěšení ve volném čase:

 Draci mezi mosty. 3. ročník
závodů dračích lodí
Kdy: 16. června, 9,00 – 22,00
Kde: Sokolský ostrov, České
Budějovice

 Národní myslivecké

slavnosti 2018
Kdy: 23. června, 9,00 – 18,00
Kde: zámek Ohrada – Hluboká
nad Vltavou
Podrobný program na:
www.nzm.cz/akce/narodnimyslivecke-slavnosti

 LétoFest 2018

Kdy: 20. - 21. července
Kde: Výstaviště České Budějovice

 Večerní pohádková ZOO - Za

zvířátky, ale také do pohádky
Kdy: 4. července + 17. srpna
Kde: ZOO Hluboká nad Vltavou

 Radniční léto 2018

- pravidelné pohádky pro děti a
hudební akce
Kde: nádvoří českobudějovické
radnice
Podrobný program na: www.cbudejovice.cz/radnicni-leto



Babouci – pouťová
veselice
Kdy: 29. července
Kde: Češňovice



Pouť v Branišově
Kdy: 11. - 12. srpna

 Pouť v Dubném
Kdy: 19. srpna

 Mezinárodní agrosalon Země

živitelka, 45. ročník
Kdy: 23. - 28. 8. 2018
Kde: Výstaviště České Budějovice

PŘIPOMEŇME SI...
Vážení čtenáři, upozorňujeme, že historické okénko opisujeme z Pamětní knihy obce
Branišova, aniž bychom opravovali slova dle dnešních pravidel pravopisu. Nejedná se
tedy o chyby, ale o přesný přepis z té doby.
Rok 1928
V tomto roce byla velice mírná zima. Léto
však velmi suché. Následkem přílišného
sucha bylo též na mnohých místech
nedostatek vody. Bouře v tomto roce byly
velké, ponejvíce s hojným krupobitím.
Zdejší obec byla též částečně postižená.
Úroda dosti hojná, práce však málo. Po
žních se počali objevovat myši, které se
rozmnožily tak, že byla ohrožena
podzimní setba. Nařízena trávení, což
zdejší občané vykonali. Přesto však byly

na mnohých místech ještě ozimy a jetele
silně poškozeny.
Ani o 20 let později nebylo léto jiné, 18.
května večer v 7 hodin a 45 minut strhla
se veliká bouře nad naší obcí hrom
několikrát udeřil do elektrického vedení,
spálil pojistky rádia, v dešti začaly padati
kroupy tak, že za 18 minut bylo všude
bílo. Postiženy krupobitím byli hospodáři
Jakub Pešek na úrodě 95%, Josef Kaňka
na 90%, Matěj Jauker na 95%, Josef
Tomandl 90%, František Návara na 60%
a Josef Návara na 80%.
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