BRANIŠOVSKÉ NOVINKY
č. 1/2019

Vážení branišovští,
s novým rokem přichází i nové číslo občasníku Branišovské
novinky. Obsahem je aktuální dění v naší obci, informace o tom, co
nás společně čeká, na co se můžeme těšit, případně na co se
musíme připravit.
V naší obci je již od loňského roku rušno. Velké stavby, jako bylo
přivedení vodovodu k samotám, nebo projekt odkanalizování obce,
jsou v mnoha ohledech pro nás všechny náročné. Obec se musí
potýkat s finanční a organizační stránkou těchto akcí, občané zase
s nepohodlím, ruchem a mnohdy také finančním zatížením, jež s sebou tyto stavby nesou.
Věřím však, že se jedná o kroky správným směrem, a případné nepříjemnosti jsme schopni
společnými silami zvládnout.
Těším se, že tento rok nebude jen pracovní, ale že si všichni najdeme chvilku na společná
setkání a kulturní akce, které se každoročně v obci konají.
Přeji nám všem spokojený rok 2019.
Petra Voborská, starostka
V nedávné době své jubileum oslavili či oslaví:
 v lednu:
Marie Hrabětová
 v únoru:
Ludmila Šedivá
Jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU...
Akce „Kanalizace a ČOV Branišov“
Ke dni 1. října 2018 došlo k předání staveniště
společnosti Branišov-VHS-SWIETELSKY. Jedná
se o sdružení dvou společností VHS Vodohospodářské Stavby, spol. s.r.o. a
Swietelsky stavební s.r.o.
Společnost Swietelsky do konce roku 2018
postavila splaškovou kanalizaci od RD č. p. 62
až na začátek „Vojenské cesty“ u hlavní silnice.

Zde se nachází šachta, která bude odvádět
dešťové vody dále do stoky a splašky do
kanalizace. Na tuto šachtu navazuje protlak
pod silnicí, který také byl vybudován již v
loňském roce.
Nyní pokračuje spol. Swietelsky podél pole
směrem k čistírně a skončí zhruba vedle nové
zástavby RD. Zde se nachází pomyslná hranice,
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na které si uvedené společnosti dělí stavbu.
Čistírnu odpadních vod tedy bude budovat
společnost VHS.
Smyslem této akce je odkanalizovat celou
obec. Projekt, podle kterého se nyní staví,
neuvažoval stávající zástavbu. Většina
rodinných domů ve stávající zástavbě se

napojí napřímo na kanalizaci, která je již
vybudována. Je však nutné dořešit místa,
která tyto možnosti nemají – západní část
obce (od RD Branišov č. p. 27 dále) a RD pod
hlavní silnicí (od RD č. p. 29 po RD. č. p. 85) a
také je nutné vyměnit rozpadlou kanalizaci na
východní části návsi.

Přivedení vodovodu do lokality „U Jankařu“
Samoty „U Jankarů“ byly vždy odkázány
na vlastní vodu ze studen. Ta však
nedosahovala kvality pitné vody a pro užití
v domácnosti ji často nebývalo dostatek.
V prvé řadě se uvažovalo o přivedení vody
od obce. V této trase však již obec nemá
žádné vlastní pozemky a nedošlo ani k
dohodě s majitelem pozemků spol. CZ
Cars, spol. s.r.o. Až díky daru
vodovodního řadu od paní Pavlicové obci

Branišov, bylo možné připojit samoty k
pitné vodě.
Obec Branišov získala na tuto akci dotaci
500.000,- Kč od Krajského úřadu
Jihočeského kraje, ale i tak zůstaly obci
náklady 555.831,- Kč + náklady na
projektovou dokumentaci a stavební
povolení.
Stavba probíhala od července 2018 a
zkolaudována byla na konci srpna.

POPLATKY PRO ROK 2019:
Zaplatit poplatky je možné v termínu od 4. 2. do 31. 3. 2019 hotově vždy v pondělí
od 16,00 do 18,00 hodin na obecním úřadu, nebo převodem na bankovní účet
110545212/0300, variabilní symbol je 2019 a č. p. Vašeho domu. V poznámce
prosím uveďte, jaké poplatky platíte (např. 4x komunál, 4x vzorkovné, 1x pes).
Poplatky je nutno uhradit nejpozději do 31. 3. 2019, po tomto
datu budou zvýšeny o 50 %.

Poplatek KO: 550,- Kč
Vzorkovné:
100,- Kč/osoba (osoba pobírající důchod stále 50,- Kč)
Poplatek za psa: 250,- Kč
 úleva - osoba pobírající důchod: 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.

Harmonogram svozu KOMUNÁLNÍHO ODPADU:
týdenní svoz do 27.3.2019 včetně, dále pak: 10.4., 24.4., 8.5., 22.5.,
5.6. a poté opět týdenní svoz – poslední 28.8. a dále pak: 11.9., 25.9.,
9.10., 23.10., 6.11. a poté opět týdenní svoz.

CENA VODNÉHO 2019
Dvousložková forma úhrady vodného je stanovena takto: Pevná složka vodného
činí 640,- Kč. Cena vodného za dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou
spotřebu 35,51 Kč za m3.
2

_________________________________________________________________

ROZPIS SVOZU ODPADU 2019:
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

PLASTY

STŘEDA
ranní směna

1x za 4 týdny
STŘEDA
dle rozpisu

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

PAPÍR

SKLO

1x za měsíc
2. PÁTEK v měsíci
dle rozpisu

1x za měsíc
1. až 2. týden
v měsíci

PLASTY
středa 1x za 4 týdny
9.1.
6.2.
6.3.
3.4.
1.5., 29.5.
26.6.
24.7.
21.8.
18.9.
16.10.
13.11.
11.12.

KOVOVÉ
OBALY
1x za měsíc

PAPÍR
2. pátek v měsíci
11.1.
8.2.
8.3.
12.4.
10.5.
14.6.
12.7.
9.8.
13.9.
11.10.
8.11.
13.12.

CO SE V OBCI DĚJE…

Hasičský ples v Branišově
Přijďte se společně pobavit, zatančit a zároveň podpořit místní
hasiče, kteří nejen reprezentují naší obec v hasičském sportu, ale
zároveň jsou pravou rukou obce a hlavním organizátorem všech
společenských akcí v naší obci.
Hasičský ples se koná 16. 2. 2019 od 20.00 hodin, k tanci a
poslechu hraje CM FOTR´S.
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dobřovolnickou zkušeností, a doplňuje:
„Tuto aktivitu většina z nás chápe jako
konkřétní pomoc klientovi, jakéhokoliv typu
– pomoc dětem, seniořům, nebo v pacientům
v nemocnicích. Ale velmi podstatná je také
fořma dobřovolnictví, a to ve vztahu
… aneb Velmi dobřa vule další
k neziskovým ořganizacím obecně, tedy
‚Tak se zase ochladilo‘, říkám si v duchu, když
pokud jedinec nabídne své znalosti,
pomáhám synkovi nasadit si na zimní čepici
dovednosti nebo schopnosti přo činnost
křálovskou kořunu. Na Tři křále se alespoň u
instituce. Manuální, ale i expeřtní přáce.
nás vždy ochladí, nebo řozpřší, a nejinak je
Například pokud jako třuhlář vyřobím
tomu i letos. Taková meteořologická
zdařma stůl, nebo jako
tříkřálová třadice. O
přávník či ekonom
to víc jsem pyšná,
nabídnu své služby
když se chlapci i
ořganizaci bez nářoku
děvčata, kteří u nás
na honořář.“
chodí
koledovat,
Eliška je jednou u
s řadostí a úsměvem
dobřovolnic,
každý
chystají, přecvičují si
týden věnuje této
koledu, dohadují se,
činnosti dvakřát nebo
kdo
bude
psát
třikřát
svůj
čas.
tříkřálové požehnání
Pomáhá dětem ze
posvěcenou křídou,
znevýhodněného
kdo
bude
mít
prostředí se školní
opálenou tvář. Zima
přípřavou. Ale nejen
– ta jim vůbec nevadí.
to, hřají spolu hřy, chodí na přocházky,
A tak díky spoustě podobných koledníčků
povídají si. Ptám se jí, přoč jako
máme za sebou jednu z největších chařitních
vysokoškolačka netřáví svůj volný čas
akcí v České řepublice, Tříkřálovou sbířku.
zábavou. „Ale přo mě to je zábava,“
Její úspěch je řok od řoku výřaznější a šiřší,
odpovídá, „tedy řekněme smysluplná
pomáhá stovkám a tisícům lidí v nouzi,
zábava. Na přvní pohled to možná vypadá,
nemocným, znevýhodněným. Málokdo si
že děti potřebují mne, ovšem je to i naopak.
však uvědomí, že je to také největší akce
Ze společných aktivit čeřpám spoustu
dobřovolnictví u nás. Křomě nesmířně
eneřgie, bez ní si už svůj život nedovedu
pomocných finančních dařů se koledováním
představit.“
nejen dospělí, ale především děti učí
Co je přo dobřovolníka nejdůležitější, na to
poskytnout svou službu dřuhému, a to
se ptám Matěje, kteřý již léta pomáhá
nezištně a s řadostí. Osvojují si základy
v domovech přo seniořy. „Asi třpělivost a
dobřovolnictví, jedné
úcta k lidem,“ říká po
z nejstařších,
ale
Branišovští koledníčci Anna
chvilce přemýšlení,
přesto u nás stále
„bez toho se člověk
Voborská, Nikola Pavlicová, Pavlína
velmi
nízce
mění ve střoj, řychle
Kaňková, Jan Regenda, Antonín
zastoupených oblastí
vyhoří.
Kdybych
v přostořu sociální
Hruška a Tomáš Pavlica letos díky
něco podobného cítil
pomoci a neziskové
vaší štědrosti vybrali 8.062,- Kč.
u sebe, musel bych
sféřy.
skončit, ale zatím se
Děkujeme.
„Dobřovolnictví
mi to díky Bohu
vidím jako budoucí
nestalo,“ dodává s úsměvem.
pilíř sociální přáce, nabývá stále více více na
V dobřovolnictví se skřývá ještě jeden
významu,“ je přesvědčena Šářka Kovářnová,
aspekt, aktivní občanství, tedy vytváření
odbornice na sociální pomoc a koořdinátořka
sociálního kapitálu a podpořa života
řozvoje sociálních služeb města České
v komunitě ve snaze zvýšit společnou kvalitu
Budějovice,
sama
s dlouholetou
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života. Stařostka malé jedné malé jihočeské
obce Hana mi vysvětluje, že u nich v obci
touto cestou vystavěli téměř celé dětské
hřiště s přostořem přo společenské akce:
„Naše obec je malá, ale opřavdu téměř všichni
se zapojili a přispěli v mezích svých možností
nejřůznějšími činnostmi, například několik
paní seniořského věku, kteřé si již netřoufly

na fyzické přáce, nabídly nekonečné
množství hodin hlídání dětí a pomoci při
školní přípřavě, když řodiče přacovali.
Skutečně nás to spojilo.“
Jak je vidno, do dobřovolnictví se může
zapojit skutečně téměř každý. Neváhejme
pomáhat.
Martina Hrušková

Pro příklady dobrovolnictví není nutné chodit daleko... Na podzim loňského roku
došlo v Branišově k požáru technické části domu č. p. 11. Díky všímavosti občanů a
jejich obětavé pomoci byl požár zjištěn dříve, než stačili obyvatelé domu zaznamenat
blížící se hrozbu. Dobrovolní hasiči provedli naprosto profesionální výkon a byli
hasičům z Českých Budějovic plnohodnotnou pravou rukou. Požár se díky všem, kteří
neváhali rychle a obětavě pomoci, nepřenesl dál na obytnou budovu a zásah tak
zachránil lidem střechu nad hlavou. O týden později se branišovští sešli a pomohli s
odklízením. Paní Honsová a členové její rodiny byli z celé této události otřeseni, ale
zároveň by chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří jim v tak těžké situaci pomohli.

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

 Dopoledne pro nejmenší

v Jihočeské vědecké knihovně
Kdy: 5. únořa, 5. března
Kde: JVK - pobočka Na
Sadech, dětské oddělení
 Za vysvědčení do ZOO
Tábor zdarma
Kdy: 1. – 3. únořa
Kde: ZOO Táboř, Větřovy 10
 Návrat dinosaurů v Českých
Budějovicích 2019
Kdy: 19. ledna - 3. března
Kde: Výstaviště ČB

 Vesmír pro mrňata

Kdy: 5. únořa v 10,00 a 7. únořa
v 16,30
Kde: Hvězdářna a Planetářium
České Budějovice

 Stezka odvahy v ČB

Kdy: 15. únořa 2019
Kde: Park Stromovka, ČB

 Tradiční výstava orchidejí,

bromélií, sukulentů, jiných
exotických rostlin a hmyzu
Kdy: 15. - 24. únořa
Kde: Jihočeské muzeum ČB

Vydává obec Branišov. V Branišově dne 31. ledna 2019, číslo 1/2019. Odpovědná redaktorka Petra
Voborská. Grafická úprava Martina Hrušková. Fotografie, obrázky: Petra Voborská, freepik.com. Kontakt:
zpravodaj@branisov.cz. Zdarma.
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