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BRANIŠOVSKÉ NOVINKY 
                           č. 2/2019 

 
 
Sousedé a sousedky, vážení spoluobčané, 
přinášíme vám letní číslo občasníku Branišovské novinky. První vydání vyšlo v únoru roku 
2015. Musím se přiznat, že jsme měly (myšleno redaktorky a v té době 
úřadující paní starostka) o vydávání tohoto zpravodaje různé představy a 
díky pozitivním ohlasům pociťovaly radost z jeho zpracovávání. Na 
počátku tohoto roku vzešla diskuse na zasedání zastupitelstva, zda-li je 
zpravodaj obsahově v pořádku, zda-li vychází pravidelně, náklady na 
vydání nejsou příliš vysoké a zda-li o něj lidé vůbec stojí… Osobně jsem 
dospěla k názoru (i díky petici některých z vás), že budeme pokračovat tak, 
jak jsme začaly a jak jste zvyklí. Pokud si ale nepřejete, abychom vám zpravodaj posílali, 
prosím, dejte nám to vědět, osobně, poštou, nebo e-mailem na zpravodaj@branisov.cz a 
my vám ho do vašich schránek vkládat nebudeme. 
Dnešní vydání zpravodaje je pozvánkou na blížící se oslavu poutě, přináší aktuální 
informace z obecního úřadu a informuje o dění kolem nás. 

Přeji vám pěkné počtení a příjemně prožitý zbytek letním dnů. 
Petra Voborská 

 

Ví tá me nove ho obč á nká! 
S velikou rádostí oznámujeme nárození nového 
bránišovského občánká Mičhálká Melenu, který přišel ná 
svět 14. květná 2019. Rodičům Kátče á Mártinovi 
grátulujeme á přejeme hodně štěstí á rádostí s miminkem. 

 

 
 

Jubilanti letošního jara a léta: 
Duben:  

Čížek Járomír 
Čížková Renátá 
Holá Márie 
Krátošková Háná 
Návárá Jiří 
Nohávová Jiřiná 

Květen: 
Fárkáčová Věrá 
Káňková Blážená 
Turková Háná 

 
Červen: 

Csóková Rádováná 
Kovářík Petr 

Červeneč: 
Škopek Vlástimil 
Wildmánn Zdeněk  

Srpen: 
Kováříková Jáná 
Šálándá Jiří 

 
Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 
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PR IPOMI NÁ ME OBC ÁNŮ M NŮTNOST DODRZ OVÁ NI  
NOC NI HO KLIDŮ Á RESPEKTOVÁ NI  REGŮLÁCE 

HLŮC NÝ CH C INNOSTI  
Vážení spoluobčané, nezapomínejme 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!______________________ 

Ná áutobusové zástávče byl vyvěšen lísteček s informáčí, že se v obci pohybuje 
člověk, který ubližuje kočkám. Vzhledem k tomu, že se ve stejné době 
vrátilá májitelče kočká zráněná, prosíme, buďte obezřetní, a v přípádě, 
že budete svědkem něčeho podezřelého, prosím, kontáktuje obeční 
úřád, přípádně Poličii ČR.  
 
 
 
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU...

Likvidace odpadů v obci
Z našich domácností produkujeme velké množství 

odpadů a chtěli bychom vás požádat o správnou 

likvidaci. 

Odpad z domácnosti je potřeba třídit. 

Do černých domovních popelnic se 

vkládá již vytříděný odpad. Plasty, 

papíry, sklo prosím likvidujte do 

kontejnerů k tomu připravených. 

Sběrná místa budou v nebližší době 

posílena o 3 kontejnery – 2 na papír a 

1 na plasty. Je však zapotřebí odpad 

sešlapávat. Do kontejnerů se tak vejde mnohem 

větší množství odpadů a my se pak nemusíme 

dívat na nepořádek, který kolem přeplněných 

kontejnerů vzniká.  

Dále je možné likvidovat plechovky a jedlé tuky (v 

PET lahvích) na sběrném místě na návsi. 

Bio odpady je možné vozit do přistaveného 

kontejneru v pískárně. Větve a kořeny do 

kontejneru nepatří. Ty můžete 

nechat na vedlejší hromadě.  

Někteří z vás využili možnosti 

v letošním roce (stejně jako v roce 

2017) získat 1000l kompostér. Na 

tyto kompostéry získala MAS Blanský 

les – Netolicko dotaci s podmínkou, 

že občanům jdou tyto kompostéry 

zcela zdarma a zbývající podíl po 

přijetí dotace hradí obec. Jsme rádi, že 

kompostování fandíte a kompostéry využíváte. 

Rovněž vás informujeme o novince, od příštího 

roku dojde ke sjednocení svozů odpadů – veškeré 

odpady (komunál a tříděné odpady) budou 

celoročně sváženy 1x za 14 dní. 
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Postup práčí  ná stávbe  C OV
Stavba čistírny odpadních vod se chýlí ke 

svému závěru. Stavební práce postupují 

dle harmonogramu. Pro vás však největší 

starosti teprve přicházejí. Po vstupu 

čistírny do zkušebního provozu se všichni 

z nás budou muset připojit na přímo na 

kanalizaci. 

V některých lokalitách však před 

připojením musíme dořešit nedostatky, na 

které se přišlo během stavby čistírny: 

• Na východní straně návsi je původní 

kanalizace ve špatném stavu a zcela 

nevyhovující pro připojování RD. Jsme 

proto nuceni v této lokalitě 

zrekonstruovat kanalizační řad. 

Jednotliví vlastníci domů v této lokalitě 

budou kontaktováni pro určení uložení 

přípojek. Předpokládaný termín realizace 

je v září 2019. 

• Druhá lokalita je pod hlavní silnicí na 

severovýchodním okraji obce. Zde je 

potřebné dostavět kanalizační řad pro 7 

rodinných domů, které by se jinak musely 

připojovat pod hlavní silnici.  

 

Připomínáme, že: 

~ připojit byste se měli v místě současného připojení vašeho přepadu z jímky či domovní 

čistírny, a to napřímo z výusti vašeho domu (tzn. odpojit dům od současného způsobu 

likvidace a vést odpady přímo do kanalizačního řadu) 

~ v případě nové trasy připojení je nutné informovat obecní úřad 

~ pokud vyvstanou pochybnosti ohledně vašeho připojení, neváhejte nás kontaktovat 

_______________________________________________________________________ 

 
Obeční  u r ád v nove m 
Místnost obečního úřádu se proměnilá, stárý 
nábytek vystřídál nový. Celému úřádu dodál 

nábytek z truhlářské dílny páná 
Jáčhymá z Třebíná modernější 
vzhled á nutno říči, náplnil i 
požádávky směrniče GDPR. 
 
Pořízení nábytku je podpořeno 

z rozpočtu Jihočeského kraje 
dotací ve výši 25.000,- Kč. 
Celková cena investice je 

48.650,- Kč. 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
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CO SE V OBCI DĚJE…

 

Má jká 2019 
 

Jární trádiče vrčholí posledním dnem v 

dubnu, kdy se stáví májká. Ákče pro 

všečhny věkové kátegorie se jáko 

káždoročně vydářilá á všičhni si užili 

společnou zábávu. Tuto společnou 

zábávu včetně občerstvení zájišťují 

hásiči á zá to jim pátří velké poděkování. 

 

  
Bránis ovske  de ti 
 

Děti – naše pýcha a budoucí generace 

každoročně odvádí v obci velkou práci. A 

branišovské děti jsou opravdu aktivní. Stalo 

se již tradicí, že v mrazivé lednové neděli 

vcházejí do ulic s Tříkrálovým požehnáním 

a vybírají příspěvky do dobročinné sbírky.  

 

Na jaře, kdy ještě nebývá počasí úplně 

příznivé, holky vítají přicházející jaro a 

loučí se se zimou svou básničkou 

průvodem celou vsí.  

Po nich následují kluci, kteří udržují 

tradici řehtáním - je odvozené z liturgie 

pašijového týdne, kdy v kostelích 

umlknou zvony, „odletí do Říma“, a jejich 

zvuk nahradí hrkání. Na Bílou sobotu projdou ves s koledou.  
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Mnoho našich dětí reprezentuje naši obec celoročně, nejen výbornými výsledky ve 

škole, ale také svými aktivitami po škole – 

dosahují výborných výsledků ve sportu, v 

tanci, zpěvu či se účastní různých soutěží 

(např. v cukrářském umění). Jsme na vás 

všechny velice hrdí a redakce 

Branišovských novinek by byla velice ráda, 

pokud 

byste se 

svými 

úspěchy 

podělili i s 

naším 

zpravodajem. Prosím o zaslání bližších informací vč. 

fotografií na e-mail zpravodaj@branisov.cz. 

Takovou malou odměnou pro naše děti jsou dětské dny 

pořádané obecním úřadem a místním spolkem hasičů. 

Naposledy jsme si společně pohráli při příležitosti vítání 

léta.  

V současné chvíli pro vás připravujeme další společnou akci – pohádkovou náves. 
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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: 
 

 Promítání pohádky Mikulášovy 
patálie 
Kdy: 1. 8. od 21,15 
Kde: Lheničké náměstí 

 Babouci  
Kdy: 10. 8. od 16,30 
Kde: Němčiče 

 Svět kostiček Lego  
Kdy: do 8. 9. 
Kde: Jihočeské muzeum 
České Budějoviče 

 Divadelní hra Přistání na měsíci 
Kdy: 9. 8 a 16. 8. od 20,00 
Kde: Záhorčiče 

 ReuterRun (cca 13 km krosový 
běh)  

Kdy: 10. 8. od 11,00 
Kde: Boršov nád Vltavou 

 Dostihy u zámku 
Kratochvíle 
Kdy: 11. 8. od 13,00  
 Kde: Netolice  

 Večerní pohádková ZOO  
Kdy: 23. 8. od 19,00 
Kde: ZOO Hluboká nád Vltávou 

 Mezinárodní agrosalon Země 
živitelka 
Kdy: 22. - 27. 8. 
Kde: Výstáviště České Budějoviče 

 
 

 Vzhledem k poutnímu náládění tohoto zprávodáje předkládáme tip ná výlet z blízkého 
okolí: Římovská křížová cesta 
Záčátek: Římov, u stárého fotbálového hřiště 
Délká: ččá 6 km 
Římovská pášijová čestá je oproti běžným křížovým čestám 
rozšířená ná 25 zástávení, které v 
krájině vznikály již od roku 1658. Její 
výjimečnost tkví nejen v rozmánitosti 
bárokníčh kápliček, ále táké v jejičh 
jedinečném zákotvení do přírody.  
Křížová čestá tvoří učelený okruh, který 
vás ná konči opět vrátí do Římová. První 
zastavením – krásná osmiboká káple, 

která je zástřešená kupolí - záčhyčuje loučení Kristá s Pánnou 
Márií. Velmi zájímávé jsou táké nápř. sočhy „ná hoře Olivetské“.  
Cestá není niják fyzičky náročná á určitě stojí k vidění.   
 

  
  

https://www.fotoanderle.cz/blog/pasijova-cesta-v-rimove-54.html  
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