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BBRRAANNIIŠŠOOVVSSKKÉÉ  NNOOVVIINNKKYY  
                                                    č. 4/2015  

 
 
  
Vážení sousedé, 
 
po prázdninách přichází nové číslo 
našeho zpravodaje. Letošní léto bylo 
velice horké, suché, a pro všechny jistě 
mnohdy náročné. O to více nás těší, že 
jste se hojně účastnili všech akcí, které se 
v obci přes léto pořádaly a ke kterým se 
budeme v tomto vydání zpravodaje 
vracet.  
Děkujeme také za řadu vašich osobních 
hodnocení zpravodaje, jež jsou milá a těší nás. Doufáme, že budete se 
zpravodajem spokojeni i  nadále. 
Jen hezké podzimní dny přeje zastupitelstvo obce a redakce 
Branišovských novinek.  
 
 

 
 
  

  

DDnnee  22..  ssrrppnnaa  22001155  nnááss  nnááhhllee  nnaavvžžddyy  ooppuussttiillaa  bbrraanniiššoovvsskkáá  

oobbččaannkkaa,,  ppaanníí  AAlleennaa  BBaajjeerroovváá.. PPoozzůůssttaallýýmm  hhlluubbookkoouu  ssoouussttrraasstt..  

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... 
 

 v září Pavlína Dobrovská a Jana Dvořáková 50 let 
 v září Václav Hanuš 70 let 
 v říjnu Miroslav Valenta 60 let 
 v listopadu Martina Šalandová a František Mikl 50 let 

    
Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví! 
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IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU......  
 

 ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU: 
 Harmonogram odvozů komunálního odpadu září – říjen: 
 

11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 30.10. 
 

 Od listopadu opět týdenní svoz. 
  v případě, že budete mít popelnici plnou, je možné si vyžádat na 
OÚ pytel na komunální odpad zdarma  

 

ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA……  
 

 V roce 2014 zastupitelstvo rozhodlo o prodloužení vodovodní řadu k Jaukarům. V 
současné chvíli je ale projekt na slepé koleji. Firma CZ Cars, s.r.o., které v 
minulosti obec prodala sousední pozemky, nedovolí na svém pozemku ochranné 
pásmo vodovodu. Projekt jsme neodložili a dále hledáme řešení. 

 Stavební záležitosti: 
 vydáno stavební povolení na rodinný dům – pan Miroslav Janda 
 vynětí části pozemku 392/6 v bývalém vojenském areálu pana Thálera 

z lesního půdního fondu a jeho zařazení do ÚP – občanská vybavenost 
 připravujeme kolaudaci návsi 

 Dne 21. 9. 2015 v 17.00 hod se koná v sále místního pohostinství „Veřejné 
projednání územního plánu Obce Branišov.“ 

 

CCOO  SSEE  VV  OOBBCCII  DDĚĚJJEE……  
 

PPŘŘIIJJĎĎTTEE  SSII  ZZAACCVVIIČČIITT……  KKAALLAANNEETTIIKKUU!!  

Kdy: každé úterý od 18:00, začínáme 15. září 2015  

Kde: Restaurace Branišov 

Co s sebou:  podložka na cvičení (karimatka) 

    pití (možno zakoupit i v restauraci) 

    pohodlné oblečení a boty 

Cena: 30,- Kč (vstupné bude použito na akce pro děti) 

 

 

Jako již tradičně, i letos proběhně v obci DĚTSKÝ DEN.  

Sejdeme se na návsi 20. 9. 2015 v 15,00 hodin.  

Akce proběhne pouze za dobrého počasí. Těšíme se na vás! 
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FFOOTTOOOOHHLLÉÉDDNNUUTTÍÍ  ZZAA  LLEETTOOŠŠNNÍÍMM  LLÉÉTTEEMM  ……  
 
Léto nás letos velice prohřálo, teploty často převyšovaly 30°C. Radost z toho 

měly nejvíce děti, které mohly většinu času strávit u vody. Dospělí zase naplno 

využili svá posezení na zahrádkách, nejlépe u voňavého grilu. Horké dny přály 

také akcím v naší vesnici… všichni měli velkou žízeň . 

 

 

 První letní akcí 

bylo posezení 

v pískárně. Akci 

zorganizovali místní 

hasiči. Zajistili také 

občerstvení včetně 

pečeného prasete. 

A že se jim to povedlo, 

potvrzuje i rychlost, 

jakou se prase snědlo.  

 

 

 O měsíc později 

jsme slavili v naší 

vesničce pouť a 

opětovně hojná účast potvrdila, že jsme zde všichni nejen sousedé, ale i přátelé, 

kteří se rádi setkají a popovídají. Kromě toho však máme všichni něco 

společného… vždy se těšíme na vynikající prasátko upečené tak, jak to umí jen 

naši… K poslechu na návsi hrála hudba a pivo teklo proudem. Bavili se nejen 

dospěláci - i děti zůstávaly do večerních hodin.  

 

 

Zdálo by se, že je skoro 

nemožné po tomto „výkonu“ 

účastnit se druhý den tradičního 

fotbalového utkání Dolánku vs. 

Horánku. Ale opak byl pravdou, 

viděli jsme krásný fotbal 

s výsledkem 4:2 pro Dolánek. 
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Jak se říká, nejdřív práce, potom 

zábava… a tak si připomeňme, že 

místní hasiči se během léta 

zúčastnili mnoha hasičských 

soutěží, kde dokázali, že stále 

mohou konkurovat mladým 

kolegům.  

 

 

 

 

A to, že svou hasičskou práci dělají dobře a jsou 

pro nás vzorem, dokazuje funklub našich 

děvčat… 

 

Závěrem naší fotovzpomínky na léto přidáváme 

ještě poslední fotografii z práce na tvorbě 

dopadové plochy nových dětských prvků na 

návsi. Zastupitelům, kteří se rozhodli dopadovou 

plochu vytvořit vlastníma 

rukama, přišlo pomoci několik 

místních občanů a dokonce 

mezi nimi byly i děti. Velice vám 

všem děkujeme a doufáme, že 

se vám nové hrací prvky líbí. V 

rekonstrukci návse budeme 

pokračovat i nadále.  

  

SSVVAATTBBAA  VV  BBRRAANNIIŠŠOOVVĚĚ  

Svědky této radostné události jsme byli v naší 

obci 8. srpna 2015.  Den předem místní hasiči 

podle starého zvyku postavili bránu, kterou 

donesli ke vstupu do zahrady snoubenců, kde 

druhý den obřad probíhal. Srdečně gratulujeme 

novomanželům Vachtovým a přejeme do 

společného života hodně vzájemné lásky a 

tolerance.  
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TTĚĚŠŠÍÍMMEE  SSEE  DDOO  ŠŠKKOOLLYY……  aanneebb  ccoo  nnoovvééhhoo  vv  dduubbeennsskkéé  šškkoollee  
 

 

Začátek školního roku 2015/2016 se v 

Základní a Mateřské škole Dubné 

nese ve znamení změn. Zatímco žáci a 

učitelé se v létě 

věnovali 

zaslouženému 

odpočinku, ve škole 

byl čilý stavební 

ruch spojený s 

přístavbou nové 

třídy mateřské školy. 

Suché léto, které 

zpražilo okolní 

přírodu, stavbě 

naopak prospívalo, a tak může být 1. 

října tato nová třída pro 28 dětí 

slavnostně uvedena do provozu. 

Po loňských obtížích s umístěním 

branišovských dětí do dubenské školky 

již proto letos mohli být přijatí všichni 

zájemci. Náklady na stavbu ve výši 

téměř 3,5 mil. Kč jsou financovány z 

dotace Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy se spoluúčastí z rozpočtu 

obce Dubné. Dubenská škola byla 

jediná z jihočeského kraje, která tuto 

dotaci získala. 

S kapacitním nedostatkem se potýká i 

základní škola, která v letošním 

školním roce musela uvolnit svou 

poslední volnou učebnu - školní 

knihovnu – žákům šesté třídy. Tím se 

problém s nedostatkem místa vyřešil 

pouze dočasně a v současné době již 

probíhá příprava projektové 

dokumentace na přístavbu budovy 

základní školy. Cílem nákladné akce je 

vybudování nového areálu s kapacitou 

šesti nových učeben, aby mohla škola 

do budoucna poskytnout prostor pro 

dvě paralelní třídy v každém ročníku. 

Spolu s přístavbou 

nového areálu 

dojde k výstavbě 

nových šaten v 

místě stávajícího 

kolostavu a 

opětovnému 

vybudování 

školních dílen v 

místě současných 

vysloužilých šaten. 

V základní škole došlo v poslední době 

i k dalším inovacím. V minulém 

školním roce byl spuštěn elektronický 

systém ŠkolaOnline, který nahrazuje 

tradiční papírové třídní knihy a evidenci 

žáků, a který umožňuje rodičům 

sledovat docházku a klasifikaci jejich 

dětí přes internet. Moderní technika 

navíc vypomáhá ve školní jídelně při 

evidenci strávníků a během září bude 

zprovozněn „chytrý stravovací 

automat“, ze kterého budou moct žáci 

odebírat svačinu pomocí stravovacích 

čipů. Rodiče budou prostřednictvím 

internetu dobíjet kredit a současně 

budou moct vybírat, které zboží může 

být jejich dítěti automatem vydáno a 

které nikoliv. 

Modernizaci neunikla ani samotná 

výuka ve třídách. V loňském roce byla 

v rámci projektu financovaného z 

Regionálního operačního programu 

Jihozápad částkou přibližně 1,5 mil. Kč 

vybavena většina tříd ZŠ interaktivní 
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tabulí, učitelským počítačem a dalšími 

moderními pomůckami. Zbývající třídy 

by touto technologií měly být vybaveny 

nejpozději v průběhu 

příštího školního roku. 

Z důvodu zajištění 

doplňkového financování 

provozu základní a 

mateřské školy byl v 

letošním roce založen 

Nadační fond Základní 

školy a Mateřské školy 

Dubné 

(http://zsdubne.cz/nadacni-

fond/), který má za cíl 

shromažďovat finanční 

prostředky na podporu činnosti 

základní a mateřské školy. Vybrané 

příspěvky již nyní pomáhají především 

našim dětem. Ze štědrého daru 

Zemědělské společnosti Dubné byly 

pořízeny hračky do nové třídy 

mateřské školy, z dalších příspěvků, 

které již nadační fond nashromáždil, 

budou v nejbližší době pořízeny 

nákladné pomůcky pro našeho žáčka s 

pohybovým handicapem, bude 

spolufinancována výuka plavání dětí a 

žáků ZŠ a MŠ, ceny do 

soutěží, kulturní akce pro 

děti, výukové pomůcky a 

další. 

Všem, kteří dosud do 

fondu přispěli, srdečně 

děkujeme a současně 

bychom rádi oslovili další 

případné zájemce se 

žádostí o libovolný 

finanční dar, který 

pomůže zlepšit podmínky 

vzdělávání našich dětí. 

Více informací lze získat na uvedené 

webové adrese, emailu 

reditel@zsdubne.cz či na telefonním 

čísle 725 964 474 (Václav Meškan). 

 

 

 

PhDr. Václav Meškan, Ph.D. 

ředitel školy 

 
 

 

 

VELKÁ VÝZVA 

*Protože víme, že v Branišově jsou velmi šikovné děti, vyhlašujeme literární soutěž 

na téma „Proč se mi líbí život v naší vesnici“. *Nejzajímavější texty budou 

zveřejněny v našem zpravodaji a pro vítěze je připravena odměna, tak neváhejte!! 

*A stejnou výzvu tu máme i pro ty branišovské děti, které ještě perem tak dobře 

nevládnou: Nakreslete nám obrázek na téma „Moje vesnice“. Vaše výtvarná díla 

budou vystavena v „předsálí“ kanceláře paní starostky.  

*Texty můžete poslat emailem na adresu  zpravodaj@branisov.cz 

anebo - stejně jako obrázky -  přinést do kanceláře starostky 

kdykoliv v úředních hodinách. 

Termín uzávěrky obou soutěží je 20. října 2015. 
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DDĚĚTTSSKKÉÉ  OOKKÉÉNNKKOO……  
 

PÍSMENKOVÁ 

SCHOVÁVANKA 

Najdeš mezi písmenky ukrytá 

celá slova z obrázků? Jsou 

schovaná vodorovně a svisle. 

 

 

A zase to sudoku. Zvládneš ho vyluštit?? 

 
 
 
 

 

POMOZ VEVERCE 

NAJÍT CESTU 

K OŘÍŠKŮM: 
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PPŘŘIIPPOOMMEEŇŇMMEE  SSII......  
 

V tomto čísle přinášíme úryvek z Kroniky obce Branišova, tentokrát od nejstarších 

dob. Jedná se, stejně jako v minulém čísle, o přesný, neupravený přepis z naší 

kroniky. 

Rozsáhlá úrodná oblast kolem Dubného, 

byla dle známek již v širém dávnověku 

obydlena. Dúdlebané a Netolicí jež klade 

doba osídlení do 6 -7. století, měli 

spojovací stezsky vedoucí tímto krajem, pří 

níchž jednotlivé rody dále se usazovali. 

Kolem nich vzrůstali později vesnice s 

tvrzemi se svými zemany vladyky, 

poplužními a kmetcími dvory. V kraji tam 

zakládány přečetné rybníky a že byl bohat 

lesy a hojností zvěře, jakož i úrodnou 

půdou a celkem dosti bezpečen skýtal 

nečetnému tehdy obyvatelstvu hojné 

výživy. 

Hlavou a střediskem 

tohoto kraje bylo Dubné, 

kde již ve 13. věku 

připomína se farní kostel 

dekanátu Bechyňského. 

V Dubném byla též větší 

tvrz se dvorem, znichž 

pozdějším dělením vznikli tvrze dvě, jako 

obdobně v Habří. 

První historická zmínka je z roku 1263. Ač 

blízko zemských hranic, nestávalo zde 

nebezpečí v pádu nepřátelského, neboď 

jihozápad byl kryt neprostupnými tehdy 

hvozdy Šumavskými, kde vlci a medvědy 

byly velice rozšířeni. Kraj Dubenský 

vykazuje ve svém okruhu téměř všechny 

tvrze Českobudějovického. Ještě dávno 

před založením Budějovic bylo zde 

středisko celého kraje. V rúzných 

záznamech věku 12-14. shledáváme již 

vesnice Křenovice – Čejkov – Branišov – 

Třebín – Lipí – Kvítkovice – Dechtáře.  

Tvrze Dubenská i okolí byly ovládány 

vladyky povětšině četně spřízněnými a 

vlastníci tito byly i majiteli četných vsí, 

dvorců i tvrzí až Heršláku, Markvaticích, 

Hřebene, Komářice Újezdci. Spřízněni byli 

též z rody panskými. Přečetní vladykové 

zastávali též službu okolních pánů 

Rožmberků z Hradce, ze Stráže, Lva z 

Rožmberka jakož i města Budějovic. 

Mnozí vyznamenali se vzácnou chrabrostí 

ve válkách husických. Lid byl odedávna 

velice zbožný držel se stranou pod obojí a 

byl za to po katastrofě Bělohorské krutě 

potrestán. Vesnice vyloupeny, tvrze 

zbořeny majetek skonfiskován, rody 

vladycké úplně ožebračeny. Bohaté tyto 

statky koupili za babku 

jednak klášter 

Vyšebrodský, jednak 

město Budějovice. 

Stoupajícím významem 

Budějovic v 16. věku 

založením byskupství a 

kraj. úřadu 18. stol. jakož i úpadkem po 

třicetileté 7. leté válce klesl význam tohoto 

kraje čistě na basi hospodářskou. 

Osvobozením národa r. 1918 staré křivdy 

spáchané v tomto kraji nenapraveny a 

zůstává až na výjimku Čejkovic, Křenovic, 

Čekovce a menší jiné, v celku při starém. 

V kostele Dubenském, kde leží pochovaná 

většina vladyk toho kraje jest 11 

náhrobních kamenů, většinou nečitelných, 

byl objeven na klenbě presbytáře 

letopočet 1525 a na věži 1575. Snad v 

kronice fary u zemřelého spis. Karla 

Zeithamra, archívu Č. Budějovickem a j. 

bude možno získati více dát. 
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