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BRANIŠOVSKÉ NOVINKY 
                           č. 2/2016 

 
 
Vážené sousedky, vážení sousedé,  
 

jak jste si jistě všimli, v posledních měsících bylo v naší obci rušno. 
Účastnili jsme se společných akcí a zároveň stihli udělat spoustu 
práce pro vylepšení a zkrášlení naší obce. 
Děkujeme všem, kterým není lhostejné dění v obci a jsou ochotni 
podat pomocnou ruku, když je potřeba. 
Očekáváme příchod letních dnů a času dovolených. Přejeme proto 

příjemně strávené chvíle a doufáme, že se v hojném počtu opět setkáme v srpnu 
na pouťovém posezení.  

Zastupitelstvo obce Branišov 
 

 
 

 

 
Oznamujeme spoluobčanům smutnou zprávu, že po 

těžké nemoci zemřel pan Jan Brož.  
Rodině upřímnou soustrast. 

 

 
 

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... 
 

 v květnu:  Libor Matys 
Petra Kovaříková 
Antonín Brož 
 

 v červnu:  Jiří Honner 
     Zdeňka Vrzalová 
     Radomír Thaler 
 
 v červenci: Benedikt Dobrovský  
      

Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví! 
 



 2 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU... 
 

Stavební  č innosti  

v Branis ove  
Během posledních dvou měsíců se obraz 
naší obce proměnil. Zásadně se změnila 
náves, kde vedle krásného rybníčka 
(opraveného v roce 2012) byla zahájena 
výstavba společensko-relaxační zóny.  
Byly pokáceny modříny, které bránily 
pohledu do vnitřku návsi, a postaven altán 
nejen pro maminky s dětmi, které si budou 
moci hrát na novém hřišti, ale také pro 
ostatní občany, kteří si chtějí jen posedět v 
příjemném prostředí a popovídat se svými sousedy, přáteli. Dále byla vysazena vegetace, 
která má nejen sehrát estetickou úlohu, ale také zajistit částečné zastínění návsi v době 
parných dnů. Pro společná adventní a vánoční setkání byl vysazen nový stromek.  
Druhou velkou změnou, která se udála, je „rozsvícení vojenské cesty“. Jsme velice hrdí, 
že se nám podařilo dokončit dlouho plánovanou výstavbu pouličního osvětlení od hlavní 
silnice až na konec vojenské cesty. Zároveň jsme při této příležitosti nechali zabudovat 
jednu pouliční lampu u hlavní silnice učenou pro budoucí přechod pro chodce v místě u 

Melenů. 
Všechny tyto investice s sebou nesou mnoho 
malých, ale často i velice náročných kroků, které 
musí zastupitelstvo plnit, než se dojde k 
vytouženému výsledku. A o to více nás výsledek 
těší.  
Po velice dlouhém procesu jsme mohli na 
zasedání zastupitelstva dne 30. května 2016 
schválit Územní plán obce Branišov. Tento krok 
byl stěžejní pro investiční záměr, na který řada z 

vás čeká - vybudování čističky odpadních vod.  
 

 

S nastupujícím teplým 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. 

SNAŽME SE BÝT K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNÍ! 
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CO SE V OBCI DĚJE…

Letošní stavění májky 
Tentokrát vyšel poslední dubnový den na sobotu a místní 
se opět setkali na tradičním místě, aby společnými silami 
postavili májku. Vydařilo se krásné počasí bez deště, a 
tak se mohlo sedět u ohně až do rána. Pohoštění zajistili 
místní hasiči.  
Kromě dospělých si tuto akci užily i děti. Janík Regenda 
připravil společné hledání ztracené čarodějnice, kterou 
před tím ukryl v lese, a po opékání špekáčků byla 
upálena. 
Než zapadlo slunce, stihlo se odehrát i fotbalové utkání 

v Pískárně, na jedné straně děvčata a na druhé chlapci. Dramatický zápas skončil 
výsledkem 3:2 pro dívky.  
Akce se vydařila, májka se uhlídala a nyní zdobí naší obec.

 

Blanskoblatecký pohár poprvé v Branišově  
Místní hasiči uspořádali v sobotu 28. května soutěž v 
požárním sportu. Poprvé u nás byla tato soutěž 
zařazena do Blanskoblateckého poháru. O vítězství 
přijelo bojovat celkem 15 družstev – 10 mužských a 5 

ženských. 
Pořadí vítězných družstev: 
Muži: 1. Dubičné A, 2. Pištín, 3. Sedlec B 
Ženy: 1. Bavorovice,  2. Krtely, 3. Jankov 
Soutěž se vydařila, naši hasiči vše skvěle organizačně zvládli. Nechybělo ani 
občerstvení s pečenou klobáskou. Všechna družstva, i ta méně úspěšná, od 
organizátorů dostala dárek.  

 
 

VÝJIMEČNÁ UDÁLOST… 
V pátek 10. června zažila naše obec výjimečnou událost, 
stavění dvou svatebních bran, a to jak u nevěsty Kateřiny 
Dobešové, tak u ženicha Martina Meleny. Svatební den začal 
novomanželům tradičně - ženy zpívaly nevěstě v komoře, dále 
proběhlo požehnání a u brány šraňkování. 
Novomanželům Melenovým přejeme hodně štěstí, lásky a 
vzájemného porozumění.   
 

Branišovská kalanetika pomohla hned dvakrát 

Od září loňského roku začaly ženy cvičit kalanetiku pod vedením zkušené lektorky 
Aleny Jedličkové, která dokázala nejen naučit jednotlivé cviky, ale zároveň 
namotivovat a dopřát cvičenkám (i cvičencům) příjemně strávenou hodinu.  

Podařilo se vybrat na vstupném 4.182,- Kč, jež jsou určeny pro 
branišovské děti. Využito již bylo 2.000,- Kč na dětské divadelní 
představení, zbylé peníze jsou určeny na dětský den, který bude 
pořádán již tradičně po skončení letních prázdnin. 
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KAPLE  U HLUCHÉ BAŠTY V BRANIŠOVĚ -  
PODĚKOVÁNÍ VŠEM POMOCNÍKŮM 
Kaple byla postavena kolem roku 1900, jako poděkování 
Bohu za uzdravení jedné z osmi Maxových dcer, rodinou 
Návarů a Maxů. Pravděpodobně byla zasvěcena Všem 
svatým, a jako součást dědictví, rodina Návarů hospodařící 
na Hluché Baště, tuto hodnotu udržovala. Nejen v době, kdy 
byly tyto hodnoty spíše přítěží, ale i dnes je jejich udržování 
náročné, a tak v r. 2014 až 2015 pomohl Grant Jihočeského 
kraje na obnovu sakrální architektury. Ten z části uhradil 
obnovu střechy, stěn, stropu a podlahy*. Již před tím jsme 
svépomocí provedli meliorace, odvlhčení stěn a průběžně 
obnovili vybavení kaple (obrazy, sošky a poličky, okna, dveře, 
klekátko, svítilna apod.) **. 
I když se nejedná o památkově chráněný objekt, byl projekt 

obnovy projednán s Národním památkovým ústavem, a snažili jsme se co nejlépe 
zachovat toto kulturní dědictví, které svým umístěním 
významně doplňuje okolí obce Branišov a nachází se na 
krásné procházce, po hrázích rybníků***, do Haklových 
Dvorů. Již více než jedno století má k této kapli přístup 
každý kolemjdoucí turista a především občané 
Branišova se zajímají, co se zde děje. Velmi nás tento 
zájem těší a jsme rádi, že se obnova díky všem 
zúčastněným, a také podpoře obce Branišov, podařila.  
Myslíme si, že stojí za to alespoň trochu to oslavit, a 
protože se jedná o křesťanskou památku nacházející se 
v Dubenské farnosti, požádali jsme též o její slavnostní vysvěcení. Už to, že byla 
postavena s obrazy Svatého Jana Nepomuckého a 14ti Svatých pomocníků v nouzi, jako 
poděkování Bohu za uzdravení, nás zavazuje tyto tradice dodržovat. Máme příslib na 
uskutečnění tohoto připomenutí někdy v létě, byť termín není ještě znám. I tak jste již nyní 
všichni zváni, a termín co nedříve oznámíme.                 
D Ě K U J E M E   V Š E M. 
             Ing. František a Marie Návarovi

            Branišov 36 
POZNÁMKY K TEXTU : 
*) Stavební práce, dle projektu Ing. K. Türka, realizovala firma Build service, maloval a natíral 
Milan Čierný, meliorace s další svépomocí s p. Maludou. 
**) na kopii obrazu malované podle reprodukce, Lubošem Novákem jsou Sv. Markéta, 
Barbora, Kateřina, svatí Erasmus, Vít, Jiří, Diviš, Eustach, Cyriak a dole Blažej, doleva pak 
Pantaleon, Kryštof, Jiljí a Achátius, reprodukci Sv. Jana Nepomuckého stačilo ošetřit, sošky 
jsou darem od Františky – ctihodné sestry a podstavce vytvořil Tomáš Proll – sochař, a svícen  
Jaroslav Effmert . Dveře zhotovil Václav Babouček, kování František Pinc a mřížování firma 
Václav Turek. 
***) Vedle kaple je rybník Návesný, ve kterém jsou ostrůvky – zbytky po tvrzi Doubíčko z 13. 
stol. Rybník byl kolem této tvrze vybudován později. 

 

SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ KAPLE SE 
KONÁ 14. 8. 2016 OD 14,00 HODIN. 
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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: 
 

 Národní myslivecké slavnosti 
 Kdy? 25.6. 
 Kde? Lovecký zámeček Hluboká 
nad Vltavou 

 Okolo Třeboně 
 Kdy? 30.6. – 3.7. 
 Kde? Třeboň – 

Zámek, Kostel sv. 
Jiljí, Divadlo J.  
K. Tyla, Radnice 

 Babouci 
 Kdy? 3.7.  
 Kde? Hosín 

 Hasičská soutěž v 
Třebíně 

 Kdy? 5.7. 
 Kde? Třebín  

 Pouť Češňovice (+ Babouci) 
 Kdy? 31.7. 
 Kde? Češňovice  

 Pouť v Branišově 
 Kdy? 13.8. - 14.8. 
 Kde? Branišov 

 Pouť v Dubném 
 Kdy? 20.8. - 21.8. 
 Kde? Dubné 

 Země živitelka – 
43. ročník 
 Kdy? 25.8. - 30.8. 
 Kde? Výstaviště České 
Budějovice 

 Den medvědů – 
zábavný program pro 
děti 
 Kdy? 30.8.  
 Kde? ZOO Hluboká 
nad Vltavou 

 Dětský den v Branišově 
 Kdy? v září, den upřesníme 
 Kde? Branišov 
 

 
 

Dovolená na cestách… 
Blíží se léto a čas dovolených. Pokud pojedete automobilem po Evropě, přikládáme 
několik důležitých informací, které se na cestách mohou hodit. 
 

 
  

Nezapomínejte na důležité bezpečnostní 
pravidlo 2 s. 
 

Pr ejeme va m na česty vydar ene  
poč así  a s ťastny  na vrat bez nehod.
  

 
Zdroj: http://www.ibesip.cz/ 

 
       

http://www.clker.com/cliparts/0/1/f/7/11949846031382769588beach_trip_ganson.svg.med.png
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PŘIPOMEŇME SI... 
 

Vážení čtenáři, upozorňujeme, že historické okénko opisujeme z Pamětní 
knihy obce Branišova z roku 1924, aniž bychom opravovali slova dle 
dnešních pravidel pravopisu. Nejedná se tedy o chyby, ale o přesný přepis z 
té doby. 
 

Před 100 lety.. 
 
Rok 1916 se vyrovnával úrodou roku 
minulému, ale bylo jasně viděti, že válka 
zanechávala za sebou znatelné stopy 
nedostatků. Komisaři navštěvovali ještě 
častěji obce svými rekvisacemi a 
nejezdili již sami jako dříve, brali 
sebou vojsko, které přicházelo o 
něco dříve a čekali na rozkaz 
pana komisaře. Šli s komisařem 
ze statku do statku, aby prohedli 
sýpky kůlny, půdy, stodoly, 
přehazovali seno slámu, vše 
kde se zdálo místo úkrytu. 
Spokojili se s každým 
množstvím obilím. Byl jim dobrý 
každý kilogram. To vše 
nasvětšovalo, že se blíží hlad, 
kterého se lidi hrozně báli. 
Počali kupovat co se dalo, Z 
města jezdili na venek prosili o 
každé vajíčko, trochu mouky 
brambor, mléka at.d.  
Venek zas kupoval cukr, sůl, látky. Báli 
se ještě horších dob. A tím poměrně 
velice stoupaly ceny všeho zboží. Ženy 
neb matky posílali na frontu balíčky svým 
vojákům věděli dobře, že tam bude ještě 
hůře. A bylo. Vždyť i u nás vojáci cizí 
národnosti, chodili po vesnicích a 
kupovali, lépe řečeno žebrali co jen se do 
úst dalo. Sám jsem byl svědkem když 
jsem byl na dovolené z fronty přišel voják 
za dveřmi klekl na kolena a modlil se aby 
snáze něco dostal. Třeba to byl maďar. 
Rekonvalestcenti i méně nemocní vojáci 
museli choditi do vesnic na kopřivy které 
trhali pro továrny na vojenské obleky.  
 

 
Ještě téhož roku byly zavedeny lístky na 
potraviny. Zemědělci směli mlýti obilí 
pouze na mlecí výkazy, které vydával 
obecní úřad. Do mlýnů jezdili již o půlnoci 
aby přišla na ně dříve řada a dostali se 
zase dříve domů což trvalo celý den. 
Mouka byla vydávána ve mlýně jen určité 

dni. Celé řady povozů stáli za 
sebou u mlýna. V tu dobu se 
cesta netrhla. Z města i 
venkova jezdili vlakem, na 
kolech pěšky, s baťohama na 
zádech aby vyprosili nějaký ten 
kilogram mouky. Na cestách 
stáli tajně kontroli aby zjistili 
nevezeli někdo mouku bez 
výkazu nebo více. Proto lidé 
jezdili raději lesem nebo polní 
cestou aby nebyli viděny. Do 
vlaků se lid hrnul s rancemi 
brambor, zelím moukou, ale 
běda když tam přišla kontrola 
nikdo se pak nechtěl znát k 
svému melouchu neboť věděl 

co by to stálo. A co se stalo. Nejbližší 
zastávce kontrola vše zabavila a lidé šli 
domů s holými rukama. A ještě byli rádi 
že nedostali pokutu Ve městě nebylo 
jinak u obchodů stáli od raných hodin 
fronty na zboží po celé dny. Takovéto 
radosti měli naši doma.  
Odvody dne 29 dubna 1916. byl odveden 
Matěj Jauker a narukoval 11 května 
1916. 

 
 
 
 
 

Vydává obec Branišov. V Branišově dne 20. června 2016, číslo 2/2016. Odpovědná redaktorka Petra 
Voborská. Grafická úprava Martina Hrušková. Fotografie, obrázky: Petra Voborská, clker.com, pokud není 
uvedeno jinak. Kontakt: zpravodaj@branisov.cz. Zdarma. 
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