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BRANIŠOVSKÉ NOVINKY 
                           č. 3/2016 

 
 
Vážené sousedky, vážení sousedé,  

 
s podzimním větříkem přilétá do vašich schránek i nové číslo 
zpravodaje Branišovské novinky. Věříme, že vám již osmé vydání 
našeho občasníku opět přinese mnoho důležitých informací a 
stane se zároveň příjemným společníkem nejen v čase 

podzimních plískanic. 
Zastupitelstvo obce Branišov 

 

 
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU... 
 

Třídění odpadů v obci, svoz komunálního odpadu 
Zájem o třídění odpadů v naší obci 

roste, často se však setkáváme s 

plnými kontejnery. Rozšíříme proto 

jejich množství o jeden žlutý 

kontejner na plasty a jeden modrý 

na papír. Upozorňujeme také, že ne 

vždy je odpad správně do kontejnerů 

vkládán, čímž se snižuje jejich 

kapacita a následně vzniká nepořádek 

v jejich okolí. Žádáme vás tedy o 

udržování pořádku kolem kontejnerů a 

správné skládání a zmačkání odpadů. 

Přispějete tím mimo jiné i k pěknému 

vzhledu naší obce.

 
Komunální odpad je nyní svážen v intervalu jedenkrát za čtrnáct dní, k 

týdennímu svozu se opět vrátíme 2.11.2016. 

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... 
 

 v září:  Jaroslava Šestauberová 
Blanka Bendová 

 v říjnu:   František Lošek 
    Irena Miklová 
    Blanka Návarová 

 v listopadu: František Brož 
    Jan Kaňka 
 

Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví! 
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Kompostéry do Branišova 

Obec Branišov využila možnost nákupu kompostérů prostřednictvím 

dotačního programu. Tyto kompostéry si budou moci občané pronajmout a 

následně i odkoupit za výhodnou cenu. Bližší informace budou známy po 

skončení výběrového řízení na dodavatele kompostérů. 

 

Revize kotle na tuhá paliva  
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 je 

každý majitel spalovacího zdroje na 

pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 

až 300 kW včetně (sloužící jako zdroj 

tepla pro teplovodní soustavu) povinen 

provádět jednou za dva roky kontrolu 

technického stavu a provozu tohoto 

zdroje. Podle §41 musí první kontrola 

proběhnout nejpozději do 

31.12.2016.  

Revizi je oprávněn provést kontrolor, 

který je proškolen výrobcem a je 

držitelem oprávnění k instalaci, 

provozu a údržbě. Seznam kontrolorů 

je k dispozici u každého výrobce 

vašeho kotle.  

POZOR: Revize se týká všech kotlů, i těch, které byly instalovány v roce 2016. 

 

CO SE V OBCI DĚJE…

Ohlédnutí za letním děním v naší obci  
Letošní léto bylo oproti loňskému více propršené a ne vždy se tak 
naplánovaná dovolená vydařila podle představ. To však neplatilo o 
pouťovém víkendu, kdy bylo počasí jak na objednávku. Těšili jsme 
se na pouťové setkání na návsi i o to více, že místní restaurace byla 
uzavřená. Hojná účast občanů o pouti však ukázala, že jsme hlavně 
přátelé a těšíme se na společná setkání. Velké poděkování patří 
hasičům, kteří připravili posezení a upekli prase, ale i novému 
provozovateli místní restaurace Milanu Koptákovi. Děkujeme také 
všem místním, kteří i bez pozvané hudební produkce vytvořili 
výbornou atmosféru, a to v 
čele s Jiřím Dobešem, jenž 
se ujal harmoniky a potěšil 

tak všechny přítomné. O tom, že jsme se dobře bavili, 
svědčí i konec posezení až v brzkých ranních 
hodinách.  
Nejsme žádná „béčka“ a druhý den jsme se opět sešli 
na hřišti s cílem zahrát si i fandit tradičnímu utkání 
mezi Dolánkem a Horánkem. Oba týmy bojovaly 
v plném nasazení až do konce. Dolánek v modrých 
dresech nakonec uhrál krásnou výhru 7:5.  

 
ZNOVUVYSVĚCENÍ KAPLIČKY U HLUCHÉ BAŠTY 
Před více než sto lety byla kaple postavena a vysvěcena. Běžnou údržbou a opravami 

se již nedal zajistit původní stav, a proto jsme zvolili její kompletní obnovu. Máme radost, 

že se nám podařilo zachovat toto kulturní dědictví dalším generacím. To představuje 

nejen samotná kaplička, ale patří sem i připomenutí odkazu našich předků. To se, Bohu 
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dík, povedlo o poutní neděli 14. srpna 2016, když ve 14 hodin proběhlo slavnostní 

znovuvysvěcení obnovené kaple, při té příležitosti 

sloužil mši svatou kněz Dubenské farnosti, prof. Dr. 

Martin Weis. Na klávesy hrál varhaník František 

Hronek, zpěvem doprovázela a na příčnou flétnu hrála 

Martina Kaňková. Poděkování si také zaslouží za 

pomoc s přípravou paní Bendová, rodina Kaňků a 

Raků, nájemníci z Bašty, Branišovští hasiči, ženy, 

které napekly cukroví, za květinovou výzdobu a další. 

Tato akce se líbila nejen potomkům Františka Maxy, 

který kapli v roce 1900 postavil, ale také dalším 

zúčastněným, kteří si zde zazpívali a projevili přání, 

aby se znovu stala každoroční tradicí.  Zavazuje nás 

k tomu velká účast, podle slov paní starostky Ing. Evy 

Návarové přišlo 120 lidí. Přispělo k tomu slunečné 

počasí, ale též zájem lidí se zde potkat, zavzpomínat 

si, vidět obnovenou kapli a zúčastnit 

se mše svaté. Při mši jsme slyšeli 

nejen pěknou hudbu či píseň, ale také 

výzvu, abychom si pomáhali a 

přinášeli oběti pro druhé, tak jako 

Maxa, který postavením kaple tuto 

tradici zahájil, dále také, aby se v 

tradici pokračovalo. 

Ano, obnova kaple je prospěšná, 

obnovil se pěkný objekt, ale ještě více 

nás potěšil zájem lidí o kulturní sbližování, kterému kaple též pomáhá. 

S pokorou a potěšením manželé Návarovi 
*Autorem fotografií je Ing. František Návara, Mokré 

 

 

Tradiční dětský den tentokrát trochu 
netradičně 
V neděli 18. září se v Branišově uskutečnil tradiční 

každoroční dětský den. Na své přišly nejen děti, ale i 

dospělí. Hlavním 

programem totiž 

byla přehlídka 

dravých ptáků. 

Sokolník s sebou přivezl několik druhů dravců a sov. 

Nesmírně poutavě a pro děti srozumitelně seznámil 

obecenstvo s jednotlivými druhy ptáků a předvedl 

jejich typické znaky pro rozeznání v přírodě. 

Zajímavá a poučná byla ukázka přirozeného chování dravců. Nikdo z přítomných jistě 

neočekával, že se jim orel bude procházet kolem nohou či létat velice těsně nad hlavou.  



 4 

Děvčata i chlapce zaujala ukázka způsobu lovu dravců a metody výcviku, které se úzce 

podobají přirozenému lovu.  

Po skončení produkce dravého ptactva si děti v dalších 

soutěžích vyzkoušely znalosti české přírody či „lov“ 

divokého prasete. Závěr branišovského dětského dne 

již tradičně patřil opékání špekáčků. 

Děkujeme všem, kteří se na organizaci každoročního 
dětského dne pravidelně podílejí. 

 

 Otevírací doba Branišovské 

hospody: 

ST: 17,00 – 22,00 

ČT: 17,00 – 22,00 

PÁ: 16,00 – 22,00 

SO: 16,00 – 22,00 

V pátek 28. října 2016 zveme 

na posezení při živé hudbě! 

 
 

Nezapomeňme, že 

poslední neděli 

v říjnu, tedy 30. 10. 2016 

dochází k návratu na zimní čas, 
kdy si hodiny ve 3:00 vrací zpět 

na 2:00.  

 

 

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: 
 
 

 Výlov rybníka Nuzov 
Kdy? 26.10. 

 Divadelní prohlídka 
Budějovického Budvaru 
Kdy? 26.10. od 19:30 

 Výlov rybníka Dehtář 
Kdy? 31.10.-3.11. 

 Strašidelná ZOO (ZOO Ohrada 
Hluboká nad Vltavou) 
Kdy? 5.11. 14:00-18:00 

 Peklománie Borovany (areál 
kláštera Borovany) 
Kdy? 17.-19.11., 25.-26.11  

 Vánoce s Helenou (vánoční 
koncert Heleny Vondráčkové v 
Metropolu) 
Kdy? 20.11.    
 

 

 Dobrá hodinka (předvánoční 
program pro seniory v DK Slavie) 
Kdy? 24.11.    

 Zahájení adventních trhů na 
Náměstí Přemysla Otakara II. 
Kdy? 25.11. 

 Rozsvícení vánočního stromu 
na Náměstí Přemysla Otakara II. 
Kdy? 26.11.  

 Jihočeská dechovka Babouci v 
Dubném (pořádáno honebním 
společenstvem) 
Kdy? 26.11.  

 Společné přivítání adventního 
času v Branišově 
Kdy? 27.11
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DĚTSKÉ OKÉNKO… JAK VYROBIT DRAKA 
 

Máloco je pro podzimní radovánky tak typické jako 
pouštění draka. A málokterý drak je tak úžasný jako ten, 
kterého si vyrobíš sám nebo s pomocí rodičů. Přinášíme 
jednoduchý návod, jak na to. 
Připrav si… 

* lehké dřevěné laťky, jednu delší, jednu kratší, podle 
toho, jak velkého draka chceš vyrobit 

* hedvábný papír 

* krepový papír + mašličky 

* provázek 

* lepidlo, nůžky  

* fixy, pastelky, vodovky  
  
 
 
Jak postupovat… 

1. Nachystejte laťky, Na obou koncích každé laťky si udělejte zářezy pro 
provázek. Laťky spojte provázkem. Spoj by měl být ve dvou třetinách 
delší laťky a v polovině kratší laťky. 
 
2. Potom natáhněte provázek po obvodu 

konstrukce – tím celou konstrukci zpevníte. 
 
 
3. Hotovou konstrukci položte na hedvábný papír a obkreslete na něj 

obrys draka, tak aby byl cca o 2 cm z každé strany větší. Poté obrys draka vystřihněte a u 
každého rohu vystřihněte malé „véčko“. 

 
4. Ještě než budete přidělávat papír na konstrukci, 
ozdobte draka podle svých představ. Na hedvábný papír 
můžete normálně kreslit či malovat – jen dejte pozor, 
protože papír je tenký, aby se vám neprotrhl. Konstrukci 
draka přiložte na papír – na tu čistou stranu. Přebývající 
část papíru přehněte přes provázek a přilepte lepidlem. 

5. Po zaschnutí lepidla otočte draka pomalovanou stranou k sobě a připravte si 2 provázky – 
opět jeden delší a druhý kratší – provázky musí přesahovat délku dřevěných latěk. Kratší 
provázek přivažte k oběma koncům kratší laťky (po lícové straně draka) a totéž udělejte i s 
delším provázkem. Jednou rukou chyťte oba provázky – najdete tak bod, ve kterém se 
překrývají. V tomto bodě provázky spojte a přidělejte k němu vodicí provázek namotaný na 
cívce či klacíku. 

6. Přidělejte ocas, který jste vyrobili s pomocí provázku, krepového papíru a mašliček. Ocas 
nesmí být moc těžký, měl by být dvaapůlkrát delší než drak. 
 
Přejeme příznivý vítr! 

S použitím www.skolnisvet.cz 

http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/drak1.png
http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/drak2.png
http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/drak4.bmp
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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, jehož původní podobu v našem zpravodaji respektujeme. 
 

Vzpomínky kronikáře 
Jakuba Peška… 
„Rok 1929 byl úrodou normální, počasí 

sloužila zemědělství dobře. Slunce svítilo 

každý den až skoro do vánoc. Na 

Sylvestra začal padat sníh, padal dny i 

noci. Napadlo ho asi 70 cm. Pak začalo 

mrznout, mrazi se každým dnem 

stupňovali, že Č. Budějovice hlásili z 

meter. stanice, že bylo naměřeno po 

několika dnů 42 °C mrazů. Té doby jsem 

hájil zvěř majiteli honitby panu Janu 

Švejdovi z Čes. Budějovic. Denně jsem 

krmil zvěř jak na poli, tak i v lese. Neboť 

zvěř byla tak vyhládlá, že zajíci, bažanti, 

koroptve, vrány byly celé dny ve dvorech 

pod kůlnami. Byly tak zmrzlé, že sotva 

běhali. Na zahradách ve dvoře na poli se 

nacházeli úplně zmrzlé. Byly tak hubené 

samá kost a  kůže. Samotnému choditi 

nebylo možné neboť byla obava, že se již 

domu nevrátím, proto 

jsem si bral sebou Jos. 

Míku jako pomocníka, 

mnohokráte jsme jeden 

druhého tahali ze sněhu 

pokud sníh nedržel. 

Chodili jsme za sebou, 

jeden prošlapoval cestu 

a druhý šel za ním v jeho 

šlápějích. Běda šlápl-li někdo z nás do 

nějaké stočky, hned jsme  

byli po pás ve sněhu. Vylézti nebylo 

samotnému možné, tlumok s krmením 

nebo otepí sena na zádech.  

Les byl krásný. Houštiny se proměnily 

v pohádku, byly to samé homole cukru. 

Sníh zapadal mezi větve a sceloval 

smrčky v jeden krápník, tak, že žádná 

větve ani chvoj nebyla viděti. Taková 

cesta ke krmelci v lese trvala hrozně 

dlouho, neboť sme šli krok za krokem. U 

krmelce každý den jsme našli dva až čtyři 

zajíce mrtvé Po uhynulých bažantů a 

koroptví v poli jsme našli jenom křídla a 

nohy, ostatní tělo strávili hejna vran. I 

živé koroptve napadali a roztrhali. Mnoho 

bažantů se zabilo i koroptví o zeď stodol 

a štíty zvláště byl-li vyplašené.  

Ovocné stromy byli pomrzlé na 90%. 

Zima trvala až do konce masopustu.  

Masopustní zábavy jsme odbývali jenom 

vesní, neboť nikdo se neodvážil do druhé 

vesnice jíti. V sále se topilo ve dvojích 

kamnách když se 

netančilo byly kamna 

obklopený námi. Ráno 

když muzikanti se 

vypravyli na cestu domu 

jen vyšli kousek cesty 

museli se vrátit měli 

omrzlé nosi. Po silnici 

nebylo viděti celý den 

nikoho pro hrozné mrazi. Ani pamětníka 

nebylo.“  

 

 
Vydává obec Branišov. V Branišově dne 18. října 2016, číslo 3/2016. 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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