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BRANIŠOVSKÉ NOVINKY 
                           č. 2/2017 

 
 

 
Vážení spoluobčané, 
přinášíme vám nové vydání vašeho oblíbeného zpravodaje. Jednou ze 
současných hlavních novinek je změna obsazení funkce starosty a 
místostarosty. Blíže se této problematice věnujeme ve článku „Novinky ze 
Zastupitelstva obce“ na straně 2. 
Do funkce starostky nastupuji s velkým respektem. Ač jsem se 
vždy o dění v obci aktivně zajímala, je toho mnoho, s čím se 
musím seznámit. Zastupitelstvo pokračuje ve stejném 
složení, pouze s jiným rozložením sil. Doufám, že budete s naší prací spokojeni a 
budete nám i nadále sdělovat vaše připomínky i návrhy, které jsou vždy důležité. 

Petra Voborská 
starostka 

 

Společný jarní úklid 
Na počátku dubna jsme se opět společně pustili do jarního úklidu obce. Velice nás těší 
zájem z řad občanů. Děkujeme nejen hasičům, kteří tradičně vyčistili vodovodní šoupata a 
starají se o sečení návsi, ale také všem občanům, pravidelně pečujícím o čistotu kolem 

svých domovů, jenž se, pokud mohou, účastní 
také společných brigád. Obec se touto akcí opět 
připojila k jistě chvályhodné celostátní iniciativě 
Ukliďme svět, ukliďme Česko.  
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU... 
 

Novinky ze Zastupitelstva obce – slovo starostky 
 V nedávné době prošla obec velkými 
změnami, dotýkajícími se dosavadního 
obsazení Zastupitelstva, Ing. Mášl se 8. 12. 
2016 vzdal svého mandátu zastupitele. Na 
jeho místo byli osloveni náhradníci dle 
pořadí výsledků voleb z roku 2014. První 
náhradník, pan Šedivý, odmítl mandát z 
důvodu pracovního zaneprázdnění, druhá 
náhradnice, paní Nohavová, mandát přijala. 
 Začátkem roku 2017 oznámila 
Zastupitelstvu svou plánovanou rezignaci z 
funkce starostky paní Ing. Návarová, a to ze 
zdravotních důvodů. Poradit si s nastalou 
situací bylo nelehkým úkolem pro celé 
Zastupitelstvo, paní Ing. Návarová se 
nesmírně pečlivě starala o chod obce a 
nechala za sebou velký kus práce. Zároveň 
jsme ovšem cítili povinnost postavit se 
problému čelem. Na zasedání Zastupitelstva 

dne 20. 4. 2017 jsem byla zvolena do funkce 
starostky a paní Ing. Návarová se stala 
místostarostkou. Paní Nohavová převzala 
funkci vedoucí finančního výboru. 
 V nejbližší době nás čeká hodně úkolů, 
získali jsme stavební povolení na 
vybudování čističky odpadních vod a 
kanalizace. Ministerstvo zemědělství ČR 
uveřejnilo výzvu na poskytnutí dotace, o 
kterou se budeme ucházet. Bohužel však 
tuto dotaci nelze čerpat na prodloužení 
vodovodu k Jaukarům, tato stavba 
nesplňuje dotační podmínky. 
 Přeji nám všem, abychom nepocítili 
změny, které nastaly na obecním úřadu, 
negativně a aby se nám vzájemně i nadále 
dobře spolupracovalo.  

Petra Voborská

 

 

CO SE V OBCI DĚJE…
 

Jarní  ohle dnutí  … 
Připomeňme si krátce události v naší obci na přelomu letošní zimy a jara.  

 

Veselé hasičské plesání s opravdu bohatou tombolou 

jsme si užili už na konci letošního února.  

 

O Velikonocích, a to i přesto, že připadly až do poloviny 

dubna, jsme se moc neohřáli. Jak je vidět z fotografií, 

dívky měly při tradičním vynášení smrtky slunečno, 

chlapci dva týdny poté museli obléct teplé bundy. Kromě 

obvyklé 

sobotní 

pomlázky 

pravidelně 

několikrát 

denně svými řehtačkami „zastoupili“ zvony, 

které podle legendy na Zelený čtvrtek 

odletěly do Říma. Jsme rádi, že se v naší 
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obci daří udržovat staré tradice a předávat je i nejmladším generacím. 

 

V příštím roce připadají velikonoční svátky 

na počátek dubna, neděli velikonoční 

budeme slavit 1. dubna 2018.  

 

Zdobení a stavění Máje poslední 

dubnový den je v obci starou a 

uznávanou tradicí, do které se pod 

vedením branišovských hasičů  ochotně 

zapojují mladí i starší občané. 

Nechybělo ani obvyklé posezení u ohně 

v duchu obvyklého pálení čarodějnic, 

které si asi nejvíce užívají děti.  

 

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: 
 

 Budějovický Majáles 2017 
Kdy: 22. – 26. května 
Kde: Podrobnosti o bohatém 
kulturním programu naleznete na: 
http://budejovickymajales.cz/ 
 

 Muzejní noc 2017 
Kdy: 25. května, 17,00 
- 22,00 
Kde: tvrz Žumberk, 
vstup zdarma 
 

 Dětský den v Českých 
Budějovicích „Na 
divokém západě“ 
Kdy: 1. června od 14,00 
Kde: Sokolský ostrov (u Sportovní 
haly) 
 

 Hasičská soutěž v Branišově 
Kdy: 3. června, 13,00 
 

 Pouť v Čejkovicích 
Kdy: 4. června 

 - k poslechu hraje kapela Babouci 

 Slavnosti pětilisté růže 
Kdy: 16. - 18. června 

Kde: Český Krumlov 

www.slavnostipetilisteruze.eu 
 

 Májová obloha 
Kdy: celý květen - pro rodiny s 
dětmi od 5ti let každý čtvrtek 
v 16,30, pro ostatní každé úterý 
ve 20,00 
Kde: Planetárium České 
Budějovice 

 

 Cipískoviště 2017 - Obří pískové 
sochy + mnoho dalších kulturních a 
sportovních aktivit pro děti i dospělé 
Kdy: 12. - 14. května  
Kde: Písek, centrum 
www.cipiskoviste.cz 

http://budejovickymajales.cz/
http://www.cipiskoviste.cz/
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Z HISTORIE BRANIŠOVSKÝCH USEDLOSTÍ… 
 
V tomto čísle přicházíme poprvé s novou rubrikou mapující historii branišovských domů, 
která se u vás jistě setká se stejně pozitivním ohlasem, jako předcházející opisy z naší 
obecní kroniky.  
 
Dům čp. 1 stojí v severním rohu 
branišovské návsi. Jeho současní 
majitelé jsou manželé Anna a Jiří 
Návarovi. První zmínky o statku čp. 1 
jsou zapsány v Pamětní knize obce 
Branišova: ,,Dle vyprávění Františka 
Brože z čp. 8 a Jana Dvořáka z čp. 9 roku 
1854 po Hromnicích se měl oženit 
František Návara (Zachař) s bohatou 
nevěstou ze sousední vsi Haklovy Dvory. 
Vše již bylo připraveno, docela již i 
dubenský forman dlel s čtyřspřežím na 
noc v Návarově statku. O 1. hod. v noci 
vypukl požár, který zničil úplně celou 
usedlost pana Návary, mezi jinými i 
formanovy koně, 22 kusů dobytka, vozy, 
nářadí, atd. Požár se přenesl i na 
sousední statky Pilsů, Lundů a Jakubců, 
které taktéž úplně shořely. Požár prý byl 
založen ze msty nad bohatou nevěstou.“ 
Do dnešní podoby dům přestavěli rodiče 
pana Návary (Jan 
Marek a Marie roz. 
Dvořáková) v roce 
1939. Dříve byla statek 
tvořen dvěma domy a 
mezi nimi průjezdem. 
Dle kroniky rozbourali 
sklep a výměnčí 
chalupu a na témž 
místě postavili podél 
návsi obytné místnosti. 
Stavba byla dokončena 
15. března 1939. Materiál na stavbu měli 
svůj, přikoupil 20.000 cihel, tašky, dveře, 
okna a podlahy. Stavba domu vyšla na 
100.000 Kčs, které darovali prarodiče 
pana Návary (z maminčiny strany). Po 
dokončení stavby začali rodiče 
hospodařit, vybudovali stodoly a chovali 
dobytek.  

30. září 1939 se Jan Marek (Návara) a 
Marie Dvořáková sezdali a do statku čp. 
1 se přistěhovali rodiče Marie Návarové 
(roz. Dvořákové) pocházející z Mahouše. 
V roce 1953 (tehdy bylo panu Jiřímu 
Návarovi pouhých 10 let) komunistický 
režim zabral manželům Návarovým 
(rodičům pana Jiřího Návary) veškerý 
majetek, tedy i statek, protože byli 
považováni za kulaky. V té době vše 
vlastnili rodiče napůl. Sbalit si mohli jen 
základní věci a jinak vše museli zanechat 
a odejít mimo okres České Budějovice. 
Byli odvezeni na sever do okresu Dubí do 
prostého domu po Němcích v obci 
Tuhaň. Poté odešli do domu po dědovi 
nacházející se v okrese Trhové Sviny. 
Vše se hluboce podepsalo na zdraví 
Marie Návarové, která v roce 1958 
zemřela velice mladá ve věku 39 let jako 
matka 4 synů.  

Po vystěhování se ze 
statku staly sklady a byl 
zde i byt.  
V roce 1969 byl Jan 
Návara rehabilitován a 
byla mu navrácena 
jeho půlka domu, ale 
jen část určená 
k bydlení. Druhou 
půlku domu po Marii 
Návarové bylo nutno 
vykoupit. Cena byla 

stanovena na 58.000 Kčs. Nakonec snad 
byla dosažena sleva na cca 30.000 Kčs.  
V roce 1970 se rodina mohla znovu 
navrátit do Branišova, tentokrát však již 
měl pan Jiří Návara (současný majitel) se 
svou ženou Annou 3 děti. 
Teprve až v 90. roce se podařilo získat 
veškerý majetek zpět. 
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