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BRANIŠOVSKÉ NOVINKY 
                           č. 4/2017 

 
 
Vážení čtenáři, sousedé, 

podzimní vydání letí do vašich schránek. Doba prázdnin a 
odpočinku je definitivně za námi a je tu období, kdy nás všechny 
čeká spousta práce – školáci museli usednout zpět do školních 
lavic, zahrádkáři sklízejí podzimní úrodu a připravují záhonky na 
dobu odpočinku, další z nás se vracejí ke svým pracovním 
povinnostem. Přejeme všem našim čtenářům a spoluobčanům, 
aby podzimní dny byly plné radosti a abyste si našli čas například 

na procházku barevnou podzimní přírodou. 
Vaše Zastupitelstvo obce 

 

 

 
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU... 
 
Připomínáme, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 

20. října od 14,00 do 22,00 a 21. října od 8,00 do 14,00 hodin. Volební 
lístky dostaneme do schránek nejpozději tři dny před termínem voleb. 
Volební lístek můžeme vhazovat do urny bez úpravy, nebo případně s 
přidělením preferenčních hlasů kandidátům z jakéhokoli místa na lístku 

– „kroužkovat“ lze až čtyři jména na kandidátce.  
 
V sobotu 14. 10. mezi 8,15 a 8,45 
proběhne před hasičárnou sběr 

nebezpečných a velkoobjemových 
odpadů. Tento sběr je zdarma a je 

určen pouze pro občany (fyzické 
osoby) Branišova, nikoliv pro 
podnikatele. Svoz se nevztahuje na 

odpady obsahující azbest (eternit). 

Tento odpad nebude odvezen, bude 
ponechán na místě. 

 
 
Dále upozorňujeme občany, 
že od listopadu bude opět 
zaveden týdenní svoz 

komunálního odpadu. 

 
 

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... 
 

 v říjnu: Jiří Dobeš 
 Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví! 
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Zpráva z návštěvy starostů ve věznici Světlá nad Sázavou 
V úterý 20. června se vypravili zástupci 
sedmi obcí z jižního okraje krajského 
města na exkurzi do ženské věznice ve 
Světlé nad Sázavou. Důvod návštěvy byl 
prozaický – projednává se výstavba první 
a jediné věznice v jižních Čechách na 
katastru obce Homole u Českých 
Budějovic (českobudějovická, Kájínkem 
proslavená, věznice je pouze věznice 
vazební, kde si výkon trestu odpykává 
minimum trestanců). 
Nejdříve pár čísel:  
× V ČR je zavřených (odsouzených i ve 

vazbě) 22700 vězňů, z toho 1400 
odsouzených žen. 

× Za posledních 5 let se počet 
odsouzených žen zvýšil o 400 osob, u 
mužů se čísla nemění (k výraznému 
snížení mužských vězňů by 
napomohlo jiné řešení trestu za 
neplacení výživného). 

× Psychologové přisuzují nárůst počtu 
odsouzených žen emancipační politice 
a celkové genderové změně ve 
společnosti. 

× Vězeňská služba ČR zaměstnává 
11500 zaměstnanců, na jednoho 
zaměstnance v zařízení lehčího typu s 
ostrahou připadá 3,5 vězně. 

× Pro jednoho vězně je na cele vyhrazen 
minimální prostor 3 m2. 

× Většina trestaných osob je odsouzena 
v časovém intervalu 1-5 let. 

× Ve věznici ve Světlé nad Sázavou 
pracuje 60 % odsouzených žen. 

× Věznice Světlá nad Sázavou patří mezi 
nejmodernější zařízení v ČR s velice 
ekonomickým provozem – náklady na 
jednu odsouzenou ženu jsou 490,- 
Kč/den. 

Základy moderního vězeňství na našem 
území byly položeny v polovině 19. století. 
V době panování Františka Josefa I. (1848 
– 1916) vzniklo také nejvíce stále 
sloužících věznic. Na území ČR nevzniklo 
za padesát let žádné vězeňské zařízení na 
zeleném drnu. Vždy se jednalo o 
přestavby (Věznice Světlá nad Sázavou 
vzniklo z bývalého areálu školy v přírodě). 
Ve věznici se odsouzené vzdělávají, 
vytvářejí a posilují se u nich pracovní 
návyky a především se připravují na 

reintegraci zpět do svobodné společnosti.  
Věznice je vybavena speciálním 
oddělením pro matky s dětmi, 
bezdrogovou zónou (50 % odsouzených 
má zkušenosti s drogami), kde se učí, jak 
žít bez drog. Samozřejmostí je spolupráce 
s městem – pravidelné brigády, kulturní 
vystoupení apod. Vnitřní a vnější 
bezpečnost je zajišťována stavebně 
technickými prostředky, bezpečnostními 
systémy a ostrahou, z čehož vyplývá, že 
v okolí věznice je skutečně bezpečno, 
klesá kriminalita pod běžný průměr. 
Jihočeská věznice s ostrahou má být 
určena pro 400 – 800 vězňů, mělo by se 
jednat o ženskou věznici. Pokud bude 
vyřčeno rozhodné „ano“ pro lokalitu na 
katastru obce Homole v místech, kde se 
před rokem 1989 budovala vojenská 
základna, začne se takřka po 100 letech 
projektovat novostavba vězeňského 
areálu podle současných poznatků se 
špičkovým zabezpečením na území Čech. 
Vlastní projektování a povolovací řízení by 
mělo trvat okolo tří let a postupná výstavba 
dalších pět let. 
Máme se obávat? Asi ne, kde by mělo být 
bezpečněji než v okolí věznice? Nicméně 
už samotné slůvko věznice zní nelibě, budí 
záporné reakce… Odpověď si musí najít 
každý sám. Před naší krátkou exkurzí 
nebylo hrané žádné divadlo, obědvali jsme 
stejný oběd jako odsouzené ženy a 
personál věznice. Mockrát jsme se mohli 
podívat do očí trestaných žen a zachytit 
alespoň střípek jejich zpackaného života. 
Všude byla cítit touha po svobodě. Když 
někdo mluví o spokojeném životě za 
mřížemi s cigárkem, teplou stravou a 
kavalcem, myslím si své, protože život 
není „o jídle na lopatě“ a zamřížovaném 
okně.  
Nová věznice se někde postavit musí, a 
bývalý vojenský prostor nedaleko 
krajského města stojí minimálně za úvahu. 
Na závěr krátkého reportu z věznice 
musím konstatovat a kolegové starostové 
jistě budou souhlasit, že představitelé 
věznice, generální ředitelství vězeňské 
služby s námi jednali velice férově. 

Jan Zeman 
starosta obce Boršov nad Vltavou 
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Dobrý  start 
Letošní školní rok začal školákům až 4. září. Nejvýznamnější je tento den však pro prvňáčký, 

kteří zatím s velkým očekáváním vcházejí do dveří 
základní školý. Paní starostka měla tu čest přivítat v tomto 
roce z naší obce rovnou čtýři děvčata (zleva Nikola 
Pavlicová, Pavlína Kaňková, Štěpánka Jacková, Lenka 
Lošková) a předat jim malé dárký ve formě knihy a 
Pamětního listu.  
Přejeme všem našim dětem, které navštěvují nejen 
základní školu, ale i následná studia, abý se školní rok 
2017/2018 výdařil a případné nezdarý nechť vždý berou 
jako výzvu, nikoli prohru.  

 
Skončila oprava kapličky Nejsvětější trojice  
V letošním roce býla opravena kaplička Nejsvětější trojice 
v Branišově, která pochází z roku 1856 a je zapsanou kulturní 
památkou. Vzhledem k velkému historickému významu stavby byla 
oprava kapličký ne zrovna jednoduchým procesem. Hlavním cílem 
býlo nejen napravit technický stav kapličký (odizolovat ji), ale také 
uvést památku do stavu, který co nejvíce odpovídá historii stavbý.  
K pracím na kapličce býl přizván rovněž akademický malíř Jiří Čech, 
který společně se soudním znalcem v oboru stavebnictví Ladislavem 
Havránkem zhodnotil konečný barevný vzhled kapličký a dle 
doporučení výcházejících z jejich znaleckých posudků býl následně 
nátěr realizován. Vše muselo být dále konzultováno na Odboru 
památkové péče Magistrátu města České Budějovice. Na tuto akci býla čerpána dotace 
z Programu obnový venkova Jihočeského kraje ve výši 60 % uznatelných nákladů. 

CO SE V OBCI DĚJE…

Připomínka letošní pouti…. 
I když už uplynulo mnoho dní od oslav Branišovské poutě, s velkou radostí a potěšením 

vkládáme fotografie z těchto oslav.  

Domníváme se, že letošní pouť byla opravdu 

vydařená, všichni se skvěle bavili, hodovali a 

zpívali. Nechyběl ani „tanec“.   

Každá radost ale má své tvůrce. Musím 

velice poděkovat místním hasičům, kteří 

zajistili pečené prase. Opět bylo tak 

vynikající, že si všichni olizovali prstíčky. 

Druhé obrovské poděkování patří Ireně 

Miklové, která se nejen skvěle postarala o 

žízeň hostů, ale hlavně dokázala (asi díky svému šarmu a ženským intrikám) sehnat 

v sobotu ráno náhradu za domluvenou kapelu, která se z vážných důvodů omluvila. 

Další poděkování patří fotbalistovi, hudebníkovi a baviči Jiřímu Dobešovi, který obětavě 

zachránil nejen popůlnoční pouťovou atmosféru, ale i nedostatek hráčů na nedělním 

fotbalovém derby, kterého se zúčastnilo několik místních nadšenců. Účast na tomto 



 4 

fotbalovém utkání Horánku proti Dolánku je bohužel rok od roku slabší. Snad nebudou 

muset příští rok nastoupit na hřiště ženy v 

plavkách, abychom tuto tradici trochu 

oživili…  

A v neposlední řadě musím poděkovat 

manželům Návarovým, kteří i letos 

podpořili duchovní stránku branišovské 

pouti a 

zajistili 

bohoslužbu 

konanou 

panem farářem prof. Dr. Martinem Weisem v prostorách u 

Kapličky obětované čtrnácti svatým pomocníkům. 

Bohoslužbu doprovázela krásným zpěvem Martina 

Kaňková, na klávesy hrál František Hronek. Ženy opět 

připravily výborné pohoštění. Po celou dobu bohoslužby a 

i po ní zde panovala příjemná rodinná atmosféra.  
originální pouťový perníček od paní Bendové 

 

 

 

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: 
 

 Podzimní slavnosti 
 Kdy: 13. – 15. 10. 2017 
 Kde: Výstaviště České Budějovice 

 Jihočeští trubači 
 Kdy: 20. 10. 2017 v 19,30 
 Kde: Jihočeská filharmonie - Kostel   
 sv. Anny  

 Havelské posvícení v Holašovicích 
 Kdy: 22. 10. 2017 
 Kde: Jihočeská hospoda Holašovice 

 Strašidelná ZOO 
 Kdy: 4. 11. 2017 od 14,00 do 18,00 
 Kde: ZOO Ohrada u Hluboké nad 
 Vltavou 

  Gastrofest Dubné 
 Kdy: 4. 11. 2017 
 Kde: ZŠ Dubné 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Výlovy rybníků v blízkém 
okolí:  

 
11. 10.  Haklovský Starý 

17. 10. Domin 

23. 10.  Haklovský Nový 

25. 10.  Dubský 

30. 10.  Nuzov 

2. 11.  Branišovský Malý, Štičí 

6. 11. Dubenský 

14. 11. Hajský Velký 

 



 5 

HISTORICKÉ OKÉNKO… 
 

Historie branišovského domu č. 2  
 

Původně na tomto čísle žil rod Lundů. Jejich statek však v roce 1854 lehl popelem – 
to když se sem oheň přenesl ze sousedního statku Návarů č. p. 1. Poté zde hospodařil 
rod Tomandlů. 
Jan Tomandl, syn rolníka, musel odejít v roce 1914 na bojiště spolu s ostatními vojíny 

z naší vesnice. Při válce s Ruskem přišel do 
zajetí. Zemřel roku 1929. Dne 10. března 1927 
koupil Jan Kaňka ze Lhotic (rolník z č. p. 2) od 
Anny Reitingerové statek č. p. 29, a to pro svého 
syna Josefa. 
V roce 1930 se oženil 
Josef Tomandl 
s Marií. V roce 1935 
byla vystavěna 
konírna, vepřinec a 

stodola. Na střechu (krov) 
stodoly padl celý les a práce 

tesařů trvala 1 měsíc (trámy byly vyráběny ručně). V roce 
1946 vyměnil pole s Josefem Tomandlem Jan Kroiher.  
Na večer 18. 5. 1948 se strhla veliká bouře s krupobitím. 
Mnoho sedláků přišlo o svou úrodu. I Tomandlům tento 
živel zničil 95 % úrody. 
V roce 1971 zemřel Josef Tomandl ve věku 70 let, v roce 
1976 zemřela Marie Tomandlová ve věku 72 let. 

Josef Tomandl ml. se 
oženil s Ludmilou 
Joklovou z Čejkovic. 
Narodily se jim tři dcery – Ludmila, Marie a Jana. 
Ludmila, provdaná 
Šedivá, žije v 
Branišově, Jana, 
provdaná Broncová, 
ve Vrábči a dcera 
Marie, provdaná 

Lošková, zůstala v domě č. p. 2. 
Josef Tomandl ml. zemřel roce 2003 ve věku 66 let. 
Jeho žena Ludmila žije na bývalém výměnku, který je 
součástí stavení a v roce 2010 byl přestavěn, v tuto 
chvíli má č. p. 89. 
V současné době zde žije dcera Marie, která se v roce 1990 provdala za Františka 
Loška z Borku u Českých Budějovic. Společně vychovávají čtyři děti – Františka 
*1991, Martina *1992, Pavla *2001 a Lenku *2010. 
 
Vydává obec Branišov. V Branišově dne 10. října 2017, číslo 4/2017. Odpovědná redaktorka Petra 
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