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BRANIŠOVSKÉ NOVINKY 
                           č. 3/2018 

 
 
Vážení sousedé a čtenáři, 
tento výtisk vám přináší krátké poohlédnutí za společně 
stráveným letním časem a zároveň upozorňuje na nejdůležitější 
úkoly, které čekají obecní úřad a naše občany v následujících 
dnech a měsících.  
Myšlenka vydávání občasníku vznikla během tohoto volebního 
období a my věříme, že i noví zastupitelé, kteří vzejdou z komunálních voleb, budou 
pokračovat v tomto záměru. Děkujeme za vaši přízeň. 
               Redakce Branišovských novinek 

 

 
  

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU...

Akce „Kanalizace a ČOV Branišov“ 
Obci Branišov byla dne 24. 8. 2018 přiznána 
dotace na akci Kanalizace a ČOV Branišov. Na 
dodávku stavby byla uzavřena smlouva s 
vítězem výběrového řízení - sdružením 
Branišov - VHS – Swietelsky (VHS - 
Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., IČ: 
14499924, společník: Swietelsky stavební 
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, IČ: 
48035599). 
Předpokládané zahájení stavby je 15. 10. 2018 
a ukončení do 31. 1. 2020. V první fázi bude 
budováno kanalizační vedení v lokalitě 

Vojenské cesty až po soukromou cestu (u 
domu č. p. 62). Další etapizace stavby bude 
upřesněna při zahájení stavby podle 
harmonogramu dodavatele a budeme Vás o ní 
informovat. 
 
Financování stavby:    
- cena dle výběrového řízení a smlouvy - 
26.646.620,- Kč 

- dotace MZE - 14.781.000,- Kč (70% 
uznatelných nákladů)  - získána. 

V nedávné době své jubileum oslavili či oslaví: 

 v září: 
   Eva Škopková 

 Milan Šafář 

 v říjnu: 
Marie Mášlová 
Marcela Šafářová 

Jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 
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- dotace z Krajského úřadu Jihočeského kraje 
2.111.600,- Kč (10% uznatelných nákladů) – 
žádáme. 
- financování z vlastních zdrojů a úvěru  - 
9.754.020,- Kč 

Prosíme o shovívavost a trpělivost v době 
realizace této stavby. Uvědomujeme si, že se 
jedná o velkou stavbu, ale věříme, že průběh 

realizace pro vás nepřinese žádná dlouhodobá 
omezení. 
Současně se začátkem stavby je vhodný čas na 
zahájení příprav na přepojení domovních 
kanalizací. Pro podrobné informace jsme k 
dispozici v úředních hodinách na Obecním 
úřadě. 

_______________________________________________________________ 
 

Velkoobjemový svoz odpadů proběhne 20. října 2018 na 
návsi. Bližší informace budou vyvěšeny na nástěnkách na 
začátku října. 
______________________________________________________________________ 

Komunální volby 2018  
Po čtyřech letech nás opět čekají komunální volby. Mívají pravidelně nejvyšší účast, a 

proto doufáme, že i letos přijdou voliči vyjádřit podporu svým 

kandidátům do obecního zastupitelstva. 

 

Volební místnost je otevřena v pátek 5. října od 14,00 do 22,00 

hodin a v sobotu 6. října od 8,00 do 14,00 hodin.  

 

Způsoby úpravy volebního lístku:  

1) Volební lístek se křížkuje (nikoliv kroužkuje) 

2) V případě, že volíte jednu stranu: 

Nemáte žádné konkrétní favority a souhlasíte s lídrem kandidátky. V tom případě 

označíte křížkem jednu stranu a vašich 7 hlasů dostane prvních 7 lidí na kandidátů 

3) V případě, že chcete zvolit jednu stranu, ale nesouhlasíte s lídrem kandidátky 

Pokud chcete své hlasy dát kandidátům jedné strany, ale nesouhlasíte s jejím lídrem, 

můžete křížkovat v rámci strany jednotlivé kandidáty.  

4) V případě, že chcete zvolit různé kandidáty z různých stran 

Pokud nechcete volit stranu, ale osoby, které kandidují za sdružení, můžete křížkem 

označovat i kandidáty napříč stranami. Opět platí, že můžete udělit maximálně tolik 

křížků, kolik je v obci zastupitelů. 

5) V případě, že chcete zvolit jednu stranu a několik osob z dalších stran 

Pokud fandíte jedné politické straně, ale zároveň byste v zastupitelstvu chtěli i zástupce 

z jiných stran, můžete tímto způsobem také hlasovat. V jiných stranách označíte 

jednotlivce, které chcete podpořit, a křížkem pak vaši oblíbenou stranu.  

6) Kdy je hlas neplatný – příklady: 

Není možné například označit křížkem dvě politické strany.  

Hlasování je také neplatné, pokud volič označí více kandidátů, než je volených míst 

v zastupitelstvu. V tom případě propadají všechny hlasy. 
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CO SE V OBCI DĚJE…

 
Branišovská pouť 
O druhém srpnovém víkendu se v Branišově slavila pouť. Je to každoročně největší a 

nejnavštěvovanější společenská akce, na kterou se všichni 
těšíme. O organizaci celovíkendové oslavy se postarali 
místní hasiči, Obec Branišov, manželé Návarovi, pan Kopták 
a další dobrovolníci, kteří podali pomocnou ruku.  

K sobotnímu 
posezení na návsi 
byla pozvána kapela 
CM FOTR´S, která 
zahrála nejen známé 

písně k poslechu, folk a country, ale i dechovou hudbu. 
Lidé se bavili, zpívali a někteří i tančili. K točenému 
pivku ani letos nechybělo pečené selátko. 
Druhý den dopoledne proběhlo fotbalové utkání mezi 

Horánkem a 
Dolánkem. Přes počáteční drobné problémy při shánění 
mančaftu, se odehrálo napínavé utkání, které skončilo 
remízou.  
Odpoledne byla sloužena mše svatá v kapličce u Hluché 
Bašty. Mši celebroval pan profesor Martin Weis, jenž 
v úvodu vzpomněl na všechny, kteří byli nápomocni při 
rekonstrukci této kapličky a kteří již nejsou mezi námi. 
Dále při svém kázání upozornil na důležitost tolerance a 

empatie mezi lidmi. 

 
Odpoledne pro branišovské děti 
Pohádkové postavičky se objevily v našem lese v sobotu 8. září. Počasí se vydařilo, a tak měly 
děti sobotní odpoledne plné pohádkové zábavy a soutěží. Hned na startu se mohly proměnit 
v oblíbené zvířátko nebo pohádkovou postavičku díky 
děvčatům, která nabídla malování na obličej. Při cestě 
značené fáborkami potkaly děti vodníky, čarodějnice, 
nebo čertici. Jak to ale v pohádce bývá, setkaly se na 
lesní cestě i s vlkem. Nemusely se však společně s 

Karkulkou ničeho 
bát, myslivec je 
naučil střeleckým 
dovednostem.  
Pohádková cesta nebyla nijak strašidelná, soutěže si 
připravila i víla a Sněhurka, a pokud se neztratily 
v mračnu kaše (z pohádky Hrnečku vař), přivítal je na 
konci cesty Kašpárek, který již posílal dětičky pro své 
odměny a občerstvení. Této akce se zúčastnilo kolem 
třiceti dětí. V závěru se všichni včetně rodičů a prarodičů 

sešli u táborového ohně a vyměnili si společné zážitky z dětského dne. 
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Zahájení provozu nové budovy základní školy v Dubném 
V letošním roce slaví Základní škola 
Dubné výročí 55 let od otevření 
současného areálu v roce 1963. Je to 
současně i mé půlkulaté výročí, neboť na 
kapitánský můstek této lodi jsem nasedl 
před pěti lety, v roce výročí padesátého. 
Toto půlkulaté výročí je zároveň 
historickým okamžikem v životě naší školy 
- po několika letech příprav a roce 
intenzivních stavebních prací se podařilo 
dokončit přístavbu nové budovy základní 
školy, díky které došlo k potřebnému 
rozšíření kapacity základní školy, školní 
jídelny a kuchyně. K této změně došlo „za 
pět minut dvanáct“. Důkazem je další 
historický milník naší školy - v letošním 
školním roce jsme totiž poprvé v historii 
dubenské školy otevřeli tři první třídy. Bez 
dokončené přístavby by nebylo možné pro 
letošní rok všechny žáky přijmout, což by 
pravděpodobně 
vedlo 
k rozpuštění 
školského 
obvodu. 
K dokreslení 
napjaté situace 
uvádím fakt, že 
nová budova 
byla 
zkolaudována 
až 21. srpna. 
Budiž tento den 
zapsán 
v kronice školy 
zlatým písmem. Na tomto místě patří 
poděkovat všem, kteří se na realizaci této 
náročné akce podíleli a podporovali ji. 
V rámci přístavby školy bylo vybudováno 
šest nových tříd vybavených interaktivní 
technikou. Kromě toho došlo 
k významnému rozšíření školní jídelny a 
jejímu doplnění akustickými podhledy, 
které výrazně snížily hlučnost během 
provozu. Nově byly vybudovány rovněž 
šatny, ve kterých jsou instalovány šatní 
skříňky s elektrickými zámky ovládanými 
žákovskými čipy - stejnými, které budou 
žáci používat na vstup do budovy a které 

již nyní slouží ke stravování a k nákupům v 
chytrém stravovacím automatu“. 
V prostorách bývalých šaten byly nově 
vybudovány školní dílny, které jsou 
vybaveny masivními pracovními stoly a 
umožní po mnoha letech opět realizovat 
plnohodnotné pracovní vyučování. Tomu 
se dnes opět dostává pozornosti, neboť se 
ukazuje, nakolik našim dětem chybí rozvoj 
praktických dovedností, technického 
myšlení a pracovních návyků. 
Příslovečnou třešinkou na dortu je 
instalace unikátních slunečních hodin nad 
vchodem do školy. Autorem návrhu i 
samotné realizace je starosta Boršova nad 
Vltavou, pan Jan Zeman, který je držitelem 
mezinárodního ocenění za stavbu 
slunečních hodin. 
Naše 55. výročí, které je současně rokem 
otevření nové budovy školy, je zkrátka 

pořádným důvodem 
k oslavě, jako je 
důvodem k oslavě 
narození nového 
dítěte. Z tohoto 
důvodu bychom 
rádi, co 

nejsrdečněji, 
pozvali všechny 
rodiče a přátele 
naší školy na 
slavnostní setkání 
u příležitosti 
zahájení provozu 
nové budovy. Tato 

„Zahajovací slavnost“ je připravena na 
sobotu 13. 10. 2018 od 15.00, pro 
návštěvníky bude připraveno bohaté 
občerstvení a živá hudba v podání skupiny 
Thomband a speciálního hosta, známého 
autora studentských muzikálů a 
uznávaného klavíristy, Vojty Adamčíka. 
Současně bude tato akce pojata jako 
neformální den otevřených dveří 
s přístupem do prostor základní školy. 
Přeji nám všem úspěšný start do nového 
školního roku a těším se na přátelské 
setkání na slavnosti. 

Václav Meškan, ředitel školy 
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