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SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
předem našeho příspěvku si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozdravit. Letošní léto jsme prožívali ještě s
nádechem covidu, doufejme, že během podzimu se situace ještě zlepší, i když se některá opatření ruší, stále
tento virus ovlivňuje chod světa, státu, měst, obcí i jednotlivců. Výhled na úplný konec této pandemie je zatím
stále v nedohlednu, ale i za této obtížné situace musíme žít, pracovat, ale samozřejmě se i bavit, jak nám to
daná nařízení umožní.
Doufejme, že nám podzimní počasí přinese ještě spoustu sluníčka a hezkých dní, přejeme Vám, abyste je prožili
co nejlépe.

www.branzez.cz
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ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem pracovníkům, brigádníkům a
dohodářům za údržbu zeleně v naší obci, v jejích
částech a v chatových osadách. Děkujeme také všem
občanům, kteří před svými domy udržují travní porost
a udržují pořádek. Při letošním počasí není někdy
možné stačit rychle rostoucí trávu sekat, jak jsme
možná byli zvyklí v letech minulých. Pokud dojde k
tomu, že v parcích či na návsích tráva přeroste a luční
kvítí v přirozeném cyklu rozkvete, není to určitě na
škodu, živočichové mají takto více potravy právě díky
lučním květům. Držet se alespoň částečně tohoto
trendu není určitě na škodu.

Děkujeme manželům Culkovým z Nové Vsi č.p. 78,
kteří dobrovolně z vlastního rozhodnutí přispěli
částkou 10.000 Kč na obnovu herních prvků našeho
dětského hřiště.

ZIMNÍ VYVÁŽENÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Zimní týdenní vyvážení komunálního odpadu, tj.
každý týden začíná ve středu 3. 11. 2021 a trvá do
konce dubna 2022.

STAVY VODY
Žádáme majitele chat a chalup, aby nejpozději do
30. 11. 2021 před zazimováním nahlásili aktuální
stavy vodoměrů a zabezpečili je před zamrznutím.
Místní občany žádáme, aby stavy vody nahlásili
nejpozději do 15. 12. 2021.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU ŽELEZNÁ NEDĚLE
SDH Branžež provede v neděli 17. 10. 2021 sběr
železného šrotu, akumulátorů a dalších kovů v
Branžeži, v Nové Vsi, v Zakopané a na Kurandově.
Výjezd traktoru s vlekem bude ve 13:30 hodin od
obecního úřadu. Sběr nenechávejte delší dobu před
svými pozemky kvůli odcizení. Větší kusy vám hasiči
vynesou, vyklidí z vašich pozemků a naloží. Pro další
informace a případnou domluvu volejte telefonní číslo
774 403 724 nebo 602 262 183.

ČEZ DISTRIBUCE
ELEKTRONICKÝ ZPŮSOB
INFORMOVÁNÍ
ČEZ distribuce přechází od výlepu plakátů v místě
odstávky k modernímu elektronickému způsobu
informování.
Chcete dostávat informace o plánovaných odstávkách
elektřiny pohodlně e-mailem nebo SMS? Máte již tuto
službu aktivní a chcete zkontrolovat nastavené
kontaktní údaje nebo je doplnit a upravit?
Své aktuální kontaktní údaje pro zasílání upozornění
si jednoduše nastavíte přímo v Distribučním portálu
nebo na www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde budete
potřebovat pouze 2 údaje, a to IČO nebo datum
narození a EAN kód odběrného místa. Tento 18místný
číselný identifikátor najdete na vyúčtování za
elektřinu. U více odběrných míst stačí zadat při
registraci služby jeden libovolný EAN a automaticky
se Vám nabídnou všechna Vaše další odběrná místa.
Ke každé adrese odběrného místa si můžete
jednotlivě ale i hromadně nastavit zasílání upozornění
na 1 telefonní číslo a až 3 e-mailové adresy.
Upozornění na odstávky elektřiny budete dostávat
vždy minimálně 15 dní předem a v případě zjištění
poruchy obdržíte navíc i SMS s předpokládanou dobou
obnovení dodávek elektřiny.
Zákazníci připojení z napěťové hladiny vysokého a
velmi vysokého napětí a výrobci mohou registrací této
služby přejít z oznamování odstávek doporučeným
dopisem na e-maily. Služba je poskytována zdarma a
informace obdržíte včas a bez papírů.

JUBILEA
Občanům, kteří ve II. pololetí roku 2021 oslavili nebo oslaví 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let přejeme pevné
zdraví a hodně spokojenosti.
V červenci oslavili své životní jubileum paní Květuše Studničná z Nové Vsi a pan Vladimír Svoboda z Branžeže.
V srpnu oslavily své životní jubileum paní Anna Horáková z Nové Vsi a paní Jana Horáková z Branžeže.
V září oslavila své životní jubileum paní Jarmila Karásková z Nové Vsi.
V říjnu oslaví své životní jubileum paní Marcela Kubátová z Nové Vsi a pan Pavel Maděra z Nové Vsi.
V prosinci oslaví své jubileum pan Jiří Straka z Nové Vsi.
Srdečně blahopřejeme!
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 3. 10. 2021 na sále Restaurace na Křižovatce proběhla po delší době krásná tradice, ve které byli nově
narození občánci naší obce Vojtěch Najman, Josefína Drbohlavová a Filip Kusý slavnostně přivítáni a uvedeni do
společnosti naší obce.
Vítání vedla paní Šárka Svobodová spolu s místostarostou obce Janem Musilem. Místní děvčata přednesla
básničky a proběhlo dokonce i taneční vystoupení. Na závěr bylo připraveno pro všechny přítomné malé
občerstvení.

POZVÁNKA
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HISTORIE – Z OBECNÍ KRONIKY BRANŽEŽE - ROK 1954
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