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PŘEDVÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Rok 2020 byl, a to nejen pro naší obec dosti náročný. Situace s vývojem covid-19 ovlivnila veškerý spolkový
život ve vsi. Prakticky od Maškarního bálu, který se konal 7. března jsme se nesešli. Museli jsme se obejít bez
pravidelných společenských akcí, které se konají na dětském hřišti a jiných místech. Přišli jsme o Velikonoční
ladění, pálení čarodějnického ohně, dětský den, posvícení. Nesešli jsme se ani na začátku adventu, spojeným
s rozsvěcením vánočního stromu. Nekonaly se nácviky na útok v požárním sportu, ani okrsková soutěž hasičů.
Nebyly téměř žádné společenské akce, na kterých se všichni potkáváme, pohovoříme, prohodíme spolu několik
slov, prostě se pobavíme. Věřme, že v příštím roce bude situace již lepší.
Jak bylo už zmíněno v předešlém čísle našeho zpravodaje, četnost pohybu návštěvníků a rekreantů v našem
katastru byla nezvykle vysoká. Dá se říci, že je vlastně stále i v těchto dnech. Obsazenost rekreačních nemovitostí
byla v tomto roce daleko větší než v jiných letech a přibývají rekreační nemovitosti s trvale žijícími občany. Tyto
okolnosti se nám stále promítají v podobě zvýšených nákladů na likvidaci tříděného, ale i netříděného odpadu,
ale také i bioodpadu. Úklid na sběrných místech v obci, v autobusových zastávkách a na dalších místech je nutno
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provádět denně. V tříděném odpadu často končí i nevytříděný odpad, což maří naši snahu a zvyšuje náklady.
Proto apelujeme na všechny, kteří tak nečiní.
Do kontejnerů na tříděný odpad patří pouze to, co je na kontejneru napsané a vyobrazené! Nikdy neodkládejte
prosím odpad mimo nádoby!
V měsíci září jsme provedli opravu další části místní komunikace v Zakopané, a to úsek navazující na krajskou
komunikaci. Oprava byla provedena teplou asfaltovou směsí a poté tryskovou metodou Turbo. K částečné opravě
recyklátem došlo také na parkovišti u hřbitova a dalších částí obecních komunikací.
V loňském roce jsme realizovali vybudování sběrného místa – oplocenky na kontejnery a zvony v Nové Vsi. V
letošním roce, resp. na začátku prosince byly zahájeny práce na realizaci sběrného místa v Branžeži u Restaurace
Na Křižovatce. Díky vstřícnosti rodiny Trejdlových, které touto cestou ještě jednou děkujeme, se nám podařilo
vyřešit letitý problém se směnou pozemků.
Nyní již vlastníme parkoviště před restaurací včetně části přilehlého travnatého pasu, na kterém bude toto sběrné
místo realizováno. Samotná asfaltová plocha bude poté celá volná k parkování návštěvníků restaurace a obce.
Kontejnery na tříděný odpad, zvony na sklo a kontejner na bioodpad zde zabírají značnou část parkoviště, a
často dochází k situacím, kdy není možné se ke kontejnerům vůbec dostat. Obzvlášť ke kontejneru na bioodpad.
V prosinci, tedy v těchto dnech jsme opět, celkově již potřetí podali žádost o dotaci na opravu místní komunikace
od bývalé prodejny v Branžeži okolo fotbalového hřiště, pod Kopeček k č.p. 41 v Nové Vsi. Stále doufáme, že se
na nás konečně štěstí usměje v podobě kladného výsledku. V prvním prosincovém týdnu došlo k zahájení
plánované opravy sálu v naší restauraci, kde se provedla částečná oprava omítek a kompletní výmalba. Další v
pořadí by měla být rekonstrukce dámského sociálního zařízení. Na tuto akci v současné době probíhá výběr
zhotovitele na základě položkových rozpočtů.
Měsíc prosinec se nese ve znamení sestavování rozpočtu obce na rok 2021. Stále více se hovoří o očekávaném
krácení daňových příjmů pro obce a města z důvodů nižších odvodů na daních. Tato situace se může nemile
projevit i v našem rozpočtu. Bohužel do dnešních dní vláda nedala jasné stanovisko, jak to s daní z příjmů v
příštím roce bude. Proto nyní zvažujeme, které akce budeme realizovat v příštím roce, popřípadě v jakých
etapách nebo je budeme nuceni odložit do let příštích. Je dost možné, že pomyslné utahování opasků se nevyhne
ani naší obci.
Na závěr úvodního článku vám přejeme, abyste si jedno z nejkrásnějších období v roce, čímž pro mnohé Vánoce
a vánoční svátky jsou, prožili v příjemné pohodě a pokusili se alespoň na chvíli zapomenout na tuto nelehkou
dobu.

BIOODPAD

VODOVODNÍ ŘAD

Kontejnery na bioodpad jsou hojně využívány, za což
jsme rádi. V případě, že u některých nemovitostí
nemáte možnost kompostování nebo se jedná o
biomateriál nevhodný ke kompostování, přijde takový
kontejner vhod. Ne, vše však slouží bez problémů.
Často se stávalo, že i pár hodin po vyvezení byl opět
kontejner na bioodpad plný. Rozhodli jsme se tedy
vyhlásit zákaz ukládání dlouhých větví a kmenů
do tohoto kontejneru. Od začátku příští sezony
bude možno do kontejneru na bioodpad ukládat pouze
pokrácené větve do délky max. 50 cm.

Tento rok nebyl jednoduchý ani ohledně pitné vody.
Vznik potíží s dodávkou pitné vody jsme již
komentovali. I nadále probíhají dokončovací práce na
novém vrtu, opravy a údržba stávajícího vrtu a
vodojemu. V příštím roce dojde k výměně již
dosloužilého oplocení. Dále nás čeká instalace dalších
měřících zařízení na vodovodním řadu do obce. Tím
bychom chtěli ještě více zpřesnit případné úniky a
snížit ztráty. S tím potom souvisejí i problémy na
druhém konci vodovodu. Mnohé umístění vodoměrů u
jednotlivých objektů je ve značně nevyhovujících
podmínkách. Některé vodoměry jsou umístěny tak, že
v zimě mohou zamrznout. Některé jsou v „šachtách“,
ve kterých je velice problematická kontrola stavu či
jejich výměna, mnohdy zatopené pod vodou.

Dlouhé větve neumožní zaplnit kontejner doplna a
ostatní spoluobčané nemají kam bioodpad odložit.
Přesto, že se snažíme kontejner hutnit, bývá to v
případě košatých větví bez úspěchu. My tím pádem
necháváme vyvézt poloprázdný kontejner.
Pokud plánujete prořez dřevin, učiňte tak v co
největší míře na jaře, před pálením čarodějnického
ohně, v době vegetačního klidu.

V příštím roce budeme písemně vyzývat majitelé
nemovitostí, ve kterých je tento stav neúnosný a
budeme nařizovat nápravu. I my, jakožto majitel a
provozovatel vodovodu se musíme řídit podle stále
přísnějšího Zákona o vodovodech a zajišťovat tak
nezávadnost dodávek pitné vody. Což může být v
případě nevhodně uloženého vodoměru ohroženo.

www.branzez.cz
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VÝJEZDY ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY OBCE V ROCE 2020
22.2.
V 15:08 h. byla jednotka
povolána KOPIS Kladno (krajské
operační a informační středisko
Středočeského kraje) k výjezdu
na odklizení spadlého stromu do
krajské komunikace před obcí
Zakopaná směrem od Branžeže.
Na
místě
členové
jednotky
společně
s
jednotkou
HZS
Mnichovo Hradiště odřezali a
odklidili části kmene, komunikace
byla uklizena a zprůjezdněna.

5.2.
V 7:08 h. jednotka vyjela odklidit
spadlý kmen jasanu do krajské
komunikace za obcí Branžež
směrem na Kněžmost v první
pravotočivé zatáčce. Kmen byl
rozřezán
a
odklizen
z
komunikace,
ta
byla
poté
zametena a uklizena.

9.2.
Ve 13:19 h. byla jednotka
povolána KOPIS Kladno k výjezdu
z důvodu transportu zraněné
osoby do prostoru kempu v
Branžeži u Křinče. Na tomto místě
se
ale
zraněná
osoba
nenacházela, bylo nutné přejet do
lesního prostoru Černé louže. Na
místě členové jednotky pomohli
ležící osobu transportovat do
sanitky. Jednotka se potom
vrátila na základnu.

10.2.
V 16:33 h. byla jednotka
povolána KOPIS Kladno k výjezdu
z důvodu odstranění nalomené
větve v koruně kmene vzrostlého
topolu nad krajskou komunikací z
Branžeže do Zakopané vpravo
před nájezdem do dvora domu čp.
5. Bez vysokozdvižné plošiny ale
nebylo
možné
tuto
větev
odstranit, což bylo nahlášeno na
KOPIS. Potom členové jednotky
odstranili
slabší
větve
z
komunikace a jednotka se vrátila
zpět na základnu.

jednotky Jeep Chrokee , 400l
zásoby vody ve vozidle a D
proudu byl doutnající porost
včetně dvou vzrostlých borovic
uhašen. Na místě zasahovala také
jednotky HZS Mnichovo Hradiště.

29.7.

2.7.
V 19:23 h. jednotka vyjela
odstranit nahnuté a nalomené
kmeny topolu a jasanu po poryvu
větru do krajské komunikace mezi
hřbitovem a odbočkou do Černých
louží. K zásahu byly použity
navijáky na obou vozidlech a
motorová pila.

10.7.
V 17:32 h. jednotku povolalo
KOPIS Kladno k odklizení padlých
kmenů a větví dřevin do krajské
komunikace po silném větru mezi
Branžeží a Zakopanou. K odřezání
byly použity dvě motorové pily.
Do
zprůjezdnění
a
uklizení
komunikace členové koordinovali
dopravu na místě.

16.7.
V 11:28 h. byla jednotka
povolána KOPIS Kladno k výjezdu
uhašení černé skládky bioodpadu
– listí, trávy, apod. poblíž
rekreačních objektů v chatové
oblasti Kurandov. Po příjezdu na
místo požáru, kam bylo povoláno
několik hasičských jednotek, byl
proveden průzkum a požár byl
lokalizován.

24.7.
Ve 14:27 h. jednotku povolalo
KOPIS Kladno k výjezdu na
uhašení silně doutnajícího jehličí v
lesním prostoru, v borovém
porostu mezi obcemi Zakopaná a
Srbsko. Po příjezdu na místo
pomocí technického automobilu

Ve 12:12 h. byla jednotka
povolána KOPIS Kladno k výjezdu
na požár lesa v nepřístupném
terénu mezi obcí Boseň, Zápudov
a hradem Valečov. Po příjezdu na
místo požáru jednotka pomocí
jednoho D proudu a zásoby vody
400l v TEA Jeep Cherokee
doutnající porost a kořenovou
část vzrostlého smrku uhasila.
Potom se jednotka vrátila na
základnu a byla doplněna nádrž
na vodu.

30.7.
V 8:56 h. jednotku povolalo
KOPIS Kladno k výjezdu na požár
lesa ve stejném místě jako
předešlý den, tedy v katastru
obce Boseň poblíž hradu Valečov.
Po příjezdu na místo požáru byl
proveden prvotní zásah hašení
rozléhajícího lesního porostu. Po
vyprázdnění nádrže vody v Jeep
Cherokee
byl
obsah
znovu
doplněn a jednotka pokračovala v
hašení horní části požáru nad
skalami. Potom členové jednotky
pomocí
dvou
D
proudů
z
dálkového vedení vody od CAS z
HZS
Mnichovo
Hradiště
dohašovali další místa požáru.

8.9.
V 11:38 h. byla jednotka
povolána k požáru lesní hrabanky
do lokality Vranovské skály. Po
příjezdu na místo nejprve členové
jednotky pomocí ruční džberovky,
lopat a motyk hasili doutnající
prostor. Vozidlo Jeep Cherokee se
nakonec dostalo poblíž místa
požáru a pomocí 5 hadic D proudu
bylo místo dohašeno nejprve 400l
a potom ještě 150l vody.

V letošním roce se projevilo, že typ našeho technického zásahového vozidla Jeep Cherokee vybavený nádrží a
čerpadlem na vodu je svojí koncepcí nenahraditelným. Ve čtyřech z jedenácti zásahů bylo toto vozidlo jediné,
které se dostalo v těžce přístupném terénu až na místo požáru. I přesto, že bylo toto vozidlo vyrobeno před 24
lety, je nenahraditelným pomocníkem při naší zásahové činnosti nejen v katastru obce Branžež.
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PRO DOBROU NÁLADU

autor: Václav Bacovský

VÁNOČNÍ SYMBOLIKA
Vánoční zvyky většinou vycházejí z lidových pověr a
promlouvají k nám pomocí symbolů. Pojďme se
nechat unést kouzlem Vánoc a jejich symboly si v
krátkosti připomenout.

VÁNOČNÍ VŮNĚ
K Vánocům neodmyslitelně patří také vánoční vůně,
které se linou naším obydlím a umocňují slavnostní
atmosféru – vůně vánočního cukroví, skořice, vanilky,
kadidla, purpury nebo františka.

ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ
Andělské zvonění je ozdobná kovová konstrukce z
andělíčků nebo například v podobě vánočního
stromku, se svíčkami, nad nimiž je kruhová vrtulka,
která se proudem teplého vzduchu točí a kovové
tyčinky po jejím obvodě jemně zvoní.

ADVENTNÍ VĚNEC
Adventní věnec slouží k odpočítávání čtyř týdnů
adventu do začátku Vánoc. V každou adventní neděli

na něm zapálíme další ze čtyř svíček. Poslední
adventní neděli hoří tedy všechny čtyři.

BARBORKY
Dle starého pohanského zvyku, se ve svátek svaté
Barbory – 4. prosince, nařežou větvičky třešní nebo
višní – Barborky. Doma se umístí do vázy a do Vánoc
by měly rozkvést.

SVÍČKY
Svíčky přinášejí do lidských obydlí symbolické světlo.
Postupné zapalování většího množství svíček v období
adventu je výrazem očekávání blížícího se narození
Ježíše Krista.

CIBULE
Cibule se na Vánoce také používala k věštění.
Naloupalo se 12 sukének a do každé se nasypala
trocha soli. Každá sukénka znamenala měsíc příštího
roku – na které se sůl rozpustila, ukazovala na deštivý
měsíc. Pokud pouze zvlhla, značilo to málo deště, a
kde zůstala, v těchto měsících předznamenávala
sucho.
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OŘECHY

ozdoby na stromeček. Mísa s ovocem pak symbolizuje
tichou modlitbu za dobrou úrodu a blahobyt.

Každý si vyloupl 4 vlašské ořechy. Zdravá jádra
znamenala po všechna roční období pevné zdraví.
Seschlé nebo černé jádro značilo nemoc. Do
prázdných skořápek poté každý vložil svíčku a položil
ji na vodu. Pokud se lodičky držely pohromadě,
znamenalo to, že i rodina zůstane spolu. Čí lodička se
vzdálila, toho osudem bylo jít do světa. Převrácená
lodička pak značila neštěstí.

JMELÍ
Jmelí na konci 19. století přibylo k tradičním
symbolům Vánoc. Je opředeno mnoha legendami,
přičemž podle jedné z nich bylo kdysi stromem, ze
kterého byl vytesán kříž, na kterém zemřel Kristus.
Strom hanbou seschl do malých keříků a proměnil se
v rostlinu přinášející lidem dobro.

MED

VÁNOČNÍ POVĚRY

Nejen že se med přidává do různých vánočních
pokrmů, ale na Štědrý den si každý musel navíc
medem pomazat tváře, aby si zajistil, že ho celý rok
budou mít všichni rádi.

Během Štědrého dne se nesmí v domě nebo bytě
zametat ani vynášet odpadky a smetí, protože by se
tím vyneslo štěstí.

OLOVO A VOSK

Počet osob při večeři musí být sudý, a pokud není,
prostírá se navíc pro případného nečekaného hosta.

Jeden z nejstarších vánočních zvyků bylo lití olova
nebo i vosku. Nad plamenem svíčky si každý ve lžíci
roztavil olovo, které poté ukápl do vody. Z tvaru,
který vznikl, se následně věštila budoucnost.

Pod talíř se dávají rybí šupiny, které si pak každý dá
do své peněženky, aby měl zajištěný dostatek peněz
po celý další rok. V moderním pojetí tohoto zvyku se
pod talíř dávají i bankovky.

RYBÍ ŠUPINA

Od štědrovečerního stolu nikdo mimo hospodyně
nesmí vstávat a odcházet. Pokud to někdo udělá, je
nebezpečí, že u něj příští rok sedět nebude.

Na štědrovečerní stůl tradičně patřila ryba. V našich
krajích kapr. Šupina z vánočního kapra vložená do
peněženky měla zajistit v příštím roce dostatek
peněz.

KVĚTINY
Adventní a vánoční vazba květin slouží nejenom k
dekoraci obydlí a navození slavnostní atmosféry, ale
má i svůj symbolický význam – především pak, pokud
je použita v církevní liturgii.

JEŽÍŠEK
Jedním z tradičních symbolů našich Vánoc je Ježíšek,
který o Štědrém dnu naděluje dárky. Tento zvyk se
poprvé objevil na území Německa, kde svatého
Mikuláše nahradil Christkind, tedy Ježíšek. V naší
zemi byly zaznamenány zmínky o Ježíškovi, jakožto
nositeli dárků, v 17. století. Plně se však tato tradice
ujala až v 19. století.

Na vsi se zapalují tři velká polena, která symbolizují
svatou trojici. Od nich se pak zapalují svíčky, které se
nosí do domu a mají zajistit klid a pohodu v novém
roce.

VÁNOČNÍ PRANOSTIKY
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok
úrodný.
Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů
zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Zelené (černé) vánoce - bílé Velikonoce.
V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči
mhouří.

OVOCE
Ovoce od dávných časů na štědrovečerní tabuli patří.
Dle tradic se rozkrajovalo jablko a podle toho, zda byl
jeho vnitřek zdravý či červivý, se usuzovalo, jaký
bude příští rok. Z ovoce se vytvářely figurky a svícínky
a sušily se křížaly, které sloužily jako pamlsky i

O Silvestru papeži snížek si již poleží.
Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám
dobrého vína se nadíti.

KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE
Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?

Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.

Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.
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MIKULÁŠ V NAŠÍ OBCI
Děti z naší obce v sobotu 4. prosince navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Děti měly pro Mikuláše připravené básničky
či písničky a každé dítě bylo obdarováno mikuláškou nadílkou, kterou věnovala obec Branžež.

JUBILEA
Občanům, kteří v I. pololetí roku 2021 oslaví 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let přejeme pevné zdraví a hodně
spokojenosti.
V lednu oslaví své životní jubileum pan Petr Najman z Nové Vsi.
V březnu oslaví své životní jubileum paní Ivana Skácelová z Nové Vsi.
Srdečně blahopřejeme!

autor: Václav Bacovský
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HISTORIE – Z KRONIKY OBCE BRANŽEŽ 1954

HISTORIE – Z KRONIKY OBCE BRANŽEŽ 1971
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