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SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
po nezvykle dlouhé zimě se konečně blíží jarní dny,
a snad i trochu slunce, které by nám mělo přinést
zlepšení nálady a více úsměvu na rtech.
Zima, která nám po letech přinesla nebývalé přívaly
sněhu a mrazivé nekonečné dny, konečně sice
ustupuje, ale ještě ne tak rychle, jak bychom si
přáli. Na jedné straně jsme se potýkali se zimní
údržbou cest a chodníků a zároveň na druhé straně
jsme uvítali možnost vyrazit na běžky i v našich
končinách a děti si užili saní, bobů, stavění
sněhuláků a dalších zimních radovánek.
Je to již více jak rok, co všichni zápolíme s pandemií
COVID – 19 a s omezeními související s touto
nemocí. Proticovidová opatření zatím stále neberou
konce a vlastně téměř po roce celá situace zásadně
nevykazuje zlepšení, ba naopak obyvatelstvo
postihují další mutace viru.

Mnozí z nás mají určité a oprávněné obavy o zdraví
svých blízkých, s čímž je samozřejmě spojený stres,
nervozita a nejistota. Samozřejmě rodičům, jak
předškolních tak školních dětí, komplikují život
omezení spojená se zavřením školek a škol. Plošné
očkování obyvatelstva je zatím v tuto chvíli v
nedohlednu, nehledě na rozporuplné názory na téma
nejen jednotlivých vakcín, tak vůbec celého
očkování. V médiích je také toto téma na denním
pořádku, proto zkusme tedy v této nelehké době
najít alespoň pár pozitiv a radosti, například výlety
do okolní přírody naší hezké obce na kraji Českého
ráje nebo alespoň na zahradách okolo svých domů.
Doufejme, že nás ještě letos čekají hezké dlouhé
slunečné dny, kdy už se konečně budeme moct sejít
a pobavit se v širším kruhu, než je jen ten rodinný, a
vyrazit konečně na výlet a ne jen do zaměstnání
nebo na nákup.
Přejeme Vám všem pevné zdraví a pevné nervy!
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DOTAČNÍ I NEDOTAČNÍ AKCE, KTERÉ SE MOMENTÁLNĚ ŘEŠÍ
NEBO NÁS V JARNÍCH MĚSÍCÍCH ČEKAJÍ:
RESTAURACE NA KŘIŽOVATCE

OBECNÍ BYT

V těchto dnech se pracuje na
dokončení
rekonstrukce dámských toalet v obecní restauraci Na
Křižovatce. Rekonstrukce, to byla kompletní a týkala
se nové podlahy včetně hydroizolace, omítek,
obkladů a dlažby, rozvodů elektro, vody a odpadů.
Samozřejmostí jsou i nové zařizovací předměty a
dveře. Při této akci došlo i na částečnou obnovu
elektroinstalace v kuchyni a k výměně hlavního
elektrického
rozvaděče,
který
již
nesplňoval
požadavky dnešní doby. Po dokončení došlo k
opravě omítek, výmalbě a provizornímu vyspravení
podlahy v zadní části chodby. Věříme, že tento krok
zvyšuje úroveň naší restaurace a v tomto trendu
bychom chtěli pokračovat i v dalších letech.

V dubnu letošního roku jsme podali žádost o dotaci z
Ministerstva financí na opravu obecního bytu v
přízemí budovy obecního úřadu. Pro podání této
žádosti jsme se rozhodli na základě vypsané titulu,
procentuálně rozděleného 90/10%, tedy 10%
spoluúčast investora, kdy součástí uznatelných
celkových nákladů jsou i projektové dokumentace,
které jsme museli v dosti krátkém čase nechat
vypracovat,
a
to
jak
stavební
projektovou
dokumentaci, tak i dokumentaci k elektroinstalaci a
topení. Samozřejmostí je i v tuto chvíli, i když se
jedná jen o vnitřní stavební úpravy také vyjádření
stavebního úřadu k této opravě. V případě nižšího
poměru přidělení dotace než je 90/10 % bychom se
v tuto nejistou dobu přerozdělování financí do
obecních rozpočtů do této akce rozhodně nepustili a
raději využili finanční prostředky jinde, kde jsou
potřeba více. Zda budeme nakonec úspěšní, se
dozvíme za několik měsíců.

PLOCHA U OÚ
Na základě úspěšně přidělené dotace od SZIF
budeme během letních měsíců, realizovat zpevnění
plochy dvora obecního úřadu. Jednat se bude o část
nádvoří mezi stávající zámkovou dlažbou a vjezdem
z hlavní silnice. Tato část byla často rozbahněná a
obtížně schůdná. Plocha bude nově vyasfaltována a
dešťová voda bude svedena do zasakovacího
kanálku. Součástí stavby bude i úprava terénu u
křížku před obecním úřadem.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Z dotačního titulu Ministerstva místního rozvoje
budeme realizovat pravděpodobně v květnu v rámci
Podpory rozvoje regionů obnovu herních prvků a
výstavbu altánu na dětském hřišti v Nové Vsi.
Přípravy této žádosti sahají do loňského jara, kdy
jsme se rozhodli na základě vypsaného dotačního
titulu o její podání.
Toto zázemí pro děti přece jen již nějaký čas slouží a
je často využíváno, dojde tedy k částečné obměně
herních prvků a ke stavbě dlouho diskutovaného
altánu, který poslouží jak před deštěm nebo před
prudkým sluncem, hlavně také při obecních akcích
pořádaných v tomto místě, na které se mnozí z nás i
Vás určitě těší po odmlce spojené s pandemií a
zákazem setkávání osob. Hřiště bude doplněné o
chybějící dopadové plochy, které zvýší bezpečnost
našich nejmenších.
Aby bylo možné požádat o zmíněnou dotaci, museli
jsme zažádat a nechat vypracovat změnu územního
plánu obce a ohledně obměny herních prvků získat
také kladné vyjádření stavebního úřadu. Vše má
svoje pravidla a postupy, bez nich nelze žádné byť
sebemenší finanční příspěvky získat.

VÝSADBA STROMŮ A
STROMOŘADÍ
V první polovině dubna jsme připravovali podání
žádosti dotaci na výsadbu stromů, resp. stromořadí
v několika lokalitách obce od SZIF – Státní
zemědělský intervenční fond. Jako vhodná místa na
základě našeho návrhu a po konzultaci s krajinářem,
kdy byly zváženy všechny vlivy na umístění a růst
jednotlivých dřevin byly vybrány tři lokality, a to
mezi Ušátkem a fotbalovým hřištěm, podle cesty k
chatové osadě Skalička a na Kurandově podél cesty
k bývalé skládce. Tato výsadba je v případě úspěchu
výběru uchazeče plně hrazena. Výsledek se opět
dozvíme v příštích měsících.

ČIŠTĚNÍ A OPRAVA
KOMUNIKACE
V měsíci květnu dojde ke strojovému čištění
komunikace v Nové Vsi a k opravě povrchu vozovky
teplou asfaltovou směsí a metodou Turbo v Nové Vsi
a u Křinče, popřípadě i dalších míst, kde to bude
potřeba. Údržba těchto cest stojí nemalé peníze z
našeho rozpočtu, ale na celkovou rekonstrukci z
vlastních prostředků nemáme. V současné době
stále ještě čekáme a nevíme, zda budeme úspěšní s
podáním
dotační
žádosti
na
MMR
ohledně
komunikace od bývalé prodejny v Branžeži pod
Kopeček v Nové Vsi. Výsledky bychom měli znát na
v průběhu května. Tento úsek bude tedy opraven
jako poslední, co nejdéle.
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NOVÝ POŽÁRNÍ STROJ JSDH
BRANŽEŽ
Hasiči mají po téměř 42 letech nový požární stroj –
stříkačku včetně plovoucího sacího koše díky
úspěšně podané, resp. vybrané žádosti o dotaci od
SZIF prostřednictvím MAS Český Ráj.
Stávající požární stroj PPS 12, který jednotka
doposud používá k zásahům, ale i k požárnímu
sportu byl do obce dodán v roce 1979. I přes
dlouholeté používání tohoto stroje je stále v dobrém
stavu a kondici, a to určitě díky zodpovědné údržbě
a zacházení strojníků. Nadále bude sloužit jako
sportovní a záložní stříkačka.
Požární stroj Alfa 2 s motorem BS 23 HP byl vyroben
firmou Pavliš a Hartman spol. s.r.o., který je
vybaven plynovou vývěvou a jeho výhodou je
poměrně velký výkon – až 2050l/min a nízká
hmotnost – 103 kg, tedy oproti PPS 12 váží o
polovinu méně a k manipulaci postačí pouze dvě
osoby. Stroj bude nadále převážen k zásahům ve
stávajícím nedávno upraveném jednonápravovém
přívěsu pro PS12.

www.branzez.cz

ODPADY A SBĚRNÁ MÍSTA V OBCI
Sběrné místo odpadu v Branžeži u restaurace, které
v tuto chvíli ještě čeká na dokončení, je nyní nově
neustále monitorováno. K tomuto kroku nás přinutila
neukázněnost občanů, rekreantů a návštěvníků
obce, která zachází často až za své meze. I když
tabulka určuje, kdo a co může vytřídit do
přistavených nádob, často nacházíme odpad, který
nepatří ani do jedné nádoby pohozen okolo
kontejnerů. Je také absolutně nepřípustné, když jsou
kontejnery na jednotlivý odpad plné volně odkládat
další okolo, natož například mikrovlnou troubu nebo
pytle s plechovkami od piva apod.! Při přistižení
budeme postupovat dle zákona o odpadech
č. 541/2020 Sb. a tyto osoby pokutovat.
Třídění odpadu stojí obec nemalé finance, resp. je to
velká finanční zátěž, už proto další navyšování
nádob není možné! Zvažujeme také, že budeme
monitorovat i druhé sběrné místo v Nové Vsi a místo
u kontejneru na použité oblečení u budovy obecní
úřadu, kde také neustále nacházíme odpad, který
tam nepatří. Svozová společnost pohozený odpad
mimo kontejnery nenaloží, neodveze, to si musíme
potom zajistit sami a samo se to určitě neuklidí. Je
důležité si uvědomit, že se nacházíme v turisticky
navštěvované lokalitě Českého Ráje, za což jsme
určitě rádi a měli bychom se všichni podle toho
chovat. Pokud nepůjdeme příkladem my, jak trvale

žijící občané, chataři
nemůžeme
vyžadovat
návštěvnících obce.

a chalupáři, pak toto
ani
po
turistech
a

Nedílnou součástí problematiky odpadů je nový
zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., s účinností od
1. 1. 2021. Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou
úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a
trvale
udržitelné
využívání
přírodních
zdrojů
předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi.
Z důvodů potřeby snížení skládkování využitelných
odpadů (jelikož v ČR není stále ještě vyřešen jiný
způsob likvidace, například spalováním) je celý
problém přehozen na obce s tím, že jim stát uvalil
razantní zvýšení poplatků za skládkování.
O jaké navýšení se jedná, si můžete přečíst v níže
uvedené tabulce. Obcím nezbyde nic jiného, než
náklady spojené s poplatky za skládkování přenést
na občany v podobě zvýšených poplatků na osobu.
Myšlenka by to byla hezká „lidi třiďte“, kdyby na
vytříděný odpad byl odbyt, a nezvyšovaly by se
neustále náklady na odvoz a využití vytříděného
odpadu. Celá situace okolo odpadů je sice mnohem
složitější, ale zde jsme Vám chtěli alespoň nastínit,
co nás v příštích letech čeká.

3

Sazba poplatku pro obce za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)

SBĚR ELEKTROODPADU
Elektroodpad (pračky, ledničky, mrazáky, počítače, sporáky, sušičky, myčky, vysavače, varné konvice,
toustovače, monitory, televize, apod.) můžete dovést na dvůr obecního úřadu od pátku 7. 5. 2021 do neděle
9. 5. 2021 od 7.00 do 19.00.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU - ŽELEZNÁ NEDĚLE
SDH Branžež provede v neděli 9. 5. 2021 sběr železného šrotu, akumulátorů a dalších kovů v Branžeži, v Nové
Vsi, v Zakopané a na Kurandově. Výjezd traktoru s vlekem bude v 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.

LETNÍ VYVÁŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Letní vyvážení komunálního odpadu začíná od května do října a bude probíhat ve středu každý lichý týden.
První vývoz popelnic tedy proběhne 12. 5. 2021. Doporučujeme popelnice připravit den předem večer.
Vývoz kontejnerů v chatových oblastech bude probíhat v sudý týden ve středu. Kontejnery budou přistaveny
začátkem 19. týdne.

ČARODĚJNICE
Větve na čarodějnice je možné navážet od pátku 23. 4. 2021 do neděle 25.4.2021 a v pátek od rána 30.4.2021
do 15:00 hodin na louku před Restaurací Na Křižovatce v Branžeži. Je zakázáno navážení pařezů, lepeného,
čalouněného nábytku a jiného odpadu.

JUBILEA
Blahopřejeme!
Občanům, kteří oslaví 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let ve II. čtvrtletí tohoto roku přejeme především pevné
zdraví a hodně spokojenosti.
V květnu oslaví své životní jubileum pan Vlastimil Štros z Nové Vsi, pan Václav Erben ze Zakopané, pan Jan
Taimr z Branžeže a paní Anna Šlamborová z Nové Vsi.
V červnu oslaví své životní jubileum pan František Rejzek z Branžeže.
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POL POINT – KONTAKTNÍ MÍSTO POLICIE
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje rozšiřuje služby pro občany Středočeského kraje.
Zavedením videokonferenčního systému POL POINT dochází k neomezenému rozšíření míst, odkud může občan
navázat kontakt s policií. Jste-li v tísni nebo vaše oznámení nesnese odkladu, volejte linku 158.
Stali jste se obětí tresného činu, byli jste okradeni, podvedeni, neplatí vám partner alimenty, nebo jste se stali
svědkem protiprávního jednání jiné osoby a současně preferujete vlastní pohodlí, můžete se s policisty spojit
jednoduchým způsobem.
· Z pohodlí vašeho bydliště – pokud máte počítač s kamerou, mikrofonem, reproduktorem a dobré
spojení na internet, můžete podle jednoduchého návodu navázat kontakt s policistou, který vás
prostřednictvím tohoto zařízení vyslechne a sdělí vám potřebné informace.
· Z obecního / městského úřadu – pokud nemáte odpovídající techniku a nechce se vám na nejbližší
policejní služebnu, můžete navštívit terminál POL POINT na některém obecním / městském úřadu, jejichž
rozmístění a úřední dobu najdete na policejních webových stránkách. Na těchto úřadech vám pověřený
pracovník zprostředkuje videohovor s policistou a umožní vám soukromí pro vaší výpověď.
· Z bezobslužné místnosti – pokud se dostavíte na policejní služebnu, která je označena nálepkou POL
POINT a momentálně, zde nejsou policisté, můžete zazvonit na označený zvonek a po sdělení vašeho
požadavku budete automaticky vpuštěni do místnosti, kde se nachází monitor, který se automaticky
zapne a policista s vámi ihned komunikuje.
Výslechy prováděné prostřednictví videokonferenčního zařízení jsou zabezpečeny šifrováním a jsou
realizovány v souladu s trestním řádem.
Protokol o výslechu se nepodepisuje a každá komunikace se nahrává na záznamové zařízení. Další
informace najdete na www.policie.cz/s.

autor: Václav Bacovský

5

130 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V BRANŽEŽI
1891 – 2021
V letošním roce si připomínáme 130 leté výroční
založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci.
První podnět k založení zdejšího sboru vyšel od
okresního zastupitelstva, které mělo za úkol, jak je
doslova uvedeno v pamětní knize zajistit založení
sboru v každé obci království českého.
Tehdejší starosta obce pan Josef Štěpánek po
usnesení obecního zastupitelstva svolal ustavující
valnou hromadu na 2. února roku 1891, na které
bylo usneseno, že bude zřízen sbor dobrovolných
hasičů. Hned na této schůzi se ke sboru přihlásilo
prvních 16 členů: Josef Brzybohatý, Josef Dneboský,
Josef Hataš, Václav Hataš, Josef Hons, Josef Hrůša,
Václav Hrůša, Jan Janoušek, František Kohoušek,
František Pařík, Václav Pařík, Antonín Pelda, Josef
Pelda, Josef Rejzek, Václav Rejzek a Josef Štěpánek.
Do správní rady byli zvoleni Josef Hataš, starostou,
Josef Štěpánek, velitelem, Josef Hrůša č.p. 15,
náměstkem velitele, Josef Štěpánek, jednatelem,
Josef Hrůša, pokladníkem a důvěrníky Josef Pelda,
František Hrůša, Václav Pařík a Josef Egert.
Jak je doslovně uvedeno v historickém zápise
pamětní knihy: Sbor dobrovolných hasičů v Branžeži
počal činnost v roce 1891. První stanovy sboru byly
uznány výnosem č. k. místodržitelství království
Českého ze dne 7. března 1891 čís. 21536. Po svém
založení sbor stal se r. 1891 členem hasičské župy
Mnichovo Hradišťské.
Nadšení zakládajících členů bylo onehdá asi velké,
protože již za týden po ustavující schůzi uspořádali
první hasičský ples v hostinci pana Františka
Černého s dobrovolným vstupným, jehož čistý
výtěžek byl 2 zlaté a 54 krejcarů.
Na rozdíl od současné doby musel spolek dále
zažádat o možnost používání stejnokroje na základě
předloženého barevného návrhu. Obdobně tomu
bylo i s vydáním povolení pro používání výstražné
trumpety. Tyto požadavky musely být předloženy,
jak je psáno v dochované pamětní knize „Slavnému
c. a k. okresnímu hejtmanství v Mnichově Hradišti“.
Dne 6. července 1892 byla sborem zakoupena
čtyřkolová stříkačka se 100 m hadic a 4 m savic od
firmy R. A. Smekal ze Slatiňan za cenu 1 080 Korun.
V tuto dobu ještě sbor neměl vlastní zbrojnici, a
proto byla stříkačka umístěna od srpna 1892 do 25.
října 1899 u Paříků č.p. 19.
Tento den byla
přemístěna do nově postavené hasičské zbrojnice,
kterou dala obec postavit v roce 1898. Jedná se o
garáž vedle budovy.
Poprvé vyjel sbor s novou stříkačkou k požáru ve
Skyšicích dne 2. září 1892. Jako tažný prostředek
byli použiti koně pana Josefa Rejzka. Dále je nutné
zmínit, že sbor vyjížděl se stříkačkou taženou koňmi
i do Suhrovic, Veselé, Srbska, Kněžmosta, na

Mužský, do Lhotic, na Zásadku, do Lítkovic, na
Bunclav a do Honcova a dalších obcí.

V roce 1897 byla sehrána místními hasiči první
divadelní představení s názvy, „Půjčil svou ženu“,
„Královna Natalie“, „Mlsota“. S divadelními hrami
hasiči pokračovali i v dalších letech vzhledem
k tomu, že to byl jeden z důležitých příjmů do
pokladny sboru.
Sbor také pořádal u Marešů č.p. 3 v neděli 8. června
1913 hasičský župní sjezd, kterého se účastnilo dle
dobových informací 3 000 osob. Zajímavostí je, že
již v tomto roce poprvé cvičily také ženy, Anna
Peldová, Marie Koliášová, Božena Egertová, Růžena
Egertová, Marie Rejzková, Marie Nováková, Marie
Černá, Anna Brzybohatá, Anna Hrůšová, Marie
Šenkýřová, Marie Šlamborová, Anna Paříková a
Kristína Růžičková.
Do činnosti sborů jak v celé zemi, tak i v naší obci
zasáhla výrazně i První světová válka. Z našeho
sboru byli mobilizováni Josef Pařík, starosta sboru,
Josef Dneboský, Josef Egert, Josef Hrůša, Jan
Janoušek, Václav Pařík č.p. 29, Josef Pánek, Josef
Pelda, Jan Musil, Josef Šenkýř a Jan Svoboda. Ve
druhé vlně byli povoláni ještě Josef Česák, Václav
Hrůša č.p. 25 a ještě později Josef Janoušek a
Václav Hrůša č.p. 1. Z této války se již bohužel
nevrátili Josef Pánek, Josef Šenkýř, Václav Pařík č.p.
29, Václav Pařík ze Zakopané a Josef Pelda.
Vážení spoluobčané, v rámci tohoto článku jsme se
zaměřili na první desetiletí činnosti sboru, ať již
z důvodu dochovaných písemných informací, tak i
proto, abychom vyzvedli tehdejší nadšení pro tuto
činnost. A stejně jako dnes, byli hasiči i tehdy těmi,
kdo kromě hlavní náplně, záchrany majetku a životů,
udržovali a organizovali kulturní a společenský život
naší obci.
Původně bylo plánováno oslavit toto výročí formou
předvedení nově pořízeného požárního stroje v
podobě cvičného útoku a následnou venkovní
rockovou
zábavou.
Bohužel
vzhledem
k přetrvávajícím omezením není možné tyto oslavy
uskutečnit
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