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SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
v úvodním slově tohoto vydání našeho zpravodaje
nelze opomenout nastalý válečný konflikt, kterým je
napadení Ukrajiny Ruskem. Ohromná vlna solidarity,
která se na podporu Ukrajiny zvednula je v tuto chvíli
velkou podporou pro bránící se národ a je určitě na
správném místě. Solidarita ale nestačí. Ukrajině je
velmi důležité i pomoci, a to jak pomoc našeho státu
materiální, ať už v podobě zbraní a munice, tak i
humanitární v podobě stravy, oblečení, přikrývek
apod., ale i pomoc nás všech v podobě ubytování
uprchlíků, či jiné pomoci s tímto spojené. Válka na
Ukrajině má již teď velký dopad na život nejen
v Evropě a její výsledek pro nás může být zcela
zásadní.
Málokdo si dokázal představit, že tento konflikt
vyvrcholí a nastane v takovéto míře, naše generace
s válkou a s válčením nemá žádné zkušenosti,

bohužel skutečnost je taková a s touto realitou
musíme teď všichni pracovat. V tuto chvíli je opravdu
velmi důležité si uvědomit, že mír v Evropě je pro nás,
a hlavně pro budoucnost našich dětí a vnoučat to
nejdůležitější!
Proti válečným utrpením se zdají některé situace,
které každodenně řešíme až malicherné, protože
lidské životy, to je to, co je nejcennější, co na světě
je. Je potřeba ale i nadále pracovat naplno a řešit
každodenní problémy a situace.
Chladné zimní dny, kterých již bylo pro všechny dost,
pomalu ustupují těm slunečným a příroda se opět
konečně zazelená a vdýchne snad trochu optimismu
a úsměvů do našich tváří.
Mějte se všichni hezky a buďte k sobě co nejvíce
ohleduplní.
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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 6. 5. 2022 do neděle
8. 5. 2022.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU - ŽELEZNÁ NEDĚLE
SDH Branžež provede v neděli 8. 5. 2022 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 ve středu 11. 5. 2022. Doporučujeme popelnice připravit den předem večer.
Vývoz kontejnerů v chatových oblastech bude probíhat v sudý týden ve středu.

ČARODĚJNICE
Větve na čarodějnice je možné navážet od pátku 22. 4. 2022 do neděle 24. 4. 2022. Další týden od pátku
29. 4. 2022 do soboty 30. 4. 2022 do 15:00 hodin na louku před Restaurací Na Křižovatce v Branžeži.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 3. 4. 2022 pořádala obec Branžež v Restauraci Na křižovatce dětský maškarní karneval. O karneval byl
velký zájem, zúčastnilo se jej 45 dětí. O zábavu se postarali úžasní animátoři Klára a Lukáš Günzelovi, kteří svým
programem bavili všechny zúčastněné.
Potkat jste mezi maskami mohli mnoho princezen, berušku, piráta, čarodějnici, dinosaura či čerta. Děti si
zatančily na reprodukovanou hudbu a účastnily se mnoha soutěží. Na závěr obdržely jako upomínku na karneval
dárky, které věnovala obec Branžež. Celé odpoledne provázela dobrá nálada.

VELIKONOČNÍ LADĚNÍ
V sobotu 16. 4. 2022 se po dvouleté pauze, která byla způsobena epidemiologickými opatřeními opět konalo na
dětském hrišti Ušátko Velikonoční ladění. Pro děti byla připravena trasa v lese Ušátko, kde hledaly velikonoční
symboly. Po proběhnutí trati bylo připraveno kreativní tvoření, a to zdobení vajíček, dále malování na obličej
a zdobení měděných kraslic z drátku korálky.
Občerstvení bylo zajištěno v hasičské polní kuchyni, kde se grilovaly klobásy a hřály párky. Ochutnat jste také
mohli výborné velikonoční pochutiny, které přinesly ženy z naší obce. Vše jste mohli spláchnout vychlazeným
pivkem Svijany, které vám natočili hasiči. Díky krásnému jarnímu počasí se celá akce protáhla až do večerních
hodin. O celou akci byl velký zájem, dětské hřiště bylo zcela zaplněné, obec Branžež rozdala dětem více jak 50
čokoládových zajíčků.

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL V NAŠÍ OBCI
V naší obci žije v současné době 235 obyvatel. Mužů je 116 a žen 119. Průměrný věk obyvatel je 44,78 let.
Dospělých obyvatel je hlášeno celkem 201. Mládeže ve věku 6-17 let máme 23. Do 5 let je v naší obci celkem
11 dětí.
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JUBILEA
Blahopřejeme!
Občanům, kteří oslaví 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v I. pololetí tohoto roku přejeme především pevné
zdraví a hodně spokojenosti.
V lednu oslavil své životní jubileum pan Miroslav Musil z Branžeže.
V březnu oslavila své životní jubileum paní Jiřina Musilová z Branžeže.
V květnu oslaví své životní jubileum pan Michal Antl z Branžeže.
V květnu oslaví své životní jubileum pan Josef Česák z Branžeže.

Všem spoluobčanům přejeme krásné slunečné jarní dny!
zastupitelé obce Branžež

Z ARCHIVU JOSEFA PRSKAVCE
PAMĚTNICE DĚJIN ŠKOLY V BRANŽEŽI
Tato pamětní kniha byla založena r.1885 řídícím
učitelem Mikulášem Václavem Maštalířem. Uzavřena
byla 27. června 1975 po sloučení obce Branžež s
Kněžmostem.
Branžežské děti chodívaly odjakživa do školy v
Kněžmostě. Od roku 1818 je učil Václav Zima (Boseň
48) v obecní pastoušce č.p.9 (na návsi vedle kaple P.
Marie, kterou dal postavit rychtář p. Hrůša v roce
1854). Po něm vyučoval Petr Kurfiřt do roku 1831 a
také Václav Zítka.
Další školní budovova, č.p.30 (tato budova se
nacházela naproti dnešnímu OÚ č.p.33) se začala
stavět v roce 1855 na obecním pozemku - Na
skalkách při cestě vedoucí do Zakopané mezi č.p.1 a
2. a v červnu 1856 byla slavnostně vysvěcena. Dříve
než se se stavbou začíti se mohlo, musely se skály
zde nalézající vylámati a takto místo pro stavbu
získati. Základy kladeny byly přímo na skálu. Stavení
bylo kamenné, břidlicí kryté za 2 000 zlatých. V jedné
polovině byla třída, ve druhé byt učitele 2 + 1,
zahrada žádná.
Z katastrální obce Branžež v roce 1858 školu
navštěvovalo 105 žáků + Zakopaná a Srbsko
(spádově farní obec Žehrov).

V roce 1867 vyhořela dřevěná obecní pastouška č.p.9,
kdy ve středu před Božím vykoupením blesk udeřil do
Rejzkovy stodoly asi 10 m od školy. Stodola i Rejzkův
statek shořel a s ním ještě 7 popisných čísel, a to
Hrůšův statek č.p.3, špýchary v chalupě Janouškově
č.p.4, dále i č.p.24, 11 a 16.
V roce 1883 byl na místě vyhořelé obecní pastoušky
postaven nový obecní domek z kamene, kde od
1. 1. 1884 byla pro 1. třídu pronajata jedna místnost
za 60 zl. ročně. Před obecním domkem byla zřízena
stromová školka.
V listopadu 1896 bylo vydáno stavební povolení na
výstavbu nové školy (dnes OÚ, č.p. 33). Stavba byla
započata z jara 1897, 29. března byly přivezeny první
štuky z Kamenice rolníky Karlem Kovářem a Josefem
Egrtem. 7. května téhož roku byl položen základní
kámen k nové budově školní za přítomnosti pana
starosty Josefa Peldy, místostarosty Václava Paříka a
toho času učitele Václava Nováka. Rozpočet této
stavby byl 7 534 zl. 9. listopadu 1897 bylo stavební
povolení na stavbu školy prodlouženo do 15. března
1899. Budova školy byla nakonec kolaudována dne
7. ledna 1898.

www.branzez.cz
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