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SLOVO STAROSTY A
MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané naší obce,
opět se vám dostává do rukou náš
zpravodaj, tentokrát přichází v adventním,
předvánočním čase. Ještě než se úplně
oddáme Vánočnímu času, dovolte, abychom
se ohlédli trochu zpět.
V měsíci listopadu proběhla, jak jste si mnozí
všimli v naší obci výsadba zeleně. Jednalo se
celkem o 25 stromů ve třech lokalitách, a to
na Skaličkách, kde je vysázeno 8 Střemch
obecných, dále u fotbalového hřiště, kde se
vysázelo 15 Jeřábů červených a v parku před
č.p.14 Jírovec Maďal a Javor Babyka. Celá
tato výsadba je hrazena z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto
stromy byly určeny a vybrány do těchto
lokalit na základě dendrologického posudku
s přihlédnutím k původně rostoucím
dřevinám na našem území.
V sobotu 27. listopadu hasiči dovezli z
nedalekého lesa předem vybraný smrk,
postavili jej a jako vždy na dětském hřišti,
ozdobili ozdobami a vánočními světly,
bohužel
plánovaná
akce
"Rozsvícení
Vánočního stromu" v naší obci se nemohla
dle vydaných vládních nařízení opět
uskutečnit obdobně jako v loňském roce.
Je tady čas adventu, čas Vánoc a závěr roku
s jednadvacítkou na konci. Vstupujeme
v mnoha pohledech do krásného ročního
období, které je pro každého z nás něčím
výjimečné, zároveň však s očekáváním
něčeho nového, co nám právě tento rok vše
přinese. Pokusme si rozdávat co nejvíce
úsměvů na tvářích a obklopit se co nejvíce
optimismem.
Závěrem dovolte, abychom nezapomínali v
tomto čase na své blízké, rodiny a přátele
a najděme si v tomto výjimečném období čas
se navštívit, ale i najít si čas sami na sebe.
Přejeme vám všem krásné Vánoce, do nového roku pevné zdraví, štěstí a ať se vám splní vaše přání,
třeba to vánoční.
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OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTY V
ROCE 2021
Začátkem roku proběhly opravy v obecní restauraci,
kde se kompletně zrekonstruovaly dámské toalety,
rozvod elektřiny v kuchyni, opravy omítek, výmalba
chodby a sálu. Na sál byly zakoupeny nové záclony a
závěsy.

jsme podali žádost opět na příští rok. Tentokrát to
bude již po čtvrté.
I v letošním roce pokračovaly investice do obecního
vodovodu, a to nejen v podobě výměny nového za již
dožilé oplocení vodojemu a starého vrtu.
Další akcí, na kterou jsme čerpali dotaci, byla
zpevněná plocha u obecního úřadu. Tím se dokončily
úpravy dvora, zlepšil se výjezd pro obecní techniku i
jednotku SDH a celý dvůr se tím zkulturnil.

Ve stejném čase jsme chystali projekt na rekonstrukci
bytu v 1.n.p. na obecním úřadě. To byla podmínka pro
podání žádosti o dotaci. Tu jsme letos bohužel
nedostali a tak budeme žádat znovu v následujícím
roce.

Závěrem roku proběhla i výsadba dřevin, o které
podrobně píšeme v úvodu.

Další akcí bylo dokončení oplocení kontejnerového
stání v Branžeži.

DOMOVNÍ ČOV A ZMĚNA ÚP
Č. 2

Povedlo se také pořídit nový požární stroj – stříkačku
včetně plovoucího sacího koše díky dotaci od SZIF
která již slouží v jednotce SDH.
V červnu začala plánovaná rekonstrukce dětského
hřiště, jejíž součástí bylo doplnění herních prvků,
altánu, kompletní oprava pěšiny a renovace podlahy
v autobusové zastávce. Část nákladů byla hrazena z
dotace MMR.
Ani v tomto roce se nám nepodařilo získat dotaci na
opravu komunikace kolem fotbalového hřiště, proto

Od června 2021 nabyla platnosti změna územního
plánu č. 2, kde mimo jiné mohou vlastníci nemovitostí
individuálně žádat o umístění domovních čistíren
odpadních vod. Nyní je možné si individuálně zažádat
o povolení k její instalaci. Konzultace a podání žádosti
spadá do kompetence vodoprávního úřadu v
Mnichově Hradišti.
Jelikož na katastrálním území není splašková
kanalizace, je nepřípustné domovní odpadní vody
vypouštět do dešťové kanalizace či vodních toků.

ODPADY
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 1. 12. 2021 přijalo obecně závazné vyhlášky O stanovení systému
odpadového hospodářství a O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, jejichž součástí je i výše poplatku. Veškeré vyhlášky vydávané
obcí jsou zpracovávány dle metodik vydaných MVČR a následně i kontrolovány jejich zástupci. Částka 800,- Kč
na poplatníka/rok byla stanovena po důkladné kalkulaci a diskusi v zastupitelstvu. Jsme si vědomi, že se jedná
o značné navýšení, ale pokud jsme chtěli zachovat stejnou četnost vývozu, nebylo již možné to dále odkládat.
Obec Branžež likvidaci odpadů dlouhodobě z rozpočtu dotuje. Pro představu uvádíme čísla posledních tří let:
2018 – 58.532 Kč, 2019 – 93.669 Kč, 2020 – 125.908 Kč. A ani toto zdražení veškeré výdaje na likvidaci
komunálního odpadu v obci nepokryje, výrazně se ale přiblížíme k reálným nákladům.
Obec by mohla i nadále neustále se zvyšující náklady hradit z obecního rozpočtu, ale tím ubíráme peníze z údržby
a rozvoje obce. A tam jsou opravdu potřeba.
Situace s likvidací komunálního odpadu je velice vážná v celé republice. Pravidelné zdražování ještě urychlil nový
zákon o odpadech, který vešel v platnost 1. 1. 2021 a počítá s pravidelným navyšováním poplatků za ukládání
odpadu na skládku, a to až do roku 2029, kdy se z částky 500 Kč/t (v r. 2020) vyšplhá až na 1.850 Kč/t
(viz tabulka). Toto zvýšení má přimět ke snížení produkce směsného odpadu a k jeho lepšímu využití.
Když se podíváme na naše kontejnerová stání, musíme si všimnout, že kontejnerů, které obec přistavuje, přibývá
každým rokem. I tak se stává, že jsou brzo po vyvezení opět plné. Pokud budeme pet lahve sešlapávat, rozkládat
krabice a pokud se nad množstvím našeho odpadu zamyslíme, nemělo by se to stávat.
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ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
Zimní měsíce s sebou přinášejí opět sněhové srážky,
námrazy a další komplikace na obecních vozovkách a
chodnících.
Chceme vám touto cestou sdělit, že k údržbě se
snažíme přistupovat svědomitě, zároveň ale není vždy
technicky a personálně možné udržet povrchy
komunikací tak, aby byly sjízdné jako v jiných ročních
obdobích. Aby tato údržba proběhla, co nejdůkladněji
žádáme občany, aby zvážili parkování svých vozidel
na veřejném prostranství, kde má v danou chvíli
probíhat zimní údržba.
Děkujeme všem za ohleduplnost.

PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU
Obec Branžež nabízí k pronájmu obecní byt o velikosti
3+1 v budově obecního úřadu v 1. patře budovy (na
adrese Branžež 33, 294 02 Kněžmost).
Podmínky pronájmu:
Pronájem od 1. 2. 2022 na dobu určitou (jeden rok),
v
případě
bezproblémového
nájmu
možnost
prodloužení.
Poplatky za elektřinu a vodu hradí
dodavatelům na základě vlastního měření.

nájemce

Minimální nájemné činí 7.000 Kč
Kauce: 20.000 Kč (splatná při podpisu smlouvy)
Při výběru nájemce
skutečnostem:

se

přihlédne

k

těmto

a) k výši nabízeného nájemného z bytu,
b) k jiným okolnostem, z nichž vyplývá, že
poskytnutí bytu přinese obci majetkový či jinak
významný prospěch.
Prohlídky bytu jsou možné v úřední dny v pondělí od
17:30 - 19:00 hod., středa 17:30 - 19:00 hod..
Termín podání nabídky se stanovuje nejpozději do
19:00 hod. dne 24. 1. 2022 na OÚ Branžež. Nabídka
bude v zalepené obálce s označením: „Byt Branžež –
NEOTVÍRAT“.
Další podmínky, které je nutné splnit, naleznete na
webových stránkách obce.

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Od neděle 12. 12. 2021 byla do společného
integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje
zahrnuta část oblasti Mladoboleslavska. Při integraci
bude zrušeno celkem 77 nezaintegrovaných linek,
zavedeno 37 nových autobusových linek Pražské
integrované dopravy (PID), na 12 linkách PID bude

provoz upraven. Jednotlivé linky budou mezi sebou
provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější
obsluze území. Provoz bude hlídán koordinačním
dispečinkem. Na linkách bude platit pásmový a
časový tarif PID s možností využití přestupních
jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i
elektronické podobě, včetně možnosti nákupu
jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo
pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID
ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.
Linky Dopravního podniku Kněžmost byly také
zrušeny.

OBLAST KNĚŽMOSTECKO
Spojení Mladé Boleslavi a Kněžmostu bude nově
zajišťováno linkami 714 a 736. Obě linky budou z
Mladé Boleslavi vedeny do Kosmonos a dále do
Horních Stakor. Zatímco linka 736 pojede do zast.
Kněžmost,Násedlnice přímo,linka 714 obslouží Dolní
Stakory, Valy a Husí Lhotu. Z Násedlnice ovšem linka
714 pojede přímo přes Koprník do Kněžmostu,
zatímco linka 736 obslouží Chlumín, Lítkovice a
Žantov. Ze zast. Kněžmost,nám. je linka 714 vedena
směrem na Branžež, Novou Ves a Srbsko. Večer jsou
spoje prodlouženy až do Dobšína. Linka 736 z
Kněžmostu je vedena přes Čížovku, Kamenici,
Dobšín, Přepeře, Horní Bousov do Dolního Bousova.
Až na vybrané časové polohy jsou vedeny spoje obou
linek v prokladu. Linka 714 bude ve dnech školního
vyučování prodloužena ze Srbska přes Libošovice do
Sobotky. Ranní spoje obou linek do Mladé Boleslavi
nepojedou do zast. Mladá Boleslav,aut.st., ale
obslouží zastávky: Václava Klementa, Na výstavišti, U
Sportu, nám.Republiky a Jičínská.
V zast. Kněžmost,nám. bude u většiny spojů obou
linek zaveden přestup na linku 718, a to do obou
směrů. Linka 718 je vedena z Mnichova Hradiště přes
Boseň, Kněžmost, Obruby a Dolní Bousov do Sobotky.
V Sobotce bude vždy možnost přestupu na spoje linky
406 ve směru Jičín, to samé bude platit i v opačném
směru. Ráno bude možnost přestupu mezi linkou 718
a 713 v Obrubech. Na linku 713 bude možno
přestoupit i v Sobotce ve vybraných časech. V zast.
Mnichovo Hradiště,dopravní terminál bude ve
vybraných časech možnost přestupu na vlak ve směru
Turnov nebo Mladá Boleslav.

LINKA 714
Mladá Boleslav – Kosmonosy – Dolní Stakory – Husí
Lhota – Násedlnice – Koprník – Kněžmost – Branžež
– Kněžmost,Srbsko – (Dobšín / Libošovice – Sobotka)
• linka nabízí páteřní spojení Mladé Boleslavi s
Kněžmostem, vybrané spoje pak pokračují dále do
Srbska
• 2 páry školních spojů pokračují ze Srbska až do
Sobotky
• v zastávce Kněžmost,nám. je zajištěn přestup na
spoje linky 718 ve směru do Mnichova Hradiště nebo
Dolního Bousova
• o sobotách a nedělích jede v úseku Mladá Boleslav
– Dobšín
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LINKA 718
Mnichovo Hradiště – Boseň – Kněžmost – Obruby –
Rohatsko – Dolní Bousov – Sobotka
• linka nabízí spojení Mnichova Hradiště s
Kněžmostem, případně s Dolním Bousovem a
Sobotkou
• v zastávce Boseň je zajištěn přestup na spoje linky
716 do Mužského
• v zastávce Kněžmost,nám. je zajištěn přestup na
spoje linek 714, 736 a 739 do Mladé Boleslavi,

Branžeže, Dobšína, Bakova nad Jizerou a Bělé pod
Bezdězem
• v zastávce Sobotka,nám. je zajištěn přestup na
spoje linky 412 do Jičína
Více informací naleznete na https://pid.cz/integraceverejne-dopravy-na-mladoboleslavsku/?tab=2.

www.branzez.cz

POSVÍCENÍ
Po delší době jsme se v sobotu 16. 10. 2021 mohli setkat na Branžežském posvícení. Byl připraven tvořivý
program pro děti, které si mohly vyrobit papírové větrníky, vydlabat halloweenské dýně nebo zkusit svojí zručnost
v házení dřevěných koláčů. Nebyla nouze o výborné občerstvení z hasičské polní kuchyně, a to guláš, křupavé
bramboráky, či párky. Vše jste mohli zapít točeným pivem Svijany. Místní ženy se opět postaraly o sladké či
slané pohoštění, ke kterému jste si mohli dát kávu nebo čaj. Hasiči SDH Branžež vystavili svojí hasičskou
techniku, kterou jste si mohli prohlédnout.
Jednalo se o příjemně strávené odpoledne, kdy mnoho z vás potěšilo, že se po delší době setkali.

kuchaři hasičské polní kuchyně, zleva Miroslav Čech, Tomáš Rösler a Ladislav Staněk

HALLOWEEN
V sobotu 8. 11. 2021 jsme se opět mohli nechat unést magickou atmosférou Halloweenu v lese Ušátko, který
pořádala Černá Louže. Nechyběli strašidelní klauni, čarodějnice, vlkodav, nádherná víla se svítícím závojem, obří
pavouci a spoustu dalších strašidel a hrůzných rekvizit. Celá stezka byla krásně osvícena fosforeskujícími
tyčinkami a nazdobena krásnými světýlky.
O celou akci byl obrovský zájem, navštívily ji davy lidí. Návštěvníci se při čekání ve dlouhé frontě mohli občerstvit
teplým čajem nebo svařákem a zakousnout výborné bábovky a perníky, které upekly místní ženy. Halloweenský
večer byl plný překvapivých okamžiků, které si každý z účastníků z tohoto večera odnesl.
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HASIČSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR 2021
V pátek 11. 6. 2021 vyrazili hasiči společně se svými
ratolestmi na již tradiční dětský tábor. Letos byly naší
cílovou destinací Vítkovice v Krkonoších. Tábor
tentokrát probíhal na chatě u pana Tryzny. Do
Vítkovic jsme tentokrát vyrazili v pátek po 13. hodině
od hasičárny v Branžeži v počtu 15ti dětí a 12
dospělých. Před 15. hodinou již probíhalo intenzivní
zabydlování na chatě ve Vítkovicích, což znamenalo
rozdělit děti do jednotlivých pokojů, připravit zázemí
pro posezení venku - stan, stoly, lavice, gril a mnoho
dalších drobností. Každopádně ve čtyři odpoledne už
se na grilu připravovala krůta na první večeři.

maminek a babiček. A poté nás již čekal velký výlet
do Špindlerova mlýna. První atrakcí se stala bobová
dráha, která uhranula nejen děti, ale také většinu
chlapského osazenstva. Neodradil nás ani svěží
červnový horský deštík. Ten odešel tak rychle, jak
přišel. No a pak již následovala túra po Špindlerově
mlýně a jeho blízkém okolí zakončená jak jinak, než
chutným pozdním obědem v jedné z venkovních
zahrádek. Podvečerní program nám okořenil i pan
Tryzna zajímavým vyprávěním různých historek z
období i několik desítek let nazpět.

No a než se krůta zbarvila do zlatova, tak jsme
podnikli první odpolední výlet po blízkém okolí.
Nechyběla pampelišková bitva a ani zmrzlinová
pochoutka. Po procházce nejen dětem, ale i dospělým
účastníkům pěkně vyhládlo, takže se po krásně
propečené krůtě jen zaprášilo.

No a najednou tu byla neděle. Po snídani obdrželi
všichni juniorští účastníci tábora drobné dárky v
podobě lahví, světýlek na kolo a klíčenek. Dopoledne
pak následoval ještě druhý výlet po Vítkovicích,
zakončený výstupem přímo po sjezdovce. Mezitím
kuchaři připravili nedělní oběd a o hodinu později
začalo velké balení a příprava na odjezd domů.

V sobotu ráno okolo sedmé hodiny nastoupili naši
prakticky „profesionální“ kuchaři a vykouzlili báječnou
snídani.
Nechyběla
míchaná
vajíčka,
pečivo,
marmelády, sýry, smetánky, jogurty ale i bábovky od

Letošní počasí každopádně nebylo to nejteplejší,
takže jsme si museli odpustit aktivity jako například
koupání, ale jsem přesvědčen, že dětem to určitě
nevadilo. Už se těšíme na další ročník v roce 2022.
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PRO VÁNOČNÍ NALADĚNÍ
TRADIČNÍ ČESKÉ VÁNOCE
Tradiční české Vánoce – jak to bylo dřív? Když se
řeknou Vánoce, většina z nás si vybaví své blízké,
vánoční cukroví, stromeček a dárky. S Vánocemi
jsou spojeny rituály a tradice a každá rodina má ty
svoje. Většina z nich pochází z dob dávno minulých.
Tradiční české Vánoce položily základ těm nynějším,
jak je známe dnes. V mnohém se však podstatně
lišily.
Dříve
každá
hospodyně
připravovala
štědrovečerní večeři už od časného rána. K jídlu se
tradičně podával hrách, kuba z krup a česneku,
čočka nebo rybí polévka. Celá rodina dodržovala
celodenní půst, protože všichni chtěli vidět zlaté
prasátko. Když hospodyňka vše uvařila a připravila,
věnovala se dětem, zatímco muž obstarával a zdobil
vánoční stromeček.
Jakmile na obloze zasvitla první hvězda, zapálila se
svíčka a rodina mohla usednout ke štědrovečerní
večeři. Stůl byl slavnostně prostřen. Do jednoho rohu
se pokládal pecen chleba, aby rodině celý následující
rok nechybělo jídlo. V druhém rohu byly peníze, které
měly v dalším roce zajistit jejich dostatek. Ve třetím
rohu byla umístěna slaměná miska s plody, které se
během roku sklidily na poli. Tato miska měla zajistit
dobrou úrodu i v následujícím roce. Do čtvrtého rohu
se umístila miska na zbytky jídla, které se daly
slepicím a
dalšímu dobytku. Celý stůl pak byl
olemován řetězem, který symbolizoval soudržnost
rodiny, ale také ochranu ovcí před vlky a statku před
zloději. Jedna lidová pověra říká, že před slavnostní
večeří nahlížela do stavení smrt, a když uviděla
prostřený stůl pro lichý počet míst, měla se v dalším
roce do domu pro někoho vrátit. Proto vždy
hospodyně prostírala o jedno místo navíc, třeba pro
náhodného kolemjdoucího. Od stolu se nesměl nikdo
zvednout dříve, než všichni dojedli. Podle pověry by
se rodina o příštích Vánocích nesešla celá.
Co se týče samotné večeře, i tady mělo každé jídlo
svou symboliku. Hrách na talíři měl udržovat rodinu
pohromadě, rybí polévka zas měla zajistit celé rodině
dostatek sil. Čočka do stavení přinášela peníze a kuba
životní radost, klid a pohodu. Zbytky od večeře se
rozdělily mezi dobytek. Ten prý v tuto sváteční noc
dokonce mluvil lidskou řečí. Část zbytků se také dala
studni, aby v ní i nadále byla čistá voda a další
stromům v sadě, aby i nadále byla bohatá úroda.
K současným Vánocům neodmyslitelně patří i cukroví,
které má své kořeny už v 16. století. Úplně první
vánoční pochoutkou byla tzv. „húska“, předchůdkyně
dnešní vánočky. Zajímavostí je, že kdysi mohli péct
tuto vánočku pouze pekaři a teprve až v 18. století
dostaly povolení i hospodyně, aby ji mohly péct
doma. Copy ve vánočce symbolizují provaz, kterým si
naši předkové chtěli k sobě přitáhnout slunce. Mezi
nejoblíbenější cukroví patřily karamelky a medové
perníčky se sušeným ovocem, jejichž obliba trvá
prakticky dodnes. Hospodyňky vždy připravily
alespoň dvanáct druhů cukroví, podle dvanácti měsíců
v roce. Hlavním důvodem pro pečení vánočního

cukroví nebylo mlsání, ale ochrana rodiny a celého
stavení před temnými silami. Cukrovinky se pekly
nejčastěji ve tvarech nejrůznějších zvířat a
zavěšovaly se na domy, ovocné stromy a chlévy.
Popíjela se k nim káva, čaj nebo pálenka.
Dalším neopomenutelným symbolem je vánoční
stromeček. K němu se váže příběh o Kolumbánovi z
Luxeuil. Ten se narodil v 6. století v Irsku a jako
misionář se dostal až do Burgundska a do Bretaně.
Tady chtěl pohanům přiblížit legendu o narození
Krista.
Proto
ozdobil
jehličnan
zapálenými
pochodněmi ve tvaru kříže a poté obyvatelům kázal o
tom, jak se narodil Ježíšek. Kázání ke stromečku
přivedlo zástupy lidí a od té doby byl strom všemi
uctíván a zdoben každý zimní slunovrat. Nejčastěji se
zdobil svíčkami, sušeným ovocem, ořechy a řetězem.
Rodina se u něj modlila a zpívala vánoční koledy. Také
se pod něj později nadělovaly dárky, které se
rozbalovaly poté, co na nebi vyšla první hvězda. Ta
symbolizuje tu betlémskou, která na nebi svítila ve
chvíli, kdy se narodil Ježíšek.
Vánoce v sobě ukrývají i nejrůznější zvyky, rituály a
tradice. Některé jsou již zapomenuty, jiné jsou
dodržovány dodnes. K
těm nejznámějším patří
rozkrojení jablíčka - hvězdička značí zdraví a křížek
úmrtí, pouštění skořápek po vodě, které ukazují, kdo
v následujícím roce odjede na dlouhé cesty nebo lití
olova, díky kterému lze hádat budoucnost.

POVĚRY O TOM, CO NOSÍ NA
ŠTĚDRÝ DEN SMŮLU
Respekt ke svátosti vánočních svátků je znát i z
nejrůznějších varování. Čemu je tedy dobré se na
Štědrý den vyhnout?
Nevěste prádlo – vyčarujete si neštěstí v podobě
oběšence mezi blízkými. Nemá se ostatně ani prát,
protože to přináší smůlu.
Nezametejte – vyhnali byste z domu duchy předků,
kteří chodí v tento čas navštívit živé.
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U štědrovečerní tabule by neměl sedět lichý počet
stolovníků, lichého by si odvedla smrt. Ochrání vás
příbor a talíř navíc – pro doplnění do sudého počtu.
Nevstávejte od stolu při štědrovečerní večeři, dokud
všichni nedojí. Kdo od stolu vstane, podle pověry do
roka zemře.

dávali lidem možnost udělat dobrý skutek tím, že je
obdarují alespoň maličkostí.
Na Štědrý den si od nikoho nic nepůjčujte, přitahuje
to chudobu.

Kdo na Štědrý den nedá nikomu dar, skončí do roka
v bídě. S tím souvisí i chození na koledy - koledníci

KOUZLO VÁNOČNÍ
JAROSLAV VRCHLICKÝ: NOVÉ SONETY SAMOTÁŘE (1891)
Ó neříkejte, že jen svátkem dětí
jsou Vánoce, spíš dětmi jsme my zase;
za zvony, hlas jichž krajem rozléhá se
o půlnoci, kus bytosti všem letí.
Vše známe to juž takřka po paměti
a neklamem se v světel, cetek jase,
a víme, jak vše v krátkém zvšední čase,

však „Narodil se“ umíme přec pěti.
A cosi taje v nejtvrdší té hrudi
a cosi jihne v nejchladnějším oku
a cosi v nejtemnější duši zpívá
i tomu, kdo se po celý rok trudí,
cos plá jak paprsk duše ve hluboku:
To Mladost oknem vzpomínky se dívá.

MIKULÁŠ
Jako každoročně i letos v neděli podvečer 5. 12. 2021 prošli naší obcí Mikuláš a anděl s družinou devíti čertů.
Děti měly včetně těch nejmenších připraveny básničky, písničky a jiné říkadla. Za odměnu dostaly balíčky
s laskominami, které darovala obec Branžež. Za trochu toho zlobení dostaly od čerta kouzelný kamínek z pekla,
a to uhlí. Děti slíbily, že se polepší a za rok opět rádi Mikuláše přivítají.
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Z ARCHIVU PANA JOSEFA PRSKAVCE
Pan Josef Prskavec se narodil 31. 12. 1934 v Branžeži v č.p. 17 a zemřel 3. 11. 2018 v Kněžmostě. Historii, a to
nejen naší obce věnoval velkou část svého života. Navštěvováním archivů strávil spousty hodin a dnů, pečlivě
vše ukládal a seřazoval fakta historie do listinné podoby. Někteří z nás měli ještě za jeho života možnost
naslouchat jeho zajímavá vyprávění postavené na zjištěných faktech a pamětí.
Nám bude nyní ctí se s Vámi, občany naší obce o ní co nejvíce podělit. Jako první jsme připravili příspěvek
Rychtáři a starostové naší obce do roku 1945:
· 1764 rychtář Jiřík Pařík č.p. 7
· 1785 rychtářem byl Jan Rejzek, konšel Wáclav
Hrůša
· 1818 rychtářem byl Josef Hrůša z č.p. 15
· 1833 rychtářem Josef Zdobinský z č.p. 10 a
konšel Josef Dneboský
· 1846 byl rychtářem p. Rejzek
· 1854 rychtářem František Hrůša z č.p. 23
· 1855 posledním rychtářem byl Josef Šlambor z
č.p. 16 do roku 1861
· 1861 byl prvním starostou Josef Prskavec z č.p.
11, sedlák
· 1868 – 1870 starostou Jiří Pavel z č.p. 7.
· 1871 – 1873 byl starostou opět zvolen Josef
Prskavec z č.p. 11
· 1874 – 1876 starostou Josef Rejzek z č.p. 2,
sedlák a hostinský
· 1877 – 1879 starostou Jiří Hrůša z č.p. 15,
sedlák

· 1880 – 1882 starostou Václav Hrůša z č.p. 16
· 1883 – 1885 starostou Václav Hrůša z č.p. 13
· 1885 zvolen starostou Josef Štěpánek z č.p. 23,
zakladatel Sboru dobrovolných hasičů v roce
1891
· 1897 starostou Josef Pelda z č.p. 28
· 1913 stále starostou Josef Pelda
· 1927 dne 31. října v 17h o posvícení zvolen
starostou Josef Pařík z č.p. 7, prvním radním
Josef Erle
· 1931 dne 4. listopadu zvolen starostou Jan
Svoboda, Nová Ves č.p. 21, náměstkem Josef
Pánek
· 1938 dne 1. listopadu zvolen starostou Jan
Janoušek z Nové Vsi č. 17.
· za okupace starostou Václav Pelda do roku 1945

Děkujeme paní Marii Prskavcové a manželům Halákovým za poskytnutí cenných informací a podkladů.
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